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KATA SAMBUTAN 
 

Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

Alhamdulillah washshalatu wassalamu ‘ala Rasulillah, waba’du. 

 

Covid-19 adalah wabah yang telah menggemparkan dunia dengan korban terpapar dan 

terdampak yang sangat banyak. Namun bagi orang beriman, wabah ini adalah ujian yang 

membawa rahmat, insya Allah. Maka umat Islam harus tabah dan tegar. Selalu optimis dalam 

menghadapinya atau menjalani kehidupan di tengah mewabahnya virus yang sangat cepat  

penyebaran dan penularannya ini. 

Bagi umat Islam, yang terbaik adalah senantiasa mengikuti petunjuk syariat dari Al-

Qur’an dan sunah yang telah diformulasikan oleh para ulama dalam bentuk ilmu dan fatwa 

sejak zaman salaf saleh sampai zaman kontemporer ini. Dan memang dalam keadaan seperti 

ini, arahan dan fatwa ulama menjadi lebih penting bahkan sangat vital. Sebab banyak hal yang 

secara lahiriah dipahami oleh orang awam sebagai kebenaran, padahal sejatinya dia adalah 

salah atau bahkan batil. 

Orang yang tidak mendalam ilmunya akan terbawa pada pemikiran yang simple dari 

zhahir nas-nas yang terbatas yang diketahuinya. Dan kebanyakan dari mereka malah 

memperturutkan perasaan, padahal seharusnya rujukan kita adalah nas-nas dengan pemahaman 

integral dan komprehensif, baik yang tersurat maupun tersirat. 

Contoh yang paling mudah adalah tentang mengambil rukhsah tidak salat Jumat di 

masjid, tetapi diganti dengan salat Zuhur di rumah. Demikian pula dengan salat-salat wajib 

lainnya juga dikerjakan di rumah. Ini bagi banyak kalangan dipandang tidak tepat bahkan 

dianggap salah besar. Penjelasan tentang hal tersebut dan masalah-masalah lain seputar ibadah 

pada zaman wabah seperti sekarang ini bisa didapatkan pada buku yang ada di hadapan 

pembaca ini.  

Untuk itu saya menyambut baik karya Dewan Syariah Wahdah Islamiyah ini. Buku ini 

ibaratnya suluh penerang jalan bagi umat sehingga mereka dapat meraih sebesar-besarnya 

rahmat di dunia yang fana ini dan kelak di akhirat. 

Atas nama seluruh keluarga besar Wahdah Islamiayah,  saya ucapkan syukran. Teriring 

doa jazakumullahu khairal jaza’ walbarakat. 
 

 Jakarta, 
29 Syakban 1441 H 

23 April 2020 M 

  

Dewan Pimpinan Pusat 

Wahdah Islamiyah Indonesia, 

 
ttd. 

 
Dr. K.H. Muhammad Zaitun Rasmin, Lc., M.A. 

Ketua Umum 



KATA PENGANTAR 

 

 احلمد هلل على كل حال، والصالة والسالم على رسوله وأصحابه واآلل، ومن تبعهم إبحسان إىل يوم املآل، 
 :أما بعد 

Sebagai seorang muslim, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam 

segala keadaan. Kita yakin bahwa takdir Allah baik bagi setiap hamba. Kita pun meyakini 

bahwa dinul Islam memiliki solusi dalam setiap permasalahan di tengah wabah Covid-19  yang 

melanda dunia saat ini. Islam yang berdasarkan Al-Qur’an dan sunah memiliki ajaran yang 

komprehensif dan universal, karena itu Islam selalu tampil di tengah umat sepanjang zaman 

dan dalam segala keadaan sebagai rahmat. Ajarannya yang universal inilah yang senantiasa 

memandu umat manusia ini kepada jalan-jalan yang tepat dari persoalan-persoalan yang mereka 

hadapi. 

Banyak ayat dalam Al-Qur’an yang menjelaskan bahwa agama ini adalah agama yang 

paripurna. Allah Ta’ala juga menyebutkan dalam ayat-ayat-Nya bahwa agama Islam adalah 

agama yang mudah. Selalu menawarkan jalan keluar dan kemudahan yang didapatkan dari 

kesulitan-kesulitan yang dihadapi umat manusia. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Nabi 

Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam dalam sunah-sunah beliau. 

Di antara hikmah pandemi Covid-19 adalah ternyata banyak kemudahan syariat yang 

perlu untuk diketahui khususnya dalam persoalan ibadah. Kemudahan-kemudahan yang belum 

dipahami oleh banyak kaum muslimin saat ini. Karenanya, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah 

sejak awal mewabahnya Covid-19 di negeri ini sudah menerbitkan dua edaran. Pertama tentang 

Panduan Penyikapan terhadap Wabah Covid-19. Edaran kedua tentang bagaimana penyikapan 

terhadap Ramadan dalam kondisi wabah seperti ini. Dalam edaran kedua tersebut dicantumkan 

bahwa Dewan Syariah akan menerbitkan panduan ibadah di bulan Ramadan secara rinci. 

Buku panduan ini merupakan kumpulan tulisan dari beberapa ustaz sebagai respons 

terhadap beberapa pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah yang dianggap paling penting 

dan sering berulang terkait pelaksanaan dan tata cara ibadah khususnya di tengah wabah Covid-

19. Pembahasan dalam buku panduan ini mencakup ibadah-ibadah yang sifatnya umum yang 

perlu diketahui. Termasuk syubhat-syubhat terhadap beberapa masalah, seperti mengapa salat 

Jumat dan jamaah di masjid ditiadakan. Juga pembahasan beberapa masalah secara khusus 

seperti bagaimana beribadah di bulan Ramadan di tengah wabah seperti ini. 

Kami sadar bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Masih banyak permasalahan 

yang belum dijelaskan dalam buku ini mengingat keterbatasan waktu. Mudah-mudahan apa 

yang sederhana ini bisa bermanfaat bagi umat. Semoga di waktu yang lain, edisi yang lebih 

lengkap bisa diterbitkan. 

Penjelasan dari Dewan Syariah yang dirangkum dalam buku ini, seperti yang 

disampaikan dalam Manhaj Dewan Syariah dalam fatwa dan istidlal atau ijtihad, didasarkan 

pada Al-Qur’an dan sunah yang sahih. Juga berdasarkan dalil-dalil yang lain, seperti kaidah-

kaidah yang dikenal dalam syariat. Termasuk persoalan maqashid syariah yang sangat penting. 

Tidak sedikit umat Islam sekarang ini yang beramal sekadar semangat. Mereka mengabaikan 



hal-hal yang merupakan maqashid syariah, yaitu hifzh al-din, hifzh al-‘aql, hifzh al-nafs, hifzh 

al-‘irdh, dan hifzh al-mal. 

Terakhir, setelah banyak memuji Allah atas segala kemudahan sehingga bisa 

menyelesaikan buku ini, tidak lupa kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada 

seluruh pihak. Pertama kepada pihak DPP Wahdah Islamiyah yang senantiasa memberikan 

arahan dan dukungan kepada Dewan Syariah dalam setiap kegiatan dan programnya. 

Ucapan yang sama juga kami persembahkan kepada seluruh asatidzah yang telah 

berkontribusi dalam penerbitan buku panduan ini, baik yang terlibat secara langsung ikut 

menulis maupun tidak langsung. Sebagian ustaz berpartisipasi dengan mengirimkan beberapa 

referensi kepada para penulis. Sebagian lagi membantu dengan cara lain. 

Apresiasi juga kami berikan kepada semua pihak termasuk seluruh kader Wahdah 

Islamiyah dan kaum muslimin yang turut mendoakan sehingga buku panduan ini bisa kami 

rampungkan.  Demikian pula kepada semua pihak yang tidak sempat kami sebutkan. 

Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala memberikan pahala kepada kita atas segala amal 

ibadah yang kita lakukan. Termasuk pahala kesabaran dari musibah yang kita hadapi ini, pahala 

atas prasangka baik kita kepada Allah atas segala musibah yang menimpa kita. Dan kita juga 

berharap semoga Allah segera mengangkat wabah ini sehingga kita bisa kembali beribadah 

seperti biasa. Harapan kita dapat melalui musibah ini dengan sebaik-baiknya. 

Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala memudahkan kita beribadah di bulan Ramadan 

dalam kondisi seperti ini. Kita yakin bahwa pahala kita tidak akan berkurang, bahkan boleh jadi 

pahala kita dilipatgandakan di sisi Allah jika kita terus bersabar dan melakukan apa yang 

disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala. 

 

 .ن احلمد هلل رب العاملنيوصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، وآخر دعواان أ
 

 Makassar, 
29 Syakban 1441 H 

23 April 2020 M 

  

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, 

 
ttd. 

 
Dr. Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A. 

Ketua 
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SURAT KEPUTUSAN DAN IMBAUAN 
DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH 

Nomor: D.035/QR/DSA-WI/07/1441 

Tentang 

PANDUAN IBADAH DAN PENYIKAPAN TERHADAP VIRUS CORONA (COVID-19) 
 

Dengan memohon rahmat Allah , Dewan Syariah Wahdah Islamiyah setelah: 
 
Menimbang : 1. Bahwa kondisi berkembang saat ini terkait penyebaran virus corona 

(COVID-19) di beberapa negara dan sudah terdeteksinya penyebaran virus 
tersebut di Indonesia; 

  2. Bahwa kader dan simpatisan Wahdah Islamiyah serta kaum muslimin 
secara umum membutuhkan penjelasan panduan ibadah dan penyikapan 
yang sesuai dengan syariat terkait menyebarnya wabah virus tersebut; 

  3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dipandang perlu 
menetapkan hal itu dalam sebuah Surat Keputusan dan Imbauan. 

 
Mengingat : 1. Firman Allah  dalam Alquran Surah al-Anfal ayat 25: 

َنًة ََل ُتِصيَبنَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمْنُكْم َخاصًَّة َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقاِب﴾  ﴿َوات َُّقوا ِفت ْ
   “Dan peliharalah diri kalian dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-

orang yang zalim saja di antara kalian. Dan ketahuilah bahwa Allah amat 
keras siksaan-Nya.” 

 
  2. Firman Allah  dalam Alquran Surah al-Taubah ayat 51: 

 َما َكَتَب اللَُّه َلَنا ُهَو َمْوََلنَا َوَعَلى اللَِّه فَ ْليَ تَ وَكَِّل اْلُمْؤِمُنوَن﴾﴿ُقْل َلْن ُيِصيبَ َنا ِإَلَّ 
   “Katakanlah (Muhammad), “Tidak akan menimpa kami melainkan apa yang 

telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada 
Allah bertawakallah orang-orang yang beriman.” 

 
  3. Firman Allah  dalam Alquran Surah al-Raad ayat 11: 

َمَردَّ َلُه َوَما  ﴿ِإنَّ اللََّه ََل يُ َغيِ ُر َما ِبَقْوٍم َحتَّى يُ َغيِ ُروا َما ِبَأنْ ُفِسِهْم َوِإَذا َأَراَد اللَُّه ِبَقْوٍم ُسوًءا َفَل 
 َواٍل﴾َلُهْم ِمْن ُدونِِه ِمْن 

   “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga 
mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila 
Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang 
dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain 
Dia.” 

 
  4. Firman Allah  dalam Alquran Surah al-Hadid ayat 22: 

َرَأَها ِإنَّ  ﴿َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِفي اْْلَْرِض َوََل ِفي أَنْ ُفِسُكْم ِإَلَّ ِفي ِكَتاٍب ِمْن قَ ْبِل َأْن نَ ب ْ
 َذِلَك َعَلى اللَِّه َيِسيٌر﴾

   “Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada 
dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) 
sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah 
mudah bagi Allah.” 
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  5. Firman Alah  dalam Alquran Surah al-Taghabun ayat 16: 

 ﴿َفات َُّقوا اللََّه َما اْسَتَطْعُتْم﴾
   “Bertakwalah kepada Allah sekemampuan kalian.” 

 
  6. Hadis Rasulullah  yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Usamah 

bin Zaid d: 

 »َتْدُخُلوَها، َوِإَذا َوَقَع بَِأْرٍض َوأَنْ ُتْم ِبَها َفَل َتْخُرُجوا ِمن َْهاِإَذا َسِمْعُتْم بِالطَّاُعوِن ِبَأْرٍض َفَل «
   “Apabila kalian mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian 

masuk ke dalamnya, namun jika ia menjangkiti suatu tempat, sementara 
kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari wilayah 
tersebut.” 

 
  7. Hadis Rasulullah  yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Abu 

Hurairah : 

 »ََل َعْدَوى َوََل ِطيَ َرَة، َوََل َهاَمَة َوََل َصَفَر، َوِفرَّ ِمَن الَمْجُذوِم َكَما َتِفرُّ ِمَن اَْلَسدِ «
   “Tidak ada penyakit menular, thiyarah, burung hantu dan bulan Safar (yang 

dianggap sial) serta larilah dari orang yang berpenyakit kusta sebagaimana 
engkau lari dari singa.” 

 
  8. Hadis Rasulullah  yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat 

Abdurrahman bin Auf : 

 »ََل يُورُِد ُمْمِرٌض َعَلى ُمِصح ٍ «
   “Jangan campurkan (onta) yang sakit ke dalam (onta) yang sehat.” 
 
  9. Diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Syarid bin Suwaid  berkata: 

“Dalam delegasi Tsaqif (yang akan dibaiat) oleh Rasulullah  terdapat 
seorang laki-laki berpenyakit kusta. Maka Rasulullah  mengirim seorang 
utusan supaya mengatakan kepadanya:  

 »ِإنَّا َقْد بَايَ ْعَناَك َفاْرِجعْ «
   “Kami telah menerima baiat anda, karena itu anda boleh pulang.” 
 
  10. Hadis Rasulullah  yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dari 

sahabat Abdullah bin Abbas : 

 »ََل َضَرَر َوََل ِضَرارَ «
   “Tidak boleh membahayakan orang lain dan membalas kemudharatan 

orang lain.” 
 
  11. Hadis Rasulullah  yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari  

sahabat Anas bin Malik : 

 »قَ َنَت َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَّه َعَلْيِه َوَسلََّم َشْهًرا بَ ْعَد الرُُّكوِع َيْدُعو َعَلى َأْحَياٍء ِمَن اْلَعَربِ «
   “Rasulullah  melakukan kunut (nazilah) selama satu bulan setelah rukuk 

mendoakan untuk kebinasaan beberapa perkampungan dari bangsa Arab.” 

 
  12. Hadis Rasulullah  yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad dari 

sahabat Ibnu Abbas d: 

َواْلَعْصِر َواْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء قَ َنَت َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَّه َعَلْيِه َوَسلََّم َشْهًرا ُمتَ َتاِبًعا ِفي الظُّْهِر «
َلى َوَصَلِة الصُّْبِح ِفي ُدبُِر ُكلِ  َصَلٍة ِإَذا َقاَل َسِمَع اللَُّه ِلَمْن َحِمَدُه ِمَن الرَّْكَعِة اآلِخَرِة َيْدُعو عَ 

 »َفهُ َأْحَياٍء ِمْن بَِني ُسَلْيٍم َعَلى رِْعٍل َوذَْكَواَن َوُعَصيََّة َويُ َؤمِ ُن َمْن َخلْ 
   “Rasulullah  melakukan kunut (nazilah) satu bulan berturut-turut dalam 

salat Zuhur, Asar, Magrib, Isya dan Subuh, tatkala selesai membaca 
sami'allahu liman hamidah pada rakaat terakhir. Mendoakan untuk 
kebinasaan perkampungan Bani Sulaim, kabilah Ri'l, Dzakwan dan 
'Ushaiyyah. Para sahabat yang bermakmum di belakangnya mengamini.” 
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  13. Perkataan Imam Nawawi t dalam Al Majmu' 3/494: 

اْلَمْشُهوُر الَِّذي قطع به الجمهور إن نزلت بالمسملين نَازَِلٌة َكَخْوٍف َأْو َقْحٍط َأْو َوبَاٍء َأْو 
 َجَراٍد َأْو َنْحِو َذِلَك قَ نَ ُتوا ِفي َجِميِعَها َوِإَلَّ َفَل 

   “Pendapat yang masyhur di kalangan jumhur ulama jika terjadi musibah 
menimpa kaum muslimin seperti ketakutan, paceklik, wabah, hama atau 
semacamnya maka kaum muslimin berkunut di seluruh waktu salat dan jika 
tidak ada nazilah maka tidak dianjurkan.” 

 
  14. Kaidah Fikih: 

 اْلَمَشقَُّة َتْجِلُب الت َّْيِسي ْرَ 
   “Kesulitan akan mendatangkan kemudahan.” (Al Asybah wa An Nazhair 

oleh As Subki: 1/49 dan Al Asybah wa An Nazhair oleh As Suyuthi hal. 7) 
 
  15. Kaidah Fikih: 

 َدْرُء اْلَمِفاِسِد َأْوَلى ِمْن َجْلِب اْلَمَصاِلحِ 
   “Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaat.” (Al 

Furuq oleh Al Qarafi 4/212 dan Al Asybah wa An Nazhair oleh As Subki: 
1/105) 

 
  16. Kaidah Fikih: 

 لِلضَُّرورَِة يُ َقدَُّر بَِقْدرَِهاَما أُبِيَح 
   “Apa yang dibolehkan karena keadaan darurat maka ditetapkan sesuai 

kadarnya.” (Al Asybah wa An Nazhair oleh As Suyuthi hal 84 dan Al 
Asybah wa An Nazhair oleh Ibn Nujaim hal. 73) 

 
Memperhatikan : 1. Taushiyah Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 3 

Februari 2020 tentang Menangkal dan Menghadapi Penyebaran Virus 
Corona; 

  2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 14 Tahun 2020 tentang 
Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19; 

  3. Keputusan musyawarah pengurus harian Dewan Syariah Wahdah 
Islamiyah pada hari Senin, 21 Rajab 1441 H/ 16 Maret 2020 M. 

 
MEMUTUSKAN 

 
Menetapkan : Mengimbau dan menyerukan kepada seluruh kader dan simpatisan Wahdah 

Islamiyah serta kaum muslimin secara umum di manapun berada, hal-hal 
sebagai berikut: 

   
  1. Senantiasa meyakini bahwa apa yang terjadi merupakan takdir dari Allah 

azza wajalla, dan terus mengupayakan secara maksimal untuk mencari 
dan melakukan sebab-sebab yang disyariatkan dan dibenarkan oleh syariat 
guna keluar dari musibah ini serta bertawakal sepenuhnya kepada Allah 
azza wajalla; 

  2. Senantiasa takarub kepada Allah azza wajalla agar terhindar dari musibah 
ini, dengan memperbanyak zikir, istigfar, tobat, berdoa kepada Allah Azza 
wajalla, meninggalkan perilaku zalim, memperbanyak sedekah, dan 
menguatkan ukhuwah islamiah, serta beramar makruf nahi mungkar 
karena penyebaran virus COVID-19 ini bisa jadi merupakan peringatan dari 
Allah azza wajalla agar umat Islam semakin mendekatkan diri kepadaNya; 

  3. Mengajak umat Islam untuk melakukan Kunut Nazilah (berdoa untuk 
menangkal turunnya mala petaka dan mengangkatnya) dengan kaifiah 
sebagai berikut: 

   3.1. Doa Kunut diucapkan pada setiap saat salat fardu, yaitu ketika iktidal 
setelah rukuk pada rakaat terakhir. 

   3.2. Doa Kunut Nazilah tetap dibaca secara jahar oleh imam baik pada 
salat jahriyyah (Subuh, Magrib dan Isya) maupun sirriyyah (Zuhur 

dan Asar) dan diaminkan oleh para makmum. 
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   3.3. Contoh Doa Kunut: 
 

ُفُرَك، َونُ ْؤِمُن ِبَك َوَنْخَلُع َمْن يَ ْفُجُرَك، اللَُّهمَّ إيَّاَك اللَُّهمَّ إنَّا َنْسَتِعيُنَك َوَنْستَ ْغِفُرَك َوََل َنكْ 
، َوِإَلْيَك َنْسَعى َونْحِفُد، نَ ْرُجو َرْحَمَتَك َوَنْخَشى َعَذاَبَك، َوَنْسُجدُ  ، وَلَك ُنَصلِ يْ نَ ْعُبدُ 

 .إنَّ َعَذاَبَك الِجدَّ بالُكفَّاِر ُمْلِحقٌ 
 ْن َجْهِد الَبَلِء، َوَدَرِك الشََّقاِء، َوُسوِء الَقَضاِء، َوَشَماَتِة اَْلْعَداءِ مِ نَ ُعْوُذ ِبَك اللَُّهمَّ إنَّا 

ِع ُذ ِبَك ِمْن َزَواِل نِْعَمِتَك، َوَتَحوُِّل َعاِفَيِتَك، َوُفَجاَءِة نِْقَمِتَك، َوَجِميْ ُعوْ ن َ  اَ اللُهمَّ ِإن  
 َسَخِطكَ 

 ِن، َواْلُجَذاِم، َوِمْن َسيِ ِئ اْْلَْسَقاِم َواْلُجنُ وْ ُذ ِبَك ِمَن البَ َرِص، ُعوْ ن َ  االلَُّهمَّ ِإن  
 رَ هَ ا ظَ مَ  نِ تَ فِ الْ  ءَ وْ سُ وَ  نَ حَ مِ الْ وَ  لَ زِ ََل الزَّ ا وَ نَ الز ِ ا وَ بَ الر ِ وَ  ءَ َل غَ الْ وَ  اءَ بَ وَ الْ وَ اْلَبَلَء ا نَّ عَ  عْ فَ اللُهمَّ ادْ 

  نَ يْ مِ الَ عَ الْ  بَّ ا رَ يَ  ةً امَّ عَ  نَ يْ مِ لِ سْ مُ الْ  دِ َل بِ  رِ ائِ سَ  نْ عَ وَ  ةً اصَّ ا خَ ذَ ا هَ نَ دِ لَ ب َ  نْ عَ  نَ طَ ا بَ مَ ا وَ هَ ن ْ مِ 

 وفَلْسِطْيَن  اْلِهْنِد َوأُيْ ُغْور َوُرْوِهينغياي همَّ اْنُصْر إخوانَ َنا اْلُمْسَتْضَعِفين فِ الل  
َفانْ َتِصْر َلُهْم، ِإن َُّهْم فُ َقَراُء َفَأْغِنِهْم. الل ُهمَّ اْرَحْم َمْوتَاُهْم َواْشِف  نَ َمْظُلوُموْ  مْ هُ ن َّ إِ  مَّ هُ الل  

اللهمَّ أَيِ ْدُهْم بَِتْأيِْيِدَك َواْحَفْظُهْم ِبِحْفِظَك يَا َقِويُّ . َوتَ َقبَّْل ُشَهَداَءُهمْ  َوَمْرَضاُهمْ  َجْرَحاُهمْ 
 .يَا َعزِيزُ 

ُذ ِبَك ِمْنَك ََل ُعوْ ن َ َك ِمْن َسَخِطَك، َوِبُمَعاَفاِتَك ِمْن ُعُقوبَِتَك، وَ ُذ ِبرَِضاُعوْ ن َ اللُهمَّ 
 ثَ َناًء َعَلْيَك أَْنَت َكَما أَثْ نَ ْيَت َعَلى نَ ْفِسكَ  ْحِصيْ نُ 

 َوَصلىَّ اللُه َعَلى َعْبِدَك َوَرُسْوِلَك ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َواْلَحْمُد لِلَِّه َربِ  
 اْلَعاَلِمْينَ 

    “Ya Allah kami memohon pertolongan kepadaMu, beristigfar padaMu 
dan tidak kufur padaMu, kami beriman padaMu dan berlepas dari 
orang yang bermaksiat kepadaMu. Ya Allah hanya padaMu lah kami 
beribadah, salat dan sujud, kepada Engkau kami beramal dan 
berusaha, kami mengharap rahmatMu dan takut akan azabMu. 
Sesungguhnya azabMu pasti sampai pada orang kafir. 

    Ya Allah kami berlindung kepadaMu dari dari cobaan yang 
menyulitkan, kesengsaraan yang menderitakan, takdir yang buruk 
dan kegembiraan musuh. 

    Ya Allah kami berlindung kepadaMu dari hilangnya kenikmatan yang 
telah Engkau berikan, dari perginya kesehatan yang telah Engkau 
anugerahkan, dari siksaMu yang datang secara tiba-tiba, dan dari 
segala kemurkaanMu. 

    Ya Allah kami berlindung kepadaMu dari penyakit kulit (belang), gila, 
kusta dan penyakit-penyakit yang berbahaya/mengerikan. 

    Ya Allah jauhkan dari kami bala, wabah, harga yang mahal, riba, 
zina, gempa bumi, ujian-ujian, fitnah yang buruk baik yang nampak 
maupun yang tersembunyi dari negeri kami secara khusus dan 
seluruh negeri kaum muslimin secara umum wahai rabb sekalian 
alam. 

    Ya Allah tolonglah saudara kami yang tertindas di India, Uighur, 
Rohingya dan Palestina. 
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    Ya Allah mereka terzalimi maka belalah mereka, mereka fakir berilah 
mereka kecukupan, rahmatilah orang yang meninggal di antara 
mereka, sembuhkanlah yang luka di antara mereka, terimalah yang 
mati syahid di antara mereka, ya Allah dukunglah mereka dengan 
dukunganMu, jagalah mereka dengan penjagaanMu, Wahai Zat Yang 
Maha Kuat Maha Perkasa. 

    Ya Allah sesungguhnya kami berlindung kepada keridaanMu dari 
kemurkaanMu, dan kepada maafMu dari siksaanMu, kami berlindung 
kepadaMu dari diriMu. Kami tidak sanggup menghinggakan pujian 
terhadapMu; Engkau adalah sebagaimana Engkau memuji DiriMu 
sendiri.  

    Selawat dan salam kepada hamba dan rasulMu Muhammad juga 
kepada keluarga serta para sahabatnya, walhamdulillah rabbil 
alamin.” 

 
  4. Mengajak umat Islam agar senantiasa menjaga adab-adab Islam seperti 

pada saat makan, minum, bersin, batuk, menjaga wudu sesuai tata 
caranya secara benar dan sempurna, khususnya saat mencuci kedua 
tangan, saat berkumur, menghirup dan mengeluarkan air dari hidung 
karena pengamalan sunah seperti ini di antara wasilah menjauhkan diri dari 
terjangkitnya virus; 

  5.  Mengajak umat Islam berperan aktif untuk membatasi tersebarnya virus ini 
dengan cara tidak mengadakan perjalanan keluar bagi siapa saja yang 
berada di daerah yang telah terjangkit di dalamnya virus ini dan sebaliknya 
yang di luar tidak mendatangi daerah yang sudah atau terindikasi 
tersebarnya virus tersebut serta meminimalisir beraktifitas di luar rumah 
kecuali kondisi darurat kepada semuanya; 

  6. Adapun pelaksanaan salat Jumat dan salat fardu berjamaah di masjid 
maka hendaknya memperhatikan hal-hal berikut: 

   6.1. Bagi penderita virus corona atau yang terindikasi maka wajib baginya 
untuk mengisolir diri dan tidak boleh menghadiri salat Jumat dan salat 
berjamaah di masjid demikian pula bagi yang mengalami sakit atau 
gejala seperti demam, flu dan batuk, maka tidak diperkenankan 
menghadiri salat Jumat dan salat berjamaah di masjid. 

   6.2. Bagi yang tinggal di daerah yang telah terjangkiti virus ini atau 
kawasan dengan potensi penularan tinggi maka ia boleh 
meninggalkan salat Jumat dan berjamaah di masjid dengan 
mengganti salat Jumat dengan salat Zuhur dan dianjurkan tetap 
dilakukan secara berjamaah di rumah masing-masing bersama 
anggota keluarganya. 

   6.3. Sedangkan bagi yang tinggal di daerah yang masih terkendali atau 
potensi penularannya rendah diharapkan untuk menjalankan ibadah 
sebagaimana biasanya dengan senantiasa waspada dan 
memperhatikan potensi yang dapat menimbulkan penyebaran virus 
ini. 

   6.4. Penetapan status terkendali atau tidak, merujuk kepada penetapan 
pihak yang berwenang dengan melibatkan MUI atau Ulama dan 
tokoh masyarakat setempat. 

  7. Pengurusan jenazah yang terpapar COVID-19 tetap memperhatikan 
ketentuan syariat seperti biasanya dengan memperhatikan protokol medis 
yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang; 

  8. Mengimbau kepada seluruh kader dan simpatisan Wahdah Islamiyah serta 
kaum muslimin secara umum di manapun berada untuk tetap tenang, 
waspada, serta tidak menyebarkan berita atau informasi yang belum 
diketahui kebenarannya (hoaks), dan bersama-sama melakukan segala 
upaya untuk menangkal dan meminimalkan potensi penyebaran virus 
COVID-19 tersebut; 
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  9. Meminta kepada umat Islam agar berperan aktif dalam melakukan 
perbaikan diri, keluarga dan masyarakat serta menjauhkan diri dari segala 
bentuk kemaksiatan yang dengannya insyaallah dapat menghindarkan dari 
azab Allah; 

  10. Hal yang belum ditetapkan tetapi sangat relevan, atau jika terdapat 
kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan 
seperlunya. 

 
 Makassar, 24 Rajab 1441 H 
              19 Maret 2020 M 
 

DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH 
 
 
 
 
 
 Dr. Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A. Harman Tajang, Lc., M.H.I. 
 Ketua        Sekretaris 
 
 

 

Tembusan Kepada Ykh.: 
1. Pimpinan Umum Wahdah Islamiyah; 
2. Ketua Dewan Syura Wahdah Islamiyah; 
3. Ketua Dewan Pengawas Keuangan Wahdah Islamiyah; 
4. Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah; 
5. Arsip. 
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SURAT KEPUTUSAN DAN IMBAUAN 
DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH 

Nomor: D.037/QR/DSA-WI/08/1441 

Tentang 

IBADAH RAMADAN DAN IDULFITRI 1 SYAWAL 1441 H  
DI TENGAH PANDEMI VIRUS CORONA (COVID-19) 

 
Dengan memohon rahmat Allah , Dewan Syariah Wahdah Islamiyah setelah: 
 
Menimbang : 1. Bahwa bulan suci Ramadan 1441 H sebentar lagi akan tiba dan kondisi 

pendemik Covid-19 yang masih berlangsung; 
  2. Bahwa kader dan simpatisan Wahdah Islamiyah serta kaum muslimin 

secara umum membutuhkan penjelasan panduan ibadah di bulan suci 
Ramadan utamanya di tengah situasi masih tersebarnya virus corona 
(Covid-19); 

  3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dipandang perlu 
menetapkan hal itu dalam sebuah Surat Keputusan dan Imbauan. 

 
Mengingat : 1. Firman Allah  dalam Alquran Surah al-Baqarah ayat 183-185: 

. ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقونَ يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِ َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن ق َ ﴿
يُقونَُه أَيَّاًما َمْعُدوَداٍت َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌَّة ِمْن أَيَّاٍم ُأَخَر َوَعَلى الَِّذيَن يُطِ 

ُتْم تَ ْعلَ  ِفْديٌَة َطَعاُم ِمْسِكيٍن َفَمْن َتَطوَّعَ  . ُمونَ َخي ًْرا فَ ُهَو َخي ٌْر َلُه َوَأْن َتُصوُموا َخي ٌْر َلُكْم ِإْن ُكن ْ
 ْنُكمُ َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنزَِل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى لِلنَّاِس َوبَ يِ َناٍت ِمَن اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن َفَمْن َشِهَد مِ 

ٌة مِ  الشَّْهَر فَ ْلَيُصْمُه َوَمنْ  ُيْسَر َوََل ُه ِبُكُم الْ ْن أَيَّاٍم ُأَخَر يُرِيُد اللَكاَن َمرِيًضا َأْو َعَلى َسَفٍر فَِعدَّ
َة َولُِتَكبِ ُروا اللهَ يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر َولُِتْكِمُلوا الْ   ﴾اُكْم َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ َعَلى َما َهدَ  ِعدَّ

   “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa 
sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. 
(yaitu) beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau 
dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak 
hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang 
yang tidak sanggup menjalankannya, wajib membayar fidiah, yaitu 
memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati 
mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih 
baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di 
dalamnya diturunkan Alquran, sebagai petunjuk bagi manusia dan 
penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang 
benar dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan 
itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (dia 
tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang 
ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki 
kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah 
kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas 
petunjukNya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.” 

 
  2. Firman Allah  dalam Alquran Surah al-Hajj ayat 32: 

 ﴾ا ِمْن تَ ْقَوى اْلُقُلوبِ ِه َفِإن َّهَ الل َشَعائِرَ  َذِلَك َوَمْن يُ َعظِ مْ ﴿
   “Demikianlah (perintah Allah). Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar 

Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati.” 
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  3. Firman Allah  dalam Alquran Surah al-Balad ayat 11-18: 

يَِتيًما َذا . ٍم ِذي َمْسَغَبةٍ ِفي يَ وْ َأْو ِإْطَعاٌم . َفكُّ رَقَ َبةٍ . َوَما أَْدَراَك َما اْلَعَقَبةُ . َفََل اقْ َتَحَم اْلَعَقَبةَ ﴿
. تَ َواَصْوا بِاْلَمْرَحَمةِ ثُمَّ َكاَن ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َوتَ َواَصْوا بِالصَّْبِر وَ . ِمْسِكيًنا َذا َمت َْربَةٍ  َأوْ . َمْقَربَةٍ 

  َك َأْصَحاُب اْلَمْيَمَنِة﴾أُوَلئِ 
   “Kenapa dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar? Dan tahukah 

kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? (Yaitu) memerdekakan 
hamba sahaya, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan, (kepada) 
anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat 
fakir. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling 
berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. 
Mereka itulah golongan kanan (penghuni surga).” 

 
  4. Firman Allah  dalam Alquran Surah al-Taghabun ayat 16: 

 اْسَتَطْعُتْم﴾َه َما ﴿َفات َُّقوا الل
   “Bertakwalah kepada Allah sekemampuan kalian.” 

 
  5. Hadis Rasulullah  yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari 

sahabat Abu Hurairah : 

َم ِمْن َذنِْبِه، َوَمْن » َلَة الَقْدِر ِإيَمانًا َمْن َصاَم َرَمَضاَن ِإيَمانًا َواْحِتَسابًا ُغِفَر َلُه َما تَ َقدَّ َقاَم َلي ْ
َم ِمْن َذنِْبهِ                   «َواْحِتَسابًا ُغِفَر َلُه َما تَ َقدَّ

                                         “Barang siapa yang melaksanakan saum Ramadan karena iman kepada 
Allah dan mengharapkan pahala (hanya dariNya) maka akan diampuni 
dosa-dosa yang telah dikerjakannya, dan barang siapa yang beribadah 
pada lailatulqadar karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala 
(hanya dariNya) maka akan diampuni dosa-dosa yang telah 
dikerjakannya.” 

 
  6. Hadis Rasulullah  yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari  

sahabat Abu Hurairah : 

 »َمْن َقاَم َرَمَضاَن ِإيَمانًا َواْحِتَسابًا، ُغِفَر َلُه َما تَ َقدََّم ِمْن َذنِْبهِ »
   “Barang siapa menegakkan salat lail (tarawih) di bulan Ramadan karena 

iman dan mengharap pahala (hanya dariNya), maka diampuni dosa-
dosanya yang telah lalu.” 

 
  7. Hadis Rasulullah  yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari 

sahabat Abdullah bin Abbas : 
 

َأْجَوُد َما َيُكوُن ِفي َرَمَضاَن ِحيَن َأْجَوَد النَّاِس، وََكاَن  لَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّمَ ِه صَ َكاَن َرُسوُل الل»
َلٍة ِمْن َرَمَضاَن، فَ ُيَدارِسُ  ِه َصلَّى ُه الُقْرآَن، فَ َلَرُسوُل الليَ ْلَقاُه ِجْبرِيُل، وََكاَن ِجْبرِيُل يَ ْلَقاُه ِفي ُكلِ  َلي ْ

 «يِح الُمْرَسَلةِ اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم ِحيَن يَ ْلَقاُه ِجْبرِيُل َأْجَوُد بِالَخْيِر ِمَن الر ِ 
   “Rasulullah  adalah manusia yang paling dermawan. Terutama pada 

bulan Ramadan ketika malaikat Jibril alaihi salam mendatanginya. Adalah 
Jibril alaihi salam mendatanginya setiap malam di bulan Ramadan. Dia 
mengajarkan Alquran kepada beliau . Sungguh Rasulullah  ketika 
didatangi Jibril alaihi salam kedermawanannya melebihi angin yang 
berembus.” 

 
  8. Hadis Rasulullah  yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Abu 

Hurairah : 

 «َحاَجٌة َأْن َيدََع َطَعاَمُه َوَشَرابَهُ  لِلَّهِ ، فَ َلْيَس َوالَعَمَل بِِه َوالَجْهلَ  َمْن َلْم َيدَْع قَ ْوَل الزُّورِ »
   “Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta, melakukan amalan 

batil dan berbuat jahil (pada saat berpuasa), maka Allah tidak 
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menghiraukan (amalannya) meskipun dia meninggalkan makanan dan 
minuman.” 

 
  9. Hadis Rasulullah  yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari 

sahabat Abu Hurairah : 

ُتُكْم َعْنُه، َفاْجَتِنُبوُه َوَما »  نََّما َأْهَلَك الَِّذيَن ِمنْ أََمْرُتُكْم ِبِه َفافْ َعُلوا ِمْنُه َما اْسَتَطْعُتْم، َفإِ َما نَ َهي ْ
 «قَ ْبِلُكْم َكثْ َرُة َمَسائِِلِهْم، َواْخِتََلفُ ُهْم َعَلى أَنِْبَياِئِهمْ 

   “Apa yang telah aku larang untukmu maka jauhilah. Dan apa yang 
kuperintahkan kepadamu, maka kerjakanlah dengan sekemampuan kalian. 
Sesungguhnya umat sebelum kalian binasa karena mereka banyak tanya, 
dan sering berselisih dengan para nabi mereka.” 

 
  10. Hadis Rasulullah  yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Abu 

Hurairah : 

 « ِإَذا َمِرَض الَعْبُد، َأْو َسافَ َر، ُكِتَب َلُه ِمْثُل َما َكاَن يَ ْعَمُل ُمِقيًما َصِحيًحا»
   “Jika seorang hamba sakit atau musafir ditulis baginya (pahala) seperti 

ketika dia beramal pada saat mukim dan dalam keadaan sehat.” 

 
  11. Hadis Rasulullah  yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dari 

sahabat Abdullah bin Abbas : 

 »ََل َضَرَر َوََل ِضَرارَ «
   “Tidak boleh membahayakan orang lain dan membalas kemudaratan orang 

lain.” 
                                     
  12. Kaidah Fikih: 

 َتْجِلُب الت َّْيِسي ْرَ اْلَمَشقَُّة 
   “Kesulitan akan mendatangkan kemudahan.” (Al Asybah wa An Nazhair 

oleh As Subki: 1/49 dan Al Asybah wa An Nazhair oleh As Suyuthi hal. 7) 
 
  13. Kaidah Fikih: 

 َدْرُء اْلَمِفاِسِد َأْوَلى ِمْن َجْلِب اْلَمَصاِلحِ 
   “Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaat.” (Al 

Furuq oleh Al Qarafi 4/212 dan Al Asybah wa An Nazhair oleh As Subki: 
1/105) 

 
  14. Kaidah Fikih: 

 َما أُبِيَح لِلضَُّرورَِة يُ َقدَُّر بَِقْدرَِها
   “Apa yang dibolehkan karena keadaan darurat maka ditetapkan sesuai 

kadarnya.” (Al Asybah wa An Nazhair oleh As Suyuthi hal. 84 dan Al 
Asybah wa An Nazhair oleh Ibn Nujaim hal. 73) 

 
  15. Perkataan Imam Syafii t dalam Mukhtashar Al Muzani 8/125: 

َفرُِد ِفي بَ ْيِتِه   َواْلُمَساِفُر َواْلَعْبُد َواْلَمْرأَُة.َوُيَصلِ ي اْلِعيَدْيِن اْلُمن ْ
                                         “Seseorang bisa melaksanakan salat Idulfitri dan Iduladha di rumahnya, 

demikian pula musafir, hamba sahaya dan wanita.” 
 
Memperhatikan : 1. Taushiyah Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 21 

Sya’ban 1441 H/ 15 April 2020 M tentang Menyambut Ramadhan dalam 
Situasi Covid-19; 

  2. Surat Edaran Menteri Agama No. 06 Tahun 2020 Tentang Panduan Ibadah 
Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah Pandemi Wabah 
Covid-19; 

  3. Keputusan musyawarah pengurus harian Dewan Syariah Wahdah 
Islamiyah pada hari Kamis, 22 Syakban 1441 H/ 16 April 2020 M. 
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MEMUTUSKAN 

 
Menetapkan : Mengimbau dan menyerukan kepada seluruh kader dan simpatisan Wahdah 

Islamiyah serta kaum muslimin secara umum di manapun berada, hal-hal 
sebagai berikut: 

   
1. Senantiasa meyakini bahwa apa yang terjadi merupakan takdir dari Allah 

 yang sarat dengan hikmah, dan terus mengupayakan secara maksimal 
untuk mencari dan melakukan sebab-sebab yang disyariatkan dan 
dibenarkan oleh syariat guna keluar dari musibah ini serta bertawakal 

sepenuhnya kepada Allah . 
 

2. Senantiasa bertakwa dan melaksanakan ketaatan kepada Allah  baik 
dalam keadaan lapang maupun sulit, termasuk dalam keadaan 
merebaknya wabah (Covid-19) yang mana seharusnya tidak menyurutkan 
semangat beribadah. 

 
  3. Menjadikan Ramadan tahun ini sebagai momentum peningkatan iman dan 

takwa yang merupakan tujuan dari pelaksanaan puasa secara khusus 
maupun ibadah secara umum. Hal ini dapat dilakukan dengan 
memperbanyak takarub kepada Allah  yang dilandasi dengan keikhlasan 
dan itibak kepada sunah Nabi Muhammad , serta berdoa dengan penuh 
tadaruk (merendahkan diri) kepada Allah  agar pandemik Covid-19 dan 
wabah lainnya segera diangkat dan dihilangkan dari negara tercinta 
Indonesia dan negara-negara lain. 

 
  4. Senantiasa membekali diri dengan ilmu syariat di antaranya melalui 

wasilah ceramah-ceramah dan kajian-kajian Ramadan media online 
(daring) agar senantiasa termotivasi melakukan kebaikan dengan landasan 
ilmu yang benar dan tepat. 

 
  5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas seluruh amal saleh di bulan penuh 

berkah ini; di antaranya saum, salat tarawih, membaca Alquran dan 
sedekah, namun tetap mematuhi protokol kesehatan sehingga bisa 
memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Dengan ini diharapkan umat 
Islam tidak melaksanakan ibadah yang melibatkan orang banyak; seperti 
salat Jumat, salat fardu, tarawih, dan iktikaf di masjid, demikian pula buka 
puasa bersama, pengajian umum atau tablig akbar, dan salat Id. Ibadah 
semisal salat fardu, salat tarawih, dan salat Id dapat dilaksanakan di 
kediaman masing-masing tanpa mengurangi kekhusyukan. Adapun 
panduan ibadah Ramadan secara rinci, insyaallah akan diterbitkan dalam 
surat edaran tersendiri. 

 
  6. Menggencarkan amal saleh yang bersifat sosial. Salah satunya dengan 

membantu fakir miskin dan duafa (terutama di daerah sekitar ia tinggal), 
serta meningkatkan solidaritas dan saling membantu antar sesama 
manusia, khususnya antar tetangga di suatu kawasan, baik dalam hal 
menjaga kesehatan bersama dan memitigasi penyebaran Covid-19, saling 
menjaga ketertiban dan keamanan, serta saling menanggung dan 
membantu kebutuhan (al-takaful wal-ta’awun). 

 
  7. Memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan tidak menghabiskan waktu dalam 

pemberitaan Covid-19, serta tidak menyebarkan berita atau informasi yang 
belum diketahui kebenarannya (hoaks), dan bersama-sama melakukan 
segala upaya untuk menangkal dan meminimalkan potensi penyebaran 
virus Covid-19 tersebut. 

 
  8. Mengajak para pengelola media massa mainstream khususnya TV dan 

radio, agar menjaga kemuliaan bulan suci Ramadan dengan 
mempersiapkan berbagai program siaran yang sejalan dengan nilai-nilai 
syariat dan tidak bertentangan dengan kemuliaan bulan suci Ramadan 
serta saling membantu dan berlomba dalam kebaikan, demikian pula para 
pegiat media sosial agar meramaikan dakwah-dakwah online sehingga 
tercipta di tengah masyarakat ketenangan dan kebersamaan dalam 
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melaksanakan ibadah Ramadan dengan penuh kekhusyukan di tengah 
pandemik Covid-19. 

 
  9. Hal yang belum ditetapkan tetapi sangat relevan, atau jika terdapat 

kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan 
seperlunya. 

 
 Makassar, 24 Syakban 1441 H 
              18 April 2020 M 
 

DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH 
 
 
 
 
 
 Dr. Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A. Harman Tajang, Lc., M.H.I. 

 Ketua        Sekretaris 
 
 
Tembusan Kepada Ykh.: 
1. Pimpinan Umum Wahdah Islamiyah; 
2. Ketua Dewan Syura Wahdah Islamiyah; 
3. Ketua Dewan Pengawas Keuangan Wahdah Islamiyah; 
4. Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah; 
5. Arsip. 
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Pembahasan I 

Peniadaan Salat Jumat Karena Wabah Virus Corona (Covid-19) 

 

 احلمد هلل على كل حال، والصالة والسالم على حممد ومن اقتدى به إىل يوم املآل، أما بعد:
 

Semoga Allah Ta’ala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua dan 

melindungi kita dari wabah dan penyakit. Sebenarnya kurang tepat membahasakan 

kewaspadaan sebagai “ketakutan” terhadap virus Corona, sebab tindakan menghindari 

sebab-sebab penularan adalah sunah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Beliau 

shallallahu ‘alaihi wasallam misalnya memerintahkan kita untuk menghindari orang 

yang berpenyakit kusta seperti kita lari dari singa. 

 »ِفرَّ ِمْن اْلَمْجُذوِم ِفرَاَرَك ِمْن اْْلََسِد«
Artinya: “Jauhilah orang yang berpenyakit kusta sebagaimana engkau lari dari singa.”1 

Lafaz hadis ini menggunakan kata “firra” yang arti harfiahnya “melarikan 

dirilah engkau”, tentu tidak pantas kalau kita mengatakan ini sebagai bentuk ketakutan 

Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam terhadap penyakit kusta. 

Beliau juga melarang mengumpulkan unta yang berpenyakit dengan unta yang 

sehat, sebagaimana dalam sabdanya: 

 »  »ََل يُورَِدنَّ ُمُِْرٌض َعَلى ُمِصح ٍّ
Artinya: “Janganlah sekali-kali (unta) yang sakit dicampurbaurkan dengan yang 

sehat.”2 

Demikian pula beliau telah melarang penduduk daerah wabah keluar dari 

daerah tersebut dan melarang yang dari luar untuk masuk, sebagaimana dalam 

sabdanya: 

ْعُتْم ِِبلطَّاُعوِن ِِبَْرضٍّ َفاَل َتْدُخُلوَها َوِإَذا َوَقَع ِِبَْرضٍّ َوأَنْ ُتْم ِِبَا َفاَل   ََتُْرُجوا ِمن َْها«»ِإَذا َسَِ
Artinya: 

“Apabila kalian mendengar wabah  di suatu negeri, maka janganlah kalian 

masuk ke dalamnya, namun jika ia menjangkiti suatu negeri, sementara kalian 

berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri tersebut.”3 

 
1 H.R. Ahmad no. 9722 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, hadis ini dinilai sahih  

oleh  al-Albani di Silsilah al-Ahadits al-Shahihah no. 783, dan al-Arnauth di tahqiq Musnad (15/ 449). 
2 H.R. Bukhari no. 5771 dan Muslim no. 2221. 
3 H.R. Bukhari no. 5728 dan Muslim no. 2218. 
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Hadis-hadis tersebut semuanya dapat dipahami ilat (sebab) hukumnya yaitu 

bahwa semua petunjuk Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di atas adalah bentuk 

kewaspadaan dan tindakan "mengambil sebab keselamatan". 

Selain itu perlu untuk diperhatikan bahwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah 

tidak memfatwakan untuk menghentikan kegiatan salat Jumat secara mutlak, demikian 

pula fatwa MUI. Yang ada dalam fatwa adalah bahwa daerah yang penyebaran 

virusnya tidak terkendali maka masjid tidak melaksanakan salat Jumat. Fatwa ini 

sudah tepat dan sesuai dengan hadis-hadis yang kami sebutkan di atas. 

Atsar lain yang juga bisa menjadi dasar adalah dibolehkannya meninggalkan 

Jumat saat hujan lebat dan tanah becek berlumpur yang menenggelamkan kaki serta 

licin seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ‘anhuma ketika 

beliau di Thaif dan memerintahkan orang-orang untuk salat di rumah-rumah mereka.4 

Bukankah mudarat hujan lebat dan tanah becek berlumpur serta licin tidak lebih besar 

dari mudarat penyebaran virus Corona? 

Kita memang sedih jika mendapatkan kondisi yang mana salat Jumat harus 

ditiadakan dan diganti dengan salat Zuhur di rumah masing-masing, tapi dibalik 

kesedihan itu mari kita bersyukur dan bergembira bahwa ada sunah yang bisa kita 

hidupkan dalam kondisi seperti itu dan tidak bisa dikerjakan dalam kondisi normal. 

Saat ada wabah seperti ini misalnya, kita hidupkan sunah menghindari sebab-sebab 

penularan penyakit, pemerintah melaksanakan sunah menganjurkan masyarakat salat 

di rumah karena ada mafsadat yang mengancam, kita melaksanakan sunah mengikuti 

anjuran Ululamri untuk tidak melaksanakan salat berjamaah di masjid dll. Sementara 

dalam kondisi di mana sebab-sebab hukum tersebut tidak ada maka kita tidak boleh 

meninggalkan masjid dan bahkan tidak boleh mengikuti ululamri (pemerintah) yang 

menganjurkan untuk tidak ke masjid tanpa ada sebab-sebab yang dibenarkan oleh 

syariat. 

Memang menakjubkan urusan dan keadaan orang-orang beriman, karena 

semua urusan dan keadaannya pasti merupakan kebaikan baginya jika dia mengikuti 

sunah-sunah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam keadaan-keadaan tersebut. 

 
4 H.R. Bukhari no. 901 dan Muslim no. 699. 
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Sangat benar dan indah sabda dari baginda Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi 

wasallam: 

اُء َشَكَر َفَكاَن َخْْيًا َلُه »َعَجًبا ِْلَْمِر اْلُمْؤِمِن ِإنَّ أَْمرَُه ُكلَُّه َخْْيٌ َولَْيَس َذاَك ِْلََحدٍّ ِإَلَّ لِْلُمْؤِمِن ِإْن َأَصابَ ْتُه َسرَّ 
  لَُه«َضرَّاُء َصََبَ َفَكاَن َخْْيًا   َوِإْن َأَصابَ ْتهُ 

Artinya: 

“Sangat mengagumkan perkara seorang mukmin, sesungguhnya semua 

keadaanya baik dan itu tidak dimiliki seorang pun selain orang mukmin, bila 

mendapatkan kesenangan, ia bersyukur dan syukur itu baik baginya dan bila 

tertimpa musibah, ia bersabar dan sabar itu baik baginya.” 
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Pembahasan II 

Penggunaan Cairan yang Mengandung Alkohol (Hand Sanitizer) 

pada Tangan 

 

 احلمد هلل على كل حال، والصالة والسالم على حممد ومن اقتدى به إىل يوم املآل، أما بعد:
 

Menggunakan alkohol atau hand sanitizer di pakaian dan di bagian tubuh yang 

lain jika dibutuhkan adalah perkara yang dibolehkan. Apalagi jika ada kebutuhan yang 

bersifat mendesak seperti tindakan pencegahan dari satu virus dan wabah tertentu. 

Dalil dan kaidah yang digunakan dalam masalah ini adalah sebagai berikut: 

1) Sebagian para ulama membatasi pengharaman alkohol berlaku jika jika 

dikonsumsi (di minum), adapun jika digunakan untuk keperluan yang lain maka 

statusnya tidaklah haram. Syaikh al-Utsaimin rahimahullah berkata: 

للجروح، وركن من أركان الصيدلة، والعالِج الطيب، والصناعات الكثْية، وتدخل الكحول مادة مطهرة  
فيما َل حيصى من اْلدوية، وحترمي استعماهلا على املسلمني حيول دون إتقاهنم لعلوم وفنون وأعمال 
كثْية هي من أعظم أسباب تفوق غْيهم عليهم؛ كالكيمياء والصيدلة والطب والعالج والصناعة، 

تعماهلا يف ذلك أيًضا قد يكون سبًبا ملوت كثْي من املرضى واجملروحني أو يطول مرضهم وحترمي اس
وتزيد آَلمهم، وخلط بعض اْلدوية بشيء من الكحول َل يقتضي حترميها إذا كان اخللط يسْيًا َل 
يظهر له أثر مع املخلوط، كما نص على ذلك أهل العلم، وبناًء علي ذلك نقول: استعمال الكحول 

 تعقيم اجلروح َل ِبس به؛ للحاجة لذلكيف  
Artinya: 

“Alkohol adalah cairan yang dapat membersihkan luka, salah satu 

komponen penting dalam dunia farmasi, pengobatan bahkan banyak 

dibutuhkan di dunia industri, alkohol ini menjadi salah satu kandungan 

obat-obat yang jumlahnya sudah tidak dapat dihitung lagi. Olehnya itu, 

pengharaman penggunaannya bagi kaum muslimin akan menghambat 

profesionalisme mereka dalam bidang sains, tekhnik dan dunia kerja yang 

menjadikan selain kaum muslimin lebih maju dalam hal ini, seperti dalam 

bidang kimia, farmasi, kedokteran, pengobatan serta industri. 

Pengharaman penggunaanya juga dapat menimbulkan pertambahan 

jumlah kematian orang-orang yang sakit atau proses penyembuhan mereka 

menjadi lebih lama. Dan mencampurkan beberapa kadar alkohol dalam 

beberapa jenis obat tidaklah menjadikan obat itu menjadi berstatus haram, 

karena setelah bergabung dengan zat yang lainnya maka pengaruh dari 

alkohol ini sudah tidak ada, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. 
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Olehnya itu, penggunaan alkohol untuk membersihkan luka adalah 

dibenarkan berdasarkan adanya hajat dan kebutuhan untuk itu”.5 

2) Adanya kebutuhan dan hajat untuk melindungi jiwa manusia dari berbagai 

penyakit yang berbahaya termasuk di antaranya adalah wabah virus Corona 

(Covid-19) saat ini. Maka sekalipun pendapat yang mengharamkan penggunaan 

alkohol ini, maka dengan adanya kebutuhan dan hajat yang mendesak ini, 

penggunaannya dapat dibenarakan berdasarkan kaidah: 

 احلاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة
Artinya: 

“Hajat dan kebutuhan dapat dikategorikan sama kedudukannya dengan 

kondisi darurat baik (hajat) yang bersifat umum atau khusus.”6 

3) Wabah virus ini adalah sebuah kemudaratan yang harus dicegah penyebarannya 

sebelum terjadinya dan jika terjadi harus semaksimal mungkin dihilangkan. Dan 

salah satu tindakan pencegahannya dengan menggunakan cairan yang 

mengandung alkohol ini, berdasarkan kaidah: 

 الضرر يدفع بقدر اإلمكان
Artinya: “Kemudaratan harus dicegah (sebelum terjadi) semaksimal mungkin.”7 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
5 Majmu’ Fatawa wa Rasail Ibn Utsaimin, 11/86. 
6 Al-Asybah wa al-Nadzair , h. 88. 
7 Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah, h. 207. 
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Pembahasan III 

Meninggal Karena Wabah Penyakit, Apakah Mati Syahid? 

 

 احلمد هلل على كل حال، والصالة والسالم على حممد ومن اقتدى به إىل يوم املآل، أما بعد:
 

Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari8, Aisyah 

radhiyallahu ‘anha, istri nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berkata: 

َعثُُه اَّللَُّ  َعَلى َمْن َيَشاُء، َوَأنَّ  َسأَْلُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن الطَّاُعوِن، َفَأْخََبَِن أَنَُّه َعَذاٌب يَ ب ْ
َقُع الطَّاُعوُن فَ َيْمُكُث يف بَ َلِدِه َصاِبرًا حُمَْتِسًبا، يَ ْعَلُم أَنَُّه ََل ُيِصيُبُه اَّللََّ َجَعَلُه َرْْحًَة لِْلُمْؤِمِننَي، لَْيَس ِمْن َأَحدٍّ ي َ 

ُ لَُه، ِإَلَّ َكاَن َلُه ِمْثُل َأْجِر َشِهيدٍّ   .ِإَلَّ َما َكَتَب اَّللَّ
Artinya: 

“Aku pernah bertanya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tentang 

masalah tha’un lalu beliau mengabarkan aku bahwa tha'un adalah sejenis siksa 

yang Allah kirim kepada siapa yang Dia kehendaki dan sesungguhnya Allah 

menjadikan hal itu sebagai rahmat bagi kaum muslimin dan tidak ada 

seorangpun yang menderita tha’un lalu dia bertahan di tempat tinggalnya 

dengan sabar dan mengharapkan pahala dan mengetahui bahwa dia tidak 

terkena musibah melainkan karena Allah telah menakdirkannya kepadanya, 

maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid.” 

Hadis ini menjelaskan bahwa seorang mukmin yang ditimpa ujian dengan 

penyakit tha’un  lantas ia melakukan apa yang telah disyariatkan oleh Allah dalam 

kondisi menyebarnya tha’un yaitu dengan tetap meyakini bahwa segala sesuatu telah 

ditetapkan oleh Allah dan ia bertahan dan tetap berada di negerinya, sembari bersabar 

atas ujian tersebut, dan mengharapkan ganjaran pahala di sisi Allah, niscaya akan 

dicatatkan baginya pahala mati syahid. 

Ibnu Hajar9 menjelaskan: 

ِِبلصِ َفاِت اْلَمْذُكورَِة حَيُْصُل َلُه َأْجُر الشَِّهيِد َوِإْن َلَْ مَيُْت ِِبلطَّاُعوِن َوَيْدُخُل َأنَّ َمِن اتََّصَف  َمْنطُوقُهُ  اقْ َتَضى
ْع بِِه ُصَورٍّ َأنَّ َمِن اتََّصَف ِبَذِلَك فَ َوَقَع بِِه الطَّاُعوُن َفَماَت بِِه َأْو َوَقَع ِبِه َوَلَْ مَيُْت بِِه َأْو َلَْ يَ قَ  حَتَْتُه َثاَلثُ 

 َأِو آِجاًل  ْصاًل َوَماَت بَِغْْيِِه َعاِجاًل أَ 
 

 

 
8 Shahih al-Bukhari no. 3474. 
9 Fath al-Bari, 1/194. 
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Artinya:  

“Lafaz hadis ini menunjukkan bahwa siapa yang memiliki sifat-sifat yang 

disebutkan dalam hadis ini niscaya ia akan mendapatkan pahala syahid 

meskipun ia tidak meninggal karena taun itu, dan dalam hal ini ada 3 keadaan: 

1) siapa yang memiliki sifat-sifat tersebut kemudian terjadi tha’un dan ia 

meninggal karenanya, 2) atau terjadi tha’un kemudian ia tidak meninggal 

karenanya, 3) atau ia tidak terkena taun namun ia meninggal karena selain 

tha’un (maka mereka semuanya akan dicatatkan pahala syahid untuknya).” 

Selain itu, hadis ini juga menjelaskan bahwa taun adalah sebagian bentuk azab 

yang Allah berikan kepada orang-orang yang kafir kepada Allah, sedang ia adalah 

rahmat untuk orang-orang yang beriman kepada-Nya. 

Namun untuk menerapkan hadis ini pada kondisi menyebarnya wabah covid-

19 atau virus Corona, maka para ulama berbeda pendapat berangkat dari persoalan 

apakah wabah itu adalah taun yang disebutkan dalam beberapa hadis Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wasallam? 

1) Pendapat pertama mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara wabah dan 

tha’un. Pendapat ini dikemukakan oleh beberapa orang ulama seperti al-Dawudi, 

Ahmad bin Khalil dan Ibnul Atsir rahimahumullah. 

2) Pendapat lainnya mengatakan bahwa ada keumuman dan kekhususan antara 

keduanya, yang mana setiap tha’un adalah wabah namun tidak setiap wabah 

adalah taun. Ini pendapat yang dikuatkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dan Ibnul 

Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya al-Thibb al-Nabawi. Tha’un itu sendiri 

diperselisihkan oleh para ulama, sebagian ada yang berpendapat ia adalah 

penyakit kusta, bisul dan selainnya yang muncul pada tubuh seseorang dan 

mengeluarkan bau busuk. Ibnu Hajar melanjutkan bahwa penyebab tha’un adalah 

buruknya kondisi cuaca pada sebuah negeri yang mempengaruhi tingkat 

kesehatan masyarakat, namun Ibnu Hajar lebih menguatkan bahwa penyebab taun 

sebenarnya adalah karena ulah jin, yang mana mungkin saja ulah jin secara batin 

dapat memberikan pengaruh terhadap kondisi fisik seseorang hingga 

menimbulkan penyakit yang menular tersebut. 

Dari perselisihan ini lebih nampak bahwa hadis Aisyah di atas dimaksudkan 

oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk taun yang disebutkan pada 

pendapat yang kedua, dan ia bukanlah wabah secara umum yang menimpa banyak 
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negeri. Oleh karena apabila kita mengklasifikasikan Covid-19 ke dalam tha’un yang 

disebutkan dalam hadis Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam maka secara mukjizat 

seharusnya Covid-19 tidak dapat masuk ke dalam kota Madinah sebagaimana janji 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam hadis sahih:  

 َوََل الدَّجَّاُل« الطَّاُعونُ  أَنْ َقاِب اْلَمِديَنِة َماَلِئَكٌة، ََل َيْدُخُلَها »َعَلى
Artinya: 

“Pada pintu gerbang kota Madinah ada para malaikat (yang menjaganya) 

sehingga tha’un dan al-Masih al-Dajjal tidak akan dapat memasukinya.”10 

Meskipun di sana ada pula ulama kontemporer yang berpegang dengan 

pendapat pertama di atas, bahwa tidak ada perbedaan antara wabah dan tha’un, 

sehingga Covid-19 juga termasuk thaun yang disebutkan oleh hadis Rasulullah yang 

mana para penderita covid-19 dianggap sebagai syahid. Di antaranya adalah Syekh 

Abdul Aziz Alu Syekh, Syekh Abdul Muhsin al-Abbad, Prof. Dr. Saad Syatsri, dan 

Prof. Dr. Sulaiman al-Ruhaily. 

Olehnya, mari kita terus berusaha dan bertawakal kepada Allah, serta meyakini 

bahwa hasil tidak akan pernah mendustakan usaha kita. Wallahu a’lam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
10 H.R. Bukhari no. 1880. 
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Pembahasan IV 

Penggunaan Masker atau Penutup Wajah Saat Salat sebagai 

Langkah Pencegahan Penularan Virus Covid-19 

 

أما بعد:احلمد هلل على كل حال، والصالة والسالم على حممد ومن اقتدى به إىل يوم املآل،   
 

Hari ini kita dihadapkan pada suatu kondisi yang sangat mencekam lagi sulit, 

yang mana wabah virus yang dikenal dengan nama virus Covid-19 merebak hampir di 

seluruh penjuru dunia, termaksud di Indonesia. 

Masyarakat Indonesia yang umumnya adalah kaum muslimin, dalam kondisi 

seperti ini terkadang menjadi bingung tentang kafiat atau tata cara pelaksanaan 

beberapa ritual ibadah wajib yang disyariatkan dalam agamanya dengan baik. 

Apatahlagi kondisi seperti ini menuntut seseorang untuk menggunakan Alat pelindung 

Diri (APD) untuk melindungi diri dari penularan wabah virus saat melaksanakan 

ibadah wajib seperti salat lima waktu. 

Ibadah dalam Islam khususnya salat sudah memiliki aturan-aturan yang paten, 

yang mana setiap orang tidak diperkenankan secara bebas untuk berijtihad sesuai 

keinginannya dalam malaksanakan ibadah tersebut. Mulai dari syarat sah, rukun, 

sunah, makruh, bahkan sampai pembatal-pembatal salat semuanya telah jelas 

dipaparkan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada. 

Meskipun pada beberapa kondisi tertentu, aturan-aturan ini boleh saja berubah, 

jika ada hajat atau maslahat yang menuntut perubahan tersebut. Oleh karena itu, dalam 

penjelasan ringkas ini akan diuraikan jawaban atas pertanyaan yang kerap muncul di 

tengah merebaknya wabah virus Covid-19 yaitu hukum penggunaan masker atau kain 

yang menutupi mulut dan hidung saat melaksanakan salat sebagai langkah pencegahan 

dari penularan wabah ini. 

Dalam terminologi Islam, al-talaṡṡum bermakna menutup hidung dan mulut 

saat melaksanakan salat ataupun menutup hidung dan mulut di luar salat.11  

 
11 Abdullah Ibn Aḥmad Ibn Qudāmah al-Magdisī, Al-Mughnī fī Fiqh al-Imām Aḥmad Ibn 

Ḥanbal al-Syaibānī, Volume 1, (Bairūt: Dār al-Fikr, 1405 H), 341. 
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Senada dengan itu Al Zailāī’ menyebutkan bahwa al talaṡṡum adalah menutup 

hidung dan mulut saat salat.12 Lalu beliau menerangkan bahwa hal ini dimakruhkan 

karena menyerupai kaum Majusi ketika sedang beribadah menyembah api.  

Menutup wajah ketika sedang melaksanakan salat pada dasarnya terlarang 

dalam syariat sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abū 

Hurairah radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata: 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن يُ َغطِ َي الرَُّجُل فَاُه يف الصَّاَلةِ   13هَنَى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
Artinya: 

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang seseorang menutup 

mulutnya ketika salat.”  

Imam Abū Dāwud dalam kitabnya Sunan Abī Dāwud menjelaskan hadis ini 

menunjukkan bahwa hukum asal dalam salat adalah tidak menggunakan penutup 

wajah, meskipun kata beliau tidak mengapa bagi seseorang menggunakan penutup 

wajah jika ada tuntutan hajat yang mengharuskan untuk menggunakannya. 

Al-Imam Ibnu Aṣīr mengatakan yang dimaksud dari pelarangan menutup 

mulut dalam hadis ini adalah al-talaṡṡum yaitu menutup mulut dengan menggunakan 

Imamah.14 Menurut Imam al-Syairāzī bahwa hukum menutup wajah saat salat adalah 

makruh.15 Hal yang sama dipaparkan oleh Syekh al-Islām Zakariya al-Anṣhārī dalam 

kitabnya Asna al-Mathālib fi Syarh Raudh al-Maṭālib bahwa dimakruhkan seorang 

laki-laki menutup mulutnya (al-talaṡṡum) sebagaimana seorang wanita juga dilarang 

salat dengan menggunakan Niqāb.16 

Imām al-Khaṭābī mengatakan bahwa al-talaṡṡum merupakan kebiasaan bangsa 

Arab, di mana mereka mengenakan imamah untuk menutupi mulut. Oleh sebab itu 

 
12 Fakhruddīn Uṡmān Ibn A’lī al-Zailaī al-Ḥanāfī, Tabyīn al-Haqāiq Syarh Kanz al-Daqāiq, 

Volume 1, (Al-Qāhirah: al-Maṭba’ah al-Kubrā al-Amiriyyah, 1313 H), h. 164. 
13 Muhammad Ibn Yazīd Abū Abdillah al-Quzwainī, Sunan Ibn Mājah, Volume I, (Bairūt: Dār 

Ihyā al-Kutub al-Arābiyyah, t.t), h. 310. 
14 Majduddīn Abū al-Saādāt al-Mubārak Ibn Muḥammad Ibn Muḥammad Ibn Muḥammad Ibn 

Abdil Karīm al-Syaibānī al-Jazarī Ibn al-Aṡīr, Al-Nihaya fi Garīb al-Ḥadīṡ wa al-Aṡar, Volume 2, 

(Bairūt: Al-Maktabah al-Ilmiyyah, 1399 H), h. 355. 
15 Ibrāhīm Ibn A’lī Ibn Yūsuf al-Syairāzī, Al-Muhażżab fi Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī, Volume 1, 

(Bairūt: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, 1412 H), h. 66. 
16 Syekh al-Islām Zakariyā al-Anṣārī, Asna al-Maṭālib Fi Syarh Rauḍa al-Maṭālib, Volume 1, 

(Bairūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah 1422H), 179.  
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merekapun dilarang dari perbuatan tersebut ketika dalam salat. Kecuali jika ia 

menguap saat salat, maka dianjurkan baginya untuk menutup mulutnya, karena adanya 

kebutuhan untuk itu.17  

Syekh Ibnu Uṡaimīn rahimahullah mengatakan: 

يكره اللثام على فمه وأنفه ِبن يضع »الغرتة« أو »العمامة«، أو »الشماغ« على فمه، وكذلك على أنفه؛ 
ْلن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى أن يغطي الرجل فاه يف الصالة، وْلنه قد يؤدي إىل الغم وإىل عدم 

ما إذا تثاءب وغطى فمه ليكظم التثاؤب فهذا َل ِبس به،   بيان احلروف عند القراءة والذكر. ويستثىن منه
أما بدون سبب فإنه يكره، فإن كان حوله رائحة كريهة تؤذيه يف الصالة، واحتاج إىل اللثام فهذا جائز؛ 
ْلنه للحاجة، وكذلك لو كان به زكام، وصار معه حساسية إذا َل يتلثم، فهذه أيضًا حاجة تبيح أن 

 18يتلثم 
Artinya: 

“Dimakruhkan al-litsām pada mulut dan hidung, yaitu menutup mulut dan 

hidung menggunakan Ghuṭrah, imāmah, atau syimāgh (serban). Nabi 

shallallahu ‘alaihi wasallam telah melarang seseorang menutup mulutnya 

ketika melaksanakan salat. Hal itu juga terkadang mengganggu dan 

mengaburkan lafaz ketika membaca ayat Al-Qur’an dan zikir salat. Namun, 

terdapat pengecualian jika seorang bersin dalam salat. Dalam hal ini tidak 

mengapa jika ia menutup mulutnya dengan tangan untuk meredakan bersin. 

Adapun jika hal itu dilakukan tanpa alasan, maka dimakruhkan. Apabila ada 

bau tidak sedap di sekitarnya sehingga bisa mengganggu salat yang akan 

dilaksanakan, maka boleh menggunakan al-litsām (masker) karena ada hajat 

yang menuntutnya. Demikian pula jika seseorang sedang menderita flu dan ia 

dalam keadaan sensitif  apabila ia tidak menutup mulut dan hidung justru akan 

memperparah, maka ini juga merupakan kondisi hajat yang menuntut 

diperbolehkannya menutup mulut dan hidung ketika salat.”  

Dari Abū Sa’īd al-Khudrī radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ’alaihi 

wasallam bersabda: 

 »ِإَذا تَ ثَاَوَب َأَحدُُكْم فَ ْلُيْمِسْك بَِيِدِه َعَلى ِفيِه ، فَِإنَّ الشَّْيطَاَن َيْدُخُل«
Artinya: 

“Jika kalian menguap, maka tutuplah mulut dengan tangan karena setan akan 

masuk.” 

 
17 Abū Sulaimān Ḥamd Ibn Muḥammad Ibn Ibrāhīm Ibn al-Khaṭāb al-Bustī al-Khaṭṭābī Ma’ālim 

al-Sunan Syarh Sunan Abī Dāud, Edisi I, Volume I, (Halab: Al-Maṭbaah al-Ilmiyyah, 1932), h. 433. 
18 Muḥammad Ibn Ṣāleh Ibn Muḥammad al-Uṡaimīn, al-Syarh al-Mumti’ A’lā Zād al-Mustaqni’, 

Edisi 1, Volume 3, (Saudi Arabiyah: Dār Ibn al-Jauzī, 1422 H), h. 179. 
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 19»ِإَذا تَ ثَاَوَب َأَحدُُكْم يف الصَّاَلِة فَ ْلَيْكِظْم َما اْسَتطَاَع«
Artinya: “Jika kalian menguap dalam salat, maka tahanlah sebisa mungkin.”  

 

Bagaimana Hukum Menggunakan Penutup Wajah Saat Salat pada Kondisi 

Darurat? 

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, hukum menggunakan penutup 

wajah atau masker saat salat adalah makruh (makruh tanzih) yang tidak sampai 

membatalkan ibadah salat. 

Al-Nawāwī rahimahullah mengatakan: 

ويكره أن يصلي الرجل متلثما أي مغطيا فاه بيده أو غْيها ويكره أن يضع يده على فمه يف الصالة إَل 
النيب صلى هللا عليه وسلم إذا تثاءب فإن السنة وضع اليد على فيه ففي صحيح مسلم عن أيب سعيد إن  

 20واملرأة واخلنثى كالرجل يف هذا وهذه كراهة تنزيه َل متنع صحة الصالة
Artinya: 

“Menutup mulut dan hidung (at Talaṡṡum) atau menutup mulut saja dengan 

tangan atau yang lain ketika salat, dimakruhkan. Dimakruhkan juga, menutup 

mulut dengan tangan. Kecuali apabila seseorang menguap dalam salat, maka 

diperbolehkan menutup mulut karena dalam kondisi ini yang sesuai sunnah 

adalah menggunakan tangan untuk menutup mulut sebagaimana pengajaran 

yang terdapat dalam hadis Ṣaḥīḥ Muslim (hadis Abū Sa’īd al-Khudrī di atas) 

… Wanita dan banci memiliki ketentuan yang sama dengan laki-laki dalam hal 

ini. Perbuatan ini hukumnya makruh tanzih, sehingga tidak menghalangi 

keabsahan salat.”  

Al-Imām Ibn Abdil Bār mengatakan bahwa hukum makruh ini tidak mengapa 

dilanggar jika ada hajat/kebutuhan mendesak untuk melakukannya: 

 خيل مبباشرة املصلي أمجعوا على أن على املرأة أن تكشف وجهها يف الصالة واإلحرام، وْلن سرت الوجه

ِبجلبهة واْلنف ويغطي الفم، وقد هنى النيب صلى هللا عليه وسلم الرجل عنه، فإن كان حلاجة كحضور 
 .21كراهة، وكذلك الرجل تزول الكراهة يف حقه إذا احتاج إىل ذلك أجانب فال

 

 

 
19 Muslim Ibn al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qusyairī al-Nasisābūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, Volume 4, 

(Bairūt: Dār Ihyā al-Turāṡ al-Arabī, 2006), h. 2293. 
20 Abū Zakariyā Mahyuddīn Yahyā Ibn Syaraf al-Nawāwī, Al-Majmū’ Syarh al-Muhażżab, 

Volume 3, (Balad al-Amīn: 1999), h. 179. 
21 Manṣūr Ibn Yūnus Ibn Idrīs al-Buhātī, Kassyāf al-Qannāa’ ‘an Matn al-Iqnā’, Volume I, 

(Bairūt: Dār Al Fikr, 1402 H), h. 268. 
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Artinya: 

“Ulama telah bersepakat bahwa seorang wanita dan pria jika melaksanakan 

salat dan berihram hendaknya membuaka penutup wajahnya. Karena 

menggunakan penutup wajah saat salat dapat menghalangi dahi dan hidung  

menyentuh tempat sujud. Akan tetapi, Jika seorang wanita khawatir terlihat 

oleh laki-laki yang bukan mahramnya, maka tidak mengapa ia menggunakan 

penutup wajah. Hukum ini berlaku juga untuk kaum pria jika ada hajat untuk 

itu. 

Majma’ al-Buḥūṡ al-Islāmiyah al-Azhar al-Syarīf setelah menjelaskan hadis 

Rasulullah yang diriwayatkan dari Abī Hurairah radhiyallahu ‘anhu tentang 

pelarangan menutup wajah saat salat dengan mengatakan bahwa hukum pelarangan di 

sini adalah makruh tanzih yang tidak membatalkan salat. Majma’ al-Buḥūṡ al-

Islāmiyah al-Azhar al-Syarīf selanjutnya memutuskan: 

 22كراهة احلاجة الداعية لسرت الفم أو اْلنف فالوالكراهة تندفع ِبحلاجة، فمىت وجدت  
Artinya: 

“Hukum makruh bisa gugur dikarenakan adanya hajat. Oleh karena itu, jika 

ada hajat untuk menutup hidung dan mulut saat salat maka hukumnya boleh.”  

Pada kondisi merebaknya virus Covid-19 akhir-akhir ini, dapat difahami 

bahwa menggunakan masker atau penutup mulut dan hidung ketika melaksanakan 

salat hukumnya boleh karena adanya hajat. 

Bahkan jika ditimbang dengan menggunakan beberapa kaidah fikih Islam 

menyikapi kondisi darurat seperti kaidah yang berbunyi: 

 23الضرورات تبيح احملظورات
Artinya: “Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang.” 

 24الضرر يزال
Artinya: “Segala bentuk kemudaratan, mesti dihilangkan sebisa mungkin.” 

 

 

 
22 https://www.Elbalad.News/422184 Diakses 25 Maret 2020.  
23 Muḥammad A’mīm al-Iḥsān al-Mujaddidīal Burkatī, Qawāid al-Fihq, (Karachi: Al-Ṣadf 

Bibalsyirza, 1986), h. 89.  
24 Syekh Zainul Ābidīn Ibn Ibrāhīm Ibn Nijaim, Al-Asybah wa al-Naẓāir, (Lubnān: Dār al-Kutub 

al-Ilmiyah, 1980), h. 87.  
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Maka hukum menggunakan alat kesehatan pelindung diri seperti masker, bisa 

meningkat dari boleh menjadi dianjurkan khususnya bagi yang sedang dalam kondisi 

kurang sehat seperti batuk, flu, atau demam yang mana mereka ingin melaksanakan 

salat secara berjamaah. Wallahu a’lam. 
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Pembahasan V 

Teknis Memandikan Jenazah yang Meninggal Karena Virus Corona 

(Covid-19) 

 

 احلمد هلل على كل حال، والصالة والسالم على حممد ومن اقتدى به إىل يوم املآل، أما بعد:
 

Menyelenggarakan jenazah adalah di antara hak muslim dengan muslim 

lainnya, sedangkan memandikan jenazah hukumnya fardu kifayah, Imam al-Syafi’i 

rahimahullah menjelaskan:25 

ُهْم َمْن ِفيِه َحقٌّ َعَلى النَّاِس ُغْسُل اْلَميِ ِت، َوالصَّاَلُة َعَلْيِه،  َوَدفْ ُنُه ََل َيَسُع َعامَّتَ ُهْم تَ رُْكُه، َوِإَذا قَاَم ِبَذِلَك ِمن ْ
ُ تَ َعاىَل   ِكَفايٌَة َلُه َأْجَزأَ إْن َشاَء اَّللَّ

Artinya: 

“Merupakan hak wajib seseorang atas manusia lainnya adalah memandikan 

mayat, menyalatinya, dan menguburkannya, meski kewajiban ini tidak berlaku 

bagi semua orang. Jika sudah ada pihak yang melakukannya, maka hal itu 

sudah cukup bagi kewajiban sebagian lainnya, insyaallah.” 

Imam al-Nawawi rahimahullah, salah satu ulama otoritatif dari kalangan 

Mazhab Syafi’i menjelaskan:26 

 ِكَفايٌَة َسَقَط احْلَرَُج َوُغْسُل اْلَميِ ِت فَ ْرُض ِكَفايَةٍّ ِبِِمْجَاِع اْلُمْسِلِمنَي َوَمْعىَن فَ ْرِض اْلِكَفايَِة أَنَُّه إَذا فَ َعَلُه َمْن ِفيهِ 
 ُغْسَل اْلَميِ ِت َوَتْكِفيَنُه َوالصَّاَلَة َعَلْيِه َوَدفْ َنُه فُ ُروُض ِكَفايَةٍّ َعْن اْلَباِقنَي َوِإْن تَ رَُكوُه ُكلُُّهْم أِثُوا ُكلُُّهْم َواْعَلْم َأنَّ 

 ِباَل ِخاَلفٍّ 
Artinya: 

“Memandikan mayat adalah fardu kifayah berdasarkan ijmak kaum muslimin. 

Makna fardu kifayah ini adalah bahwa bila sudah ada seseorang yang 

melakukannya, maka gugur tanggungan bagi yang lain. Namun jika sama 

sekali tidak ada yang melakukannya, maka semuanya berdosa. Ketahuilah, 

sesungguhnya memandikan mayat, mengafaninya, menyalatinya, adalah fardu 

kifayah, tanpa adanya ikhtilaf (perbedaan pendapat).” 

Sedangkan menurut informasi dari dokter, virus Covid-19 ini dapat menular 

kepada orang yang masih hidup jika interaksi langsung dengan jenazah penderitanya, 

sehingga sulit memandikan jenazahnya sebagaimana tuntunan yang sempurna. Oleh 

sebab itu, perlu penanganan khusus dan kehati-hatian dalam memandikannya. 

 
25 Al-Umm, 1/312 
26 Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, 5/128. 
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Agama Islam adalah agama yang mudah, syariatnya tidak membebankan 

melebihi kemampuan seseorang. Allah Ta’ala berfirman: 

ُ ِبُكُم اْلُيْسَر َوََل يُرِْيُد ِبُكُم اْلُعْسَر﴾  ﴿يُرِْيُد اَّلل ه
Terjemahnya: 

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran 

bagimu.” (Q.S. al-Baqarah/2: 185) 

ُ نَ ْفًسا ِاَلَّ ُوْسَعَها﴾  ﴿ ََل يَُكلِ ُف اَّلل ه
Terjemahnya: 

 “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya.” (Q.S. al-Baqarah/2: 286) 

﴾ ْيِن ِمْن َحرَجٍّ  ﴿َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِِف الدِ 
Terjemahnya: “Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama.” (Q.S. al-

Hajj/22: 78) 

Agama Islam juga sangat memperhatikan keselamatan dalam menjalankan 

syariat. Allah Ta’ala berfirman: 

َ حيُِبُّ اْلُمْحِسِننْيَ ﴾  ﴿َوََل تُ ْلُقْوا ِِبَْيِدْيُكْم ِاىَل الت َّْهُلَكِةۛ  َوَاْحِسنُ ْواۛ  ِانَّ اَّلل ه
Terjemahnya: 

 “Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan 

tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang 

yang berbuat baik.” (Q.S. al-Baqarah/2: 195) 

Nabi shallallahu alaihi wa sallam juga bersabda: 

 َلَ َضَرَر َوَلَ ِضرَارَ 
Artinya: “Tidak (boleh) membahayakan (diri sendiri atau orang lain).”27 

Berdasarkan dalil-dalil di atas, penyelenggaraan jenazah penderita Corona bisa 

dilakukan dengan cara berdasarkan urutan berikut ini: 

1) Memandikan jenazah dengan cara minimal, hanya sekadar melepaskan 

kewajiban, tidak dengan cara sempurna karena ada uzur yang menghalangi; yaitu 

hanya dengan sekali siraman air yang membasahi seluruh tubuhnya walaupun 

tidak menyentuhnya. 

 
27 H.R. Malik 2/745, Ibn Majah no. 2341, dan al-Hakim no. 2345, dengan sanad yang hasan. 
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2) Jika tidak bisa dimandikan, maka dengan cara ditayamumkan sebagaimana 

tayamumnya orang yang masih hidup. Begini penjelasan Ibn Hajar al-Haitami:28 

َل ََتَرَّى أَْو ِخيَف َعَلى اْلَغاِسلِ  َر َغْسُلُه لَِفْقِد َماءٍّ أَْو لَِنْحِو َحْرقٍّ َأْو َلْدغٍّ َوَلْو ُغسِ  َوَلَْ مُيِْكْنُه  َوَمْن تَ َعذَّ
 َكاحلَْي ِ  التََّحفُُّظ ميُِ َم ُوُجوِبً 

Artinya: 

“Jenazah manapun yang tidak memungkinkan untuk dimandikan 

disebabkan karena ketiadaan air, atau karena korban kebakaran, atau 

gigitan ular, yang yang mana jika dimandikan maka akan terkoyak, atau 

dikhawatirkan bahaya atas orang yang memandikan yang mana sulit 

baginya untuk terjaga dari bahaya itu, maka wajib ditayamumkan 

sebagaimana tayammumnya orang yang masih hidup.” 

Al-Kurdi mengomentari dalam Hasyiahnya penjelasan ibn Hajar al-Haitami di 

atas: 

و خيَف على الغاسل العدوى، وَل أو خيف على الغاسل من سراية السمِ  إليه... يدخُل فيه ما ل
 .ميكنه التحفُّظِ 

Artinya: 

“Atau dikhawatirkan bahaya atas orang yang memandikan tertular racun... 

termasuk juga jika dikhawatirkan tertular penyakit, yang mana sulit 

baginya untuk terselematkan darinya.” 

3) Namun jika tidak bisa tayamum karena tetap khawatir tertular virusnya, maka 

langsung dimakamkan saja tanpa dimandikan dan tanpa dikafani berdasarkan 

pendapat muktamad dalam mazhab Syafi’i, karena memandikan dan mengkafani 

jenazah adalah syarat sah menyalatinya. Sedangkan menurut sebagian ulama 

Syafi’iyah tetap disalati. Al-Haitami menjelaskan:29 

ُمُه َلَْ ُيَصلَّ َعَلْيِه فَ َلْو َماَت ِِبَْدمٍّ َوََنْوِِه َكُوُقوِعِه يف َعِميقٍّ أَْو ََبْرٍّ َو َقْد تَ َعذََّر إْخرَاُجُه ِمْنُه َوَغْسُلُه َوتَ َيمُّ 
 .لَِفَواِت الشَّْرطِ 

Artinya: 

“Jika jenazah itu meninggal disebabkan benturan atau semisalnya, seperti 

terjatuh di dalam jurang yang dalam, atau tenggelam di lautan, kemudian 

sulit diangkat (dari jurang atau dalam laut) sehingga tidak bisa dimandikan 

dan ditayamumkan, maka (jenazah itu) tidak disalati, karena syarat 

(sahnya) tidak terpenuhi (tidak dimandikan dan tidak dikafani).” 

 
28 Tuhfah al-Muhtaj, 3/189. 
29 Tuhfah al-Muhtaj, 3/189. 
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Namun menurut al-Khatib al-Syarbini,30 jenazah itu tetap disalati walaupun tidak 

dimandikan dan dikafani, berikut penjelasan beliau: 

رِيَن: َوََل َوْجَه ِلرَتِْك الصَّاَلِة َعَلْيِه؛ ِْلَنَّ اْلَمْيُسوَر ََل َيْسُقُط ِِبْلَمْعُسوِر،  ِلَما َصحَّ قَاَل بَ ْعُض اْلُمَتَأخِ 
َعاُء َوالشََّفاَعُة لِْلَمي ِ »َواَذا أََمْرُتُكْم ِبَِ  ِت ْمرٍّ فَْأتُوا ِمْنُه َما اْسَتطَْعُتْم« ؛ َوِْلَنَّ اْلَمْقُصوَد ِمْن َهِذِه الصَّاَلِة الدُّ

: َوِإَلَّ َلزَِم َأنَّ   ارِِميُّ َر ُغْسُلُه ُصلِ َي َعَلْيِه. قَاَل الدَّ ارِِميُّ َوَغْْيُُه َأنَّ َمْن تَ َعذَّ  ُأْحرَِق َفَصاَر َرَماًدا َمنْ َوَجَزَم الدَّ
ْلَكاَلَم يف أَْو َأَكَلُه َسُبٌع َلَْ ُيَصلَّ َعَلْيِه َوََل َأْعَلُم َأَحًدا ِمْن َأْصَحابَِنا قَاَل ِبَذِلَك، َوَبَسَط اْْلَْذَرِعيُّ ا

رِيَن أَْمَيُل، َلِكنَّ الَّ  َناُه َعْن َمَشاخِيَِنا َما يف اْلَمْت اْلَمْسأَلَِة، َواْلَقْلُب إىَل َما قَالَُه بَ ْعُض اْلُمَتَأخِ   .ِذي تَ َلقَّي ْ
Artinya: 

“Sebagian ulama (Syafi’iyah) mutaakhirin berpendapat, tidak ada alasan 

untuk tidak menyalatinya, sebab perkara yang mudah (dilakukan) tidak 

gugur disebabkan karena alasan kesulitan, hal ini berdasarkan (hadis) 

sahih “Jika aku perintahkan sesuatu atas kalian, maka lakukanlah 

semampunya.” Juga karena alasan salat adalah doa dan syafaat atas si 

mayat. Al-Darimi dan lainnya juga memastikan bahwa jenazah yang tidak 

memungkinkan untuk dimandikan, maka tetap disalati. Beliau (al-Darimi) 

mengatakan: “Sekiranya (jenazah yang tidak dimandikan, tidak perlu 

disalati) maka seharusnya mayat korban kebakaran yang sudah jadi abu 

dan atau dimakan hewan buas juga tidak perlu disalati, namun saya tidak 

menemukan pendapat seperti ini dari ashabuna (ulama Syafi’iyah). Al-

Adzra’i juga membahas panjang masalah ini. Akan tetapi hati saya (al-

Syarbini) lebih condong kepada pendapat sebagian mutaakhirin, walaupun 

yang kami pelajari dari guru-guru kami sebagaimana disebutkan dalam 

matan (Minhaj al-Thalibin karya al-Nawawi).” 

Al-Syirwani juga mengarahkan31 agar mengikuti pendapat sebagian ulama 

mutaakhirin itu, sebagai tindakan menghargai jenazah dan menjaga perasaan 

keluargannya, berikut penjelasan beliau: 

َبِغي تَ ْقِليُد َذِلَك اجلَْْمِع ََل ِسيََّما يف اْلَغرِيِق َعَلى ُُمَْتاِر الرَّاِفِعيِ  ِفيِه حَتَرًُّزا َعْن إْزرَا ِء اْلَميِ ِت َوَجَْبًا َويَ ن ْ
 خِلَاِطِر أَْهِلهِ 

Artinya: 

“Selayaknya mengikuti sebagaian ulama mutaakhirin itu, apatah lagi jika 

jenazahnya tenggelam sebagaimana pendapat al-Rafi’i, sebagai tindakan 

tidak menyia-nyiakan jenazah dan menjaga perasaan keluarganya.” 

 
30 Mughni al-Muhtaj, 2/50. 
31 Hasyiah al-Syirwani, 3/189. 
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Berdasarkan beberapa penjelasan para ulama di atas, maka disimpulkan 

sebagai berikut:  

1) Jenazah virus Covid-19 tetap dimandikan jika memungkinkan walaupun hanya 

sekali siraman yang menyeluruh. Sebaiknya air dicampur disinfektan sesuai 

anjuran ahli. 

2) Jika tidak bisa dimandikan, maka ditayamumkan sebagaimana tayamumnya orang 

yang masih hidup dengan memakai APD (alat perlindungan diri) sesuai anjuran 

ahli. 

3) Jika tidak bisa ditayamumkan karena tidak adanya APD, maka jenazah tidak 

dimandikan, tidak dikafani, tapi langsung dibungkus, kemudian disalati dan 

dikuburkan berdasarkan SOP penanganan korban Covid-19 oleh tim medis. 
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Pembahasan VI 

Tata Cara Bersuci dan Salat Bagi Tenaga Kesehatan (Nakes) yang 

Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) 

 

 احلمد هلل على كل حال، والصالة والسالم على حممد ومن اقتدى به إىل يوم املآل، أما بعد:
 

Bersuci dan salat bagi seorang muslim adalah dua amalan yang memiliki 

hubungan erat, bersuci dari hadas merupakan syarat sahnya salat, berdasarkan firman 

Allah Ta’ala dalam Al-Qur’an:  

ِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم ﴿ََيأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإىَل الصَّاَلِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإىَل اْلَمرَا
ُتْم َمْرَضى أَْو َعَلى َسَفرٍّ أَْو َجاءَ  ُتْم ُجنُ ًبا فَاطَّهَُّروا َوِإْن ُكن ْ َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن  َوأَْرُجَلُكْم ِإىَل اْلَكْعَبنْيِ َوِإْن ُكن ْ

ُ اْلَغاِئِط َأْو ََلَمْسُتُم النِ َساَء فَ َلْم َتَُِدوا َماًء فَ تَ َيمَُّموا َصعِ  يًدا طَيِ ًبا فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكْم ِمْنُه َما يُرِيُد اَّللَّ
رَُكْم َولِيُِتمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم لََعلَُّكْم َتْشُكُروَن﴾  لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحرَجٍّ َوَلِكْن يُرِيُد لُِيَطهِ 

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, 

maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu 

dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka 

mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat 

buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak 

memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah 

wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan 

kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-

Nya bagimu, agar kamu bersyukur.” (Q.S. al-Ma’idah: 6) 

Juga berdasarkan hadis Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau 

bersabda: 

 »ِمْفَتاُح الصَّاَلِة الطُُّهوُر«
Artinya: “Kunci salat itu adalah bersuci.”32 

ُ َصالََة َأَحدُِكْم ِإَذا َأْحَدَث َحىتَّ يَ تَ َوضََّأ«»َلَ   يَ ْقَبُل اَّللَّ  
Artinya: 

“Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian jika ia dalam 

keadaan hadas sampai ia bersuci.”33 

 
32 H.R. Ahmad no. 1006, Ibnu Majah no. 275, Abu Dawud no. 61, dan Tirmidzi no. 3, dan hadis 

ini disahihkan oleh al-Albani. 
33 H.R. Bukhari no. 6954. 
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Persoalan yang muncul saat ini adalah ketika seorang tenaga kesehatan (nakes) 

dalam penanganan Covid-19 diwajibkan untuk mengenakan Alat Pelindung Diri 

(APD) yang berupa pakaian lengkap, yang aturannya tidak dapat ditanggalkan setiap 

saat kecuali pada saat tertentu, di mana terkadang nakes yang mengenakannya 

melewati dua waktu salat dan terkadang ia dalam keadaan hadas dan belum waktunya 

dapat melepaskan pakaian tersebut. Kondisi ini bertambah sulit karena jumlah APD 

sangat terbatas, dan hanya bisa dikenakan satu kali. Maka dalam kondisi seperti ini, 

bagaimana cara bersuci dan salatnya? Maka jawabannya dapat disimpulkan dalam 

beberapa poin berikut ini: 

Pertama, kondisi yang digambarkan adalah kondisi yang dapat dikategorikan 

darurat atau minimal mendekati darurat, di mana kondisi yang ada mengharuskan 

nakes untuk berada dalam pakaian tersebut dalam waktu yang relatif lama dan jika 

APD tidak dikenakan maka akan mengancam keselamatan jiwanya yang mana ia 

rentan tertular virus Covid-19. Maka dalil dan kaidah yang digunakan adalah sebagai 

berikut, Firman Allah Ta’ala: 

 ﴿فَات َُّقوا اَّللََّ َما اْسَتطَْعُتْم﴾
Terjemahnya:  

“Maka bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kalian.” (Q.S. al-

Taghabun: 16) 

Syekh Abdurrahman al-Sa’di menyebutkan dalam tafsir beliau tentang ayat ini 

bahwa ayat ini menunjukkan setiap perintah yang seorang hamba tidak bisa 

melakukannya disebabkan yang dibolehkan dalam syariat maka kewajiban tersebut 

menjadi gugur baginya, dan jika dia mampu melaksanakan sebagian dari kewajiban 

tersebut dan tidak mampu melaksanakan sebagian lainnya, maka dia melaksanakan 

apa yang dia mampu dari kewajiban itu dan gugur baginya bagian yang dia tidak 

mampu untuk dia laksanakan, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wasallam dalam hadis beliau yaitu: 

 » فَِإَذا أََمْرُتُكْم ِبَشْيءٍّ فَْأتُوا ِمْنُه َما اْسَتطَْعُتْم«
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Artinya:  

“Apabila aku perintahkan kalian satu perkara, maka lakukanlah sesuai dengan 

kemampuan kalian.”34 

Dan salah satu tujuan dari datangnya syariat Islam adalah untuk memberikan 

kemudahan kepada manusia, dan tidak mewajibkan sesuatu yang tidak disanggupi oleh 

mereka, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an: 

ُ نَ ْفًسا ِإَلَّ ُوْسَعَها هلََ  َها َما اْكَتَسَبْت َرب ََّنا ََل تُ َؤاِخْذََن ِإْن َنِسيَنا أَْو َأْخطَْأََن ﴿ََل يَُكلِ ُف اَّللَّ ا َما َكَسَبْت َوَعَلي ْ
ْلَنا َما ََل طَاَقَة لََنا بِِه    َرب ََّنا َوََل حَتِْملْ  َنا ِإْصرًا َكَما َْحَْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلَنا َرب ََّنا َوََل حُتَمِ  َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر َعَلي ْ

 َمْوََلََن فَاْنُصْرََن َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن﴾  لََنا َواْرَْحَْنا أَْنتَ 
Terjemahnya: 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 

Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat 

(siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), “Ya Tuhan kami, 

janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. 

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat 

sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan 

kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami 

memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. 

Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang 

kafir.” (Q.S. al-Baqarah: 286) 

Allah mewajibkan kepada ummat Islam untuk berwudu sebelum melaksanakan 

salat, dan jika tidak mampu bersuci menggunakan air disebabkan yang dibenarkan 

dalam syariat maka ada keringanan baginya yaitu tayamum menggunakan tanah atau 

debu yang suci, dan jika tidak mampu tayamum maka boleh baginya untuk salat tanpa 

berwudu dan tayamum dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkannya untuk 

berwudu maupun tayamum, hal ini menunjukkan bagaimana keluasan dari agama 

Islam yang mulia ini, dan memberikan kemudahan bagi pemeluknya.  

Pada ayat yang lain juga Allah Ta’ala menegaskan: 

ُ ِبُكُم اْلُيْسَر َوََل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر﴾  ﴿يُرِيُد اَّللَّ
Terjemahnya: 

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran 

bagimu.” (Q.S. al-Baqarah: 185) 

 

 
34 H.R. Bukhari no. 7288 dan Muslim no. 1337. 



23 
 

﴾ يِن ِمْن َحرَجٍّ  ﴿َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يف الدِ 
Terjemahnya: “Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama.” (Q.S. al-

Hajj: 78) 

Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsir beliau berkenaan dengan ayat ini, 

yaitu Allah tidak mewajibkan kepada kalian sesuatu yang tidak kalian sanggupi, dan 

apa yang Allah wajibkan kemudian memberatkan kalian kecuali Allah pasti akan 

memberikan kemudahan dan jalan keluar bagi kalian, salah satu contohnya yaitu salat 

yang merupakan rukun terpenting setelah 2 kalimat syahadat, yang yang mana salat 

asar 4 rakaat bagi yang mukim dan ketika bersafar maka ada keringanan dari syariat 

untuk meringkas salat tersebut menjadi 2 rakaat. 

Di dalam hadis pun Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjelaskan 

kepada kita bagaimana Allah menginginkan kemudahan dan kebaikan kepada umat 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam di antara sabda beliau adalah hadis yang 

diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau dari Ummul Mukminin 

Aisyah radhiyallahu ‘anha beliau mengatakan: 

  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َبنْيَ أَْمَرْيِن، َأَحُدُُهَا أَْيَسُر ِمَن اْْلَخِر، ِإَلَّ اْخَتاَر أَْيَسَرُُهَا، َما َلَْ »َما ُخْيِ َ َرُسوُل هللاِ 
 فَِإْن َكاَن ِإِْثًا، َكاَن أَبْ َعَد النَّاِس ِمْنُه« َيُكْن ِإِْثًا،

Artinya:  

“Tidaklah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam diberikan dua pilihan 

kecuali beliau memilih yang paling mudah di antara keduanya, selama hal 

tersebut bukan termasuk dosa, dan jika dosa maka tentu beliau yang paling jauh 

dari hal tersebut.”35 

Imam al-Nawawi menjelaskan hadis tersebut dalam buku beliau Syarhu Shahih 

Muslim: 

  فيه استحباب اْلخذ ِبْليسر َواْْلَْرَفِق َما َلَْ َيُكْن َحرَاًما أَْو َمْكُروًها
Artinya:  

“Bahwa hadis tersebut menunjukkan anjuran untuk memilih perkara yang lebih 

mudah dikerjakan selama bukan termasuk perkara yang diharamkan atau 

dibenci dalam syariat.”36 

 

 
35 H.R Bukhari no: 6126, Muslim no: 2327 
36 Syarh Shahih Muslim, 83/15. 
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Adapun kaidah yang disebutkan oleh para ulama kita, di antaranya yaitu: 

 الت يسْيَ  ََتِْلبُ  املَشقَّةُ 
Artinya: “Kesulitan mendatangkan kemudahan.”37 

Kaidah ini termasuk kaidah yang sangat penting dikarenkan sebagian besar 

hukum syariat itu berputar pada kaidah yang agung ini. Dan maksud dari kaidah 

tersebut bahwa kesulitan dan kesukaran yang didapatkan oleh seorang hamba ketika 

ingin menyelesaikan salah satu kewajiban dari Allah, dan kewajiban tersebut tidak 

akan terlaksana dikarenakan adanya kesulitan yang didapatkan oleh hamba tersebut,  

maka hal tersebut akan menjadi sebab syariat adanya kemudahan dan keringanan 

untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. 

  َدْرءُ 
َ
َصاِلحِ  َجْلبِ  عَلى ُمَقدَّمٌ  َفاِسدِ امل

َ
 امل

Artinya: “Menolak mudarat lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan.”38 

Imam Suyuti menjelaskan tentang kaidah ini bahwa: 

 اعتنائِه ِمن أَشدُّ  ِبملنِهيَّات الشارعِ  اعِتناءَ  ْلنَّ  غالًبا؛ املفَسدةِ  دفعُ  ُقدِ م ومصَلحٌة؛ مفَسدةٌ  تَعارَضتْ  إذا
 .مبأمورات

Artinya: 

“Jika terjadi kontradiksi antara keburukan dan maslahat maka didahulukan 

menolak keburukan tersebut, karena perhatian syariat terhadap perkara-perkara 

yang dilarang itu lebih tegas dan keras daripada perhatiannya terhadap perkara 

yang bersifat perintah.”39 

Imam Al-Izz Ibnu Abdissalam mengatakan: 

 بَفواتِ  نُبايل وَل املفَسدةَ  درَأَن املصَلحِة، من أعظمَ  املفَسدةُ  كانت فإن  والتَّحصيلُ  الدَّرءُ  تَعذَّر إن 
 املفَسدةِ  دفعُ  ُقدِ م ومصَلحةٌ  مفَسدةٌ  تَعارَضت فإذا املصاحل، َجلب من أوىل املفاسدِ  َدْرء ْلن  املصَلحة؛

 .غالبا
Artinya: 

“Jika terjadi kesulitan dalam memilih 2 pilihan yang sulit apakah menolak 

keburukan atau mengambil maslahat, dan pada saat itu keburukan memang 

lebih bahaya daripada maslahat itu sendiri, maka kami lebih memilih untuk 

menolak keburukan daripada mengambil manfaat atau maslahat yang ada, dan 

 
37 Al-Mantsur fi al-Qawaid al-Fiqhiyyah, 3/19. 
38 Al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiquha fi al-Madzahib al-Arba’ah, 1/238. 
39 Al-Asybah wa al-Nazhair, 1/87. 
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kami tidak peduli dengan hilangnya maslahat tersebut dikarenakan kami lebih 

memilih menolak keburukan daripada mengambil manfaat.”40 

Karena sesungguhnya menolak keburukan itu lebih utama daripada mengambil 

manfaat, dan jika terjadi pertentangan di antara keduanya maka tentu lebih utama 

menolak keburukan daripada mengambil manfaat.41 

Kedua, sebelum menggunakan APD, maka seharusnya tenaga kesehatannya 

telah bersuci baik dari hadas kecil dengan berwudu atau hadas besar dengan mandi. 

Dan semaksimal mungkin setelah mengenakan APD, ia berusaha untuk terus menjaga 

kondisi suci ini semampu mungkin. 

Ketiga, jika dalam kondisi suci, belum ada yang membatalkan wudunya maka 

nakes dapat salat sebagaimana biasanya pada waktunya dengan mengenakan APD. 

Namun jika tidak mungkin melaksanakan setiap salat pada waktunya, maka dalam 

kondisi ini ia dapat menjamak 2 salat (salat Zuhur dan Asar serta salat Magrib dan 

Isya) masing-masing sesuai dengan bilangan rakaatnya (tidak diqasar). Berdasarkan 

hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma: 

، َغْْيِ  ِمنْ  ِِبْلَمِديَنةِ  َواْلِعَشاءِ  َواْلَمْغِربِ  َواْلَعْصِر، الظُّْهرِ  َبنْيَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسولُ  مَجَعَ   َخْوفٍّ
: َِلْبنِ  َفِقيلَ  َمَطرٍّ، َوََل    أُمََّتُه" حُيْرِجَ  ََل  َأنْ  قَاَل: "أَرَادَ  َذِلَك؟ ِإىَل  أَرَادَ  َما َعبَّاسٍّ

Artinya: 

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjamak salat Zuhur dan Asar 

begitu juga salat Magrib dan Isya tanpa ada rasa takut dan tanpa ada hujan”. 

Ibnu Abbas ditanya, apa yang beliau inginkan dengan hal ini?, beliau berkata: 

“Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam tidak ingin memberatkan umatnya.”42 

Keempat, jika wudunya batal dan ia masih harus berada dalam kondisi 

mengenakan APD sementara dikhawatirkan waktu salat selesai, maka dalam kondisi 

seperti ini ia salat sesuai keadaannya meskipun dalam keadaan terhalang bersuci. Dan 

menurut pendapat yang kuat ia tidak perlu mengqada (mengganti) salat tersebut. 

Keadaan ini dapat diqiyaskan dengan kondisi orang yang tidak mampu berwudu dan 

 
40 Qawaid al-Ahkam, 98/1. 
41 Ghamzu ‘Uyun al-Bashair, 1/290. 
42 H.R. Ahmad no. 3323, Abu Dawud no. 1211, Tirmidzi no. 187, dan hadisnya disahihkan oleh 

al-Albani. 



26 
 

bertayamum (faqidu al-thahurain). Berkata Ibnu Qudamah rahimahullah dalam 

masalah ini: 

 ا قَ ْوُل الشَّاِفِعي ِ َوِإْن َعِدَم ِبُكلِ  َحالٍّ َصلَّى َعَلى َحَسِب َحالِِه. َوَهذَ 
Artinya: 

“Jika ia dalam semua kondisi tidak mendapatkan apa-apa maka ia salat sesuai 

dengan keadaannya. Dan ini pendapat Imam Syafi’i.”43 

Berkata al-Hajjawiy rahimahullah: 

 بوضوء البشرة مس معها يستطيع  َل قروح به كمن ملانع  استعماهلما ميكنه َل أو والرتاب املاء عدم ومن
 .إعادة وَل وجوِب حاله حسب على صلى تيمم وَل

Artinya: 

“Barang siapa tidak mendapatkan air atau debu atau ia tidak mampu 

menggunakan keduanya karena adanya halangan, seperti seseorang yang 

memiliki luka bernanah yang kulitnya tidak dapat tersentuh dengan wudu dan 

tayamum maka ia wajib melaksanakan salat sesuai keadaannya dan ia tidak 

perlu mengulangi salatnya.”44  

Kelima, jika dalam kondisi tertentu, dengan sebab tugas nakes tidak dapat 

melaksanakan salat pada waktunya atau tidak dapat menjamak salatnya maka dalam 

kondisi ini ia segera melaksanakan salat pada saat yang memungkinkan dan 

menyesuaikan dengan keadaan meskipun waktu pelaksanaanya telah berlalu. Kondisi 

yang seperti ini berdasarkan apa yang dialami oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wasallam beserta para sahabat pada perang Ahzab/Khandaq, yang terpaksa menunda 

pelaksanaan salat Asar sampai setelah terbenam matahari karena kesibukan 

berperang.45  

Berkata Syekh Ibn Baz rahimahullah: 

 ضروري شيء من إَل اللهم  بشيء،  عنها يشغل وأَل وقتها، يف الصالة يصلي أن  املسلم على الواجب
 الصالة تؤخر ِبن  به ِبس َل هذا عدو، هجوم ومن حريق، من إنقاذ غريق، كإنقاذ فيه حيلة َل الذي

 عن ثبت فقد  أجلها، من الصالة أتخْي جيوز فال فيها خطر َل اليت العادية اْلمور أما وقتها، خرج ولو
 إىل والعصر الظهر  صالة أخر اْلحزاب يوم املدينة مكة أهل حصر ملا - وسلم  عليه  هللا  صلى - الرسول

 .املغرب بعد  ما
 

43 Al-Mughni, 1/184. 
44 Al-Iqna’, 1/54. 
45 H.R. Bukhari no. 4533 dan Muslim no. 27. 



27 
 

Artinya: 

“Kewajiban bagi seorang muslim untuk melaksanakan salat pada waktunya, 

dan jangan sedikitpun disibukkan dengan hal yang lain untuk melaksanakan 

salat, kecuali sesuatu yang darurat yang tidak mungkin dihindarkan, seperti: 

tindakan penyelamatan orang yang tenggelam, atau korban kebakaran, 

serangan musuh, maka dalam keadaan ini tidak mengapa ia mengakhirkan salat 

meskipun waktunya telah keluar. Adapun dalam kondisi normal yang tidak 

berbahaya, maka tidak boleh menunda salat. Hal ini berdasarkan apa yang 

sahih dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ketika pasukan kota 

Makkah mengepung kota Madinah dalam perang Ahzab, beliau menunda 

pelaksanaan salat Zuhur dan Asar setelah masuk waktu Magrib.”46 

Keenam, jika dalam salah satu contoh kasus misalnya, seorang nakes selesai 

dari tugasnya 5 menit sebelum Magrib, sedangkan dia belum melaksanakan salat 

Zuhur dan Asar karena kondisi yang tidak memungkinkan  untuk salat pada saat itu, 

dan dia dalam keadaan berhadas, apakah di lima menit tersisa tersebut dia langsung 

salat tanpa bersuci terlebih dahulu karena dikhawatirkan waktu Asar yang sudah mau 

habis, atau tetap dia bersuci membersihkan badannya mengganti pakaiannya walaupun 

waktu sudah lewat kemudian setelah itu dia salat, maka jawabannya adalah seperti 

yang difatwakan oleh para ulama kita yaitu jika kasusnya seperti itu maka dia wajib 

bersuci dan mengganti pakaiannya walaupun waktu sudah lewat kemudian dia salat. 

Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata: 

َو ُجُنٌب َوَخاَف إْن اْغَتَسَل َخرََج اْلَوْقُت اْغَتَسَل َوَصلَّى، َوَلْو َخرََج َوَمْن اْستَ ي َْقَظ آِخَر َوْقِت َصاَلةٍّ َوهُ 
  َمْن َنِسيَ َها اْلَوْقُت، وََكَذا

Artinya: 

“Barang siapa yang bangun tidur pada akhir waktu dan dia dalam keadaan 

junub dan dia khawatir jika dia mandi wajib maka akan lewat waktu salat, maka 

dalam kondisi ini dia tetap mandi wajib kemudian salat walaupun waktunya 

sudah lewat, begitu pula jika dia lupa maka jawabannya seperti yang sudah 

dijelaskan.”47 

Dalam fatwa Ibnu Taimiyyah tersebut bisa dipahami dan dikiaskan kepada 

masalah nakes yang baru selesai dari tugasnya 5 menit sebelum masuk waktu Magrib 

sedangkan dia belum melaksanakan salat Zuhur dan Asar  dan juga dalam keadaan 

berhadas, maka dia tetap wajib untuk bersuci menyucikan badannya dan mengganti 

 
46 Fatawa Nur ‘ala al-Darb, 7/94. 
47 Al-Fatawa al-Kubra, 5/309. 
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pakaiannya terlebih dahulu kemudian salat Zuhur dan Asar walaupun waktunya sudah 

lewat, hal ini dibolehkan karena memang nakes tersebut berada pada kondisi darurat. 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diberikan kesimpulan sebagai 

berikut: 

1) Kondisi darurat adalah jika APD tidak dikenakan maka akan mengancam 

keselamatan jiwanya yang mana ia rentan tertular virus. 

2) Sebelum menggunakan APD, maka seharusnya tenaga kesehatannya telah bersuci 

baik dari hadas kecil dengan berwudu atau hadas besar dengan mandi. 

3) Jika dalam kondisi suci, belum ada yang membatalkan wudunya maka nakes dapat 

salat langsung sebagaimana biasanya. 

4) Jika wudunya batal, dan ia masih harus berada dalam kondisi mengenakan APD 

sementara dikhawatirkan waktu salat selesai, maka dalam kondisi seperti ini ia 

salat sesuai keadaannya meskipun dalam keadaan terhalang bersuci. 

5) Jika dalam kondisi tertentu, dengan sebab tugas nakes tidak dapat melaksanakan 

salat pada waktunya atau tidak dapat menjamak salatnya maka dalam kondisi ini 

ia segera melaksanakan salat pada saat yang memungkinkan. 
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Pembahasan VII 

Salat Berjemaah di Masjid dengan Saf Terpisah Karena Wabah 

Covid-19 

 

 احلمد هلل على كل حال، والصالة والسالم على حممد ومن اقتدى به إىل يوم املآل، أما بعد:
 

Pada saat ini, Allah Ta’ala sedang menguji umat manusia dengan wabah virus 

covid-19 yang telah menjadi pandemik. Wabah yang menyebar dengan cepat dan 

dalam lingkup yang sangat luas, dengan sendirinya berubah menjadi ‘umum al-balwa, 

yakni musibah atau kesulitan yang menimpa manusia secara global, termasuk di 

dalamnya kaum muslimin di beberapa negara. 

World Health Organization (WHO) telah menjelaskan beberapa cara 

menghindari virus corona, di antaranya dengan menerapkan social distancing atau jaga 

jarak minimal 1 meter dari orang yang terindikasi menderita penyakit Corona. Secara 

umum tak ada yang bisa mengetahui secara pasti seseorang itu positif terkena virus 

Corona atau tidak. Olehnya itu sistem jaga jarak dan tidak kontak langsung ini 

kemudian diterapkan di manapun, terhadap siapapun, khususnya di tempat umum. 

Dalam beberapa keadaan di masjid-masjid tertentu, sebagian kaum muslimin 

melaksanakan salat berjemaah dengan memberikan jarak di antara mereka sehingga 

nampak saf yang tidak rapat, dengan alasan mencegah penularan virus Corona jika 

salah satu di antara mereka ada yang menderita hal tersebut.   

 

Hukum Salat Berjemaah di Masjid dengan Saf Terpisah  

Tulisan ini mencoba mengkaji dalam sudut pandang Islam tentang keadaan 

orang yang salat berjemaah dengan saf yang tidak rapat disebabkan pemberlakuan 

jarak di antara mereka. Sebelum mengulas penjelasan hukum salat berjemaah di masjid 

dengan saf terpisah karena wabah yang melanda, ada beberapa poin penting yang perlu 

dipahami bersama terlebih dahulu. 

Pertama, jika telah ada instruksi dari pihak yang berwenang, dalam hal ini 

pemerintah dan MUI, untuk menghentikan sementara kegiatan salat Jumat dan salat 

fardu berjemaah di masjid, maka wajib bagi seorang muslim untuk menaatinya. Allah 

Subhanahu wa Ta’ala berfirman: 
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 ََيأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَّللََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُويل اْْلَْمِر ِمْنُكمْ 
Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulul 

amri di antara kamu.” (Q.S. al-Nisa’/4: 59) 

Ibnu Abbas, Mujahid, Atha’ dan Hasan al-Bashri menafsirkan ulul amri 

sebagai ahli fikih dan agama. Abul ‘Aliyah mengatakan yang dimaksud dengan ulul 

amri adalah ulama. Ibnu Katsir mengatakan, “Nampaknya -wallahu a’lam- ayat ini 

memaksudkan ulul amri adalah umara dan ulama.”48 

Kedua, jika larangan tersebut masih berupa imbauan, karena keadaan masih 

dianggap kondusif, dan imbauan tersebut bertujuan pencegahan dini dari penyebaran 

virus, maka sebaiknya imbauan tersebut diikuti, karena mencegah lebih baik daripada 

mengobati. Hal itu tercermin dari kaidah sadd al-dzarai’49,50 (tindakan preventif) dan 

al-dhararu yuzal51 (menghilangkan mudarat). Keluarnya imbauan dari pemerintah 

atau MUI sudah dengan sendirinya menjadi uzur untuk meninggalkan salat Jumat dan 

jemaah di masjid. 

Ketiga, jika belum ada larangan atau imbauan khusus untuk daerah tertentu, 

karena penyebaran virus belum sampai ke daerah tersebut, dan masyarakat yakin 

bahwa daerahnya masih steril, maka salat Jumat dan jemaah di masjid tetap 

dilaksanakan seperti biasa, demi menjaga syiar Islam. Dalam kondisi ini, maka salat 

Jumat dan salat fardu berjemaah dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

Keempat, jika sebuah lembaga atau badan takmir masjid tetap memilih 

melaksanakan salat Jumat dan salat berjemaah di masjid setelah adanya imbauan dari 

pemerintah dan MUI, dengan menerapkan beberapa bentuk tindakan preventif, seperti 

memakai masker, social distancing (jaga jarak) saf salat, maka ada perbedaan 

pendapat antara ulama (kontemporer) tentang sah tidaknya salat dengan saf yang 

 
48 Ismail bin Umar bin Katsir al-Dimasyqi, Tafsir al-Qur’an al-Azhim, Jilid II (Cet. II; Riyadh: 

Dar al-Thayyibah, 1420 H/ 1999 M), h. 345 
49 Muhammad bin Abdullah bin Bahadir al-Zarkasyi, Al-Bahru al-Muhith fi Ushul al-Fiqh, 

Wizarah al-Awqaf wa al-Syuun al-Islamiyah, Jilid VI (Cet. II; Kuwait: t.p., 1413 H/ 1992 M), h. 82.  
50 Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, Irsyadul Fuhul ila Tahqiq al-Haq min ‘Ilmi 

al-Ushul, Jilid II (Cet. I; Damaskus: Dar al-Kitab al-Arabi, 1419 H/ 1999 M), h. 193.  
51 Tajuddin Abdul Wahhab bin Taqiyuddin al-Subki, Al-Asybah wa al-Nazhair, Jilid I (Cet. I; 

Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1411 H/ 1991 M), h. 41. 
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berjauhan, baik antara saf pertama dan kedua, maupun antara seorang dengan orang 

yang di kanan dan kirinya. 

Berikut pendapat para ulama tentang salat berjemaah dengan keadaan social 

distancing (jaga jarak 1 meter atau lebih antara jemaah): 

Pendapat pertama; salat di masjid dengan model social distancing tidak 

dianggap salat berjemaah, salat ini dianggap salat sendiri. Di antara ulama yang 

berpendapat seperti ini:  

a. Syekh Abdul Muhsin al-Abbad52. Ketika ditanya tentang hukum salat berjemaah 

dengan cara social distancing, beliau menjawab: “Salat (jemaahnya) tidak sah, 

hukumnya sama saja dengan saat mereka salat sendirian.”53 Tetapi beliau tidak 

menyebutkan dalil dari pendapat tersebut. Boleh jadi landasannya adalah hadis-

hadis Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang berisi perintah meluruskan dan 

merapatkan saf54 dan pendapat sebagian ulama yang menyatakan bahwa 

meluruskan dan merapatkan saf hukumnya wajib55. Sedang salat dengan tata cara 

sebagaimana disebutkan di atas berarti melanggar perkara yang wajib. 

b. Majelis Eropa untuk Fatwa dan Riset (The European Council for Fatwa and 

Research). Dalam fatwa no. 7/30 (28 Maret 2020)56, sebagai jawaban atas 

pertanyaan tentang salat berjemaah dengan cara social distancing, lembaga ini 

menjawab: “Pada kondisi seperti ini sebaiknya salat di masjid dihentikan 

sementara, dan dilaksanakan di rumah masing-masing. Salat berjemaah (di 

masjid) hukumnya sunah muakadah, sedangkan menjaga keselamatan jiwa 

manusia hukumnya wajib, sehingga mengutamakan perkara sunah atas perkara 

wajib tidak tepat. Salat dengan cara tersebut terkesan dipaksakan dan mempersulit 

perkara yang dimudahkan Allah, ia juga bertolak belakang dengan ruh/hikmah 

 
52 Salah seorang ulama senior di kota Madinah Saudi Arabia, pernah menjabat menjadi wakil 

rektor Universitas Islam Madinah di tahun 1393-1399 H. Beliau salah seorang pengajar resmi di Masjid 

Nabawi sejak tahun 1406 H hingga sekarang, lihat: https://al-abbaad.com/profile Diakses pada 8 April 

2020. 
53 https://twitter.com/abdul4455_com/status/1238871363290640384 Diakses pada 5 April 2020.  
54 Di antaranya sabda Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam: »أَقِيُموا ُصفُوفَُكْم، َوتََراصُّوا« 

“Luruskan saf-saf kalian dan rapatkan.” (H.R. Bukhari no. 719) 
55 Di antara ulama yang menyatakan kewajiban meluruskan dan merapatkan saf adalah Imam 

Bukhari, Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Utsaimin. Lihat: https://islamqa.info/ar/answers/36881 dan 

https://www.alukah.net/sharia/0/90602/#_ftn70 Diakses pada 5 April 2020. 
56 https://www.e-cfr.org/ Diakses pada 5 April 2020. 

https://al-abbaad.com/profile
https://twitter.com/abdul4455_com/status/1238871363290640384
https://islamqa.info/ar/answers/36881
https://www.alukah.net/sharia/0/90602/#_ftn70
https://www.e-cfr.org/
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disyariatkannya salat berjemaah, menyalahi nas-nas yang memerintahkan untuk 

merapatkan saf dan melarang salat sendirian di belakang saf. Selain itu cara seperti 

ini tidak menjamin orang-orang terhindar dari virus menular, sebab mereka tetap 

bercampur saat masuk dan keluar, sujud di tempat yang sama, begitu pula saat 

membuka pintu. Masjid haruslah menjadi contoh kedisiplinan terhadap peraturan 

dan undang-undang, juga dalam kehati-hatian dalam melindungi jiwa manusia, 

bukan malah sebaliknya.”57 

Pendapat kedua; salat tersebut sah dan tetap mendapat pahala salat berjemaah. 

Di antara ulama kontemporer yang berpendapat bahwa salat seperti ini sah adalah Prof. 

Dr. Khalid bin Ali al-Musyaiqih58. 

Dalam artikel yang berjudul Hukum-hukum Fikih Terkait Virus Corona (  األحكام

 halaman 17, masalah fikih nomor 17, tentang hukum saf (الفقهية المتعلقة بفيروس كرورنا

yang berjauhan dalam salat berjemaah59, beliau menulis: 

“Sunah (tuntunan Rasulullah) bahwa saf salat haruslah berdekatan, jarak 

antara satu saf dengan saf berikutnya adalah seukuran tempat sujud. Tetapi 

jika (berjauhan jarak) diperlukan karena khawatir terjangkit penyakit, maka 

berjauhan saf tidak mengapa, walaupun seorang harus salat sendiri di belakang 

saf karena hajat (kebutuhan). Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berpendapat 

bahwa merapatkan saf hukumnya wajib, tetapi jika dibutuhkan (untuk salat 

sendiri) seperti jika saf sudah penuh, maka salatnya sah dan kewajiban sejajar 

dengan saf menjadi gugur. Begitu pula -wallahu 'alam- jika ia takut terjangkit 

penyakit, kemudian salat sendirian di belakang saf, maka salatnya sah, 

meskipun pada asalnya berbaris di saf hukumnya wajib, berdasarkan hadis 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang diriwayatkan Ali bin Syaiban 

radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah bersabda: 

 ََل َصاَلَة ِلَرُجلٍّ فَ ْردٍّ َخْلَف الصَّف ِ 60 
Artinya: (Tidak (sah) salat orang yang sendirian di belakang saf)” H.R. Ahmad 

(no. 16297) 

 
57 Penulis melihat bahwa fatwa ini tidak menyebutkan secara eksplisit hukum salat dengan cara 

di atas. Namun dapat dipahami bahwa hukumnya sama dengan fatwa Syekh Abdul Muhsin al-Abbad, 

yakni salatnya sah, namun tidak mendapat pahala salat berjemaah. Wallahu a’lam. 
58 Salah seorang guru besar di bidang fikih pada Qassim University KSA. Beliau memiliki 

banyak karya ilmiah yang sangat berharga, di antaranya: Fiqh al-I’tikaf, Ahkam al-Zakah dan Hasyiah 

al-Raudh al-Murbi’. Lihat: https://ar.islamway.net/scholar/330/profile Diakses pada 8 April 2020. 
59 https://islamhouse.com/ar/books/2829154/ Diakses pada 5 April 2020. 
60 Ahmad bin Muhammad bin Hambal, Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal, (Cet. I; Beirut: 

Muassasah al-Risalah, 1421 H/ 2001 M). 

https://ar.islamway.net/scholar/330/profile
https://islamhouse.com/ar/books/2829154/
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Pendapat kedua ini sesuai pandangan jumhur ulama mazhab Syafi’i dan 

Hambali, di mana ulama mazhab Syafi’i menganggap sah iqtida' (bermakmum) 

kepada imam, sedang jarak antara keduanya 3 dzira’ (sekitar 1,5 meter), begitu juga 

jika jarak antara saf pertama dan kedua dan seterusnya, atau antara seorang makmum 

dengan makmum lain di sebelah kanan atau kirinya, meski jarak antara mereka 3 dzira’ 

(sekitar 1,5 meter), batas maksimal jarak antara imam dan makmum, antara satu saf 

dengan saf yang lain, atau satu orang dengan yang lainnya disebutkan 300 dzira’ 

(sekitar 150 meter), dengan syarat makmum dapat melihat salat imam atau mendengar 

suara takbirnya. 

Semua dianggap sah dalam kondisi normal, apalagi jika ada uzur atau sebab 

tertentu yang memaksa jemaah saling mengambil jarak aman antara satu sama lain 

seperti saat penyebaran virus corona. Ini berkaitan dengan salah satu syarat berjemaah 

yang disebutkan dalam mazhab Syafi’i, yakni berkumpulnya imam dan makmum di 

satu masjid (tempat). Meski demikian, semua ulama sepakat bahwa salat berjemaah 

dengan saf yang lurus dan rapat tentu lebih afdal.  

Imam al-Rafi’i berkata: 

نَ ُهَما أَْو ب َ  ْقِتَداُء، قَ رَُبِت اْلَمَساَفُة بَ ي ْ َماُم َواْلَمْأُمْوُم يفْ َمْسِجدٍّ َواِحدٍّ َصحَّ اَْلِ ِلِكََبِ ُعَدْت َفَمىَت َكاَن اإْلِ
قَامَ   اْلَمْسِجِد،...ِْلَنَّ  ِة اجْلََماَعِة اْلَمْسِجَد ُكلَُّه َمْبِِنٌّ لِلصَّاَلِة َوِإقَاَمِة اجْلََماَعِة ِفْيِه، فَاْلُمْجَتِمُعْوَن ِفْيِه ُُمَْتِمُعْوَن إِلِ

 61َيُضرُُّهْم بُ ْعُد اْلَمَساَفة ُمَؤدُّْوَن ِلِشَعارَِها، َفاَل 
Artinya: 

“Kapan saja imam dan makmum berada di satu masjid, maka iqtida’ (berimam 

kepadanya) sah, baik jarak antara keduanya berdekatan atau berjauhan 

dikarenakan luasnya masjid, sebab masjid didirikan untuk salat dan berjemaah 

di dalamnya, semua yang berkumpul di dalamnya berkumpul untuk 

menegakkan jemaah, maka jarak yang berjauhan tidak mempengaruhinya.” 

Imam Nawawi menambahkan syarat sahnya jemaah tersebut meski berjauhan 

jaraknya:  

ْم َعَلْيهِ 62 َماِم َوَلَْ يَ تَ َقدَّ  إَذا َعِلَم َصاَلَة اإْلِ

 
61 Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim al-Rafi’i, Al-Aziz Syarh al-Wajiz, Jilid II (Cet. 

I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1417 H/ 1997 M) h. 177. 
62 Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, Jilid IV (t.t.: Dar 

al-Fikr, t.th.), h. 303. 
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Artinya: “Jika ia (makmum) mengetahui salat imam, dan tidak berdiri di depannya.” 

Lebih rinci lagi, Imam Nawawi menyebutkan:  

َماِم َعَلى َثاَلَِثِاَئِة ِذرَاعٍّ َوآَخُر َعْن َيَسارِِه َكَذِلَك َوآَخُر َورَ  ُُثَّ َورَاَء اَءُه َكَذِلَك  َهَذا َوَلْو َوَقَف َواِحٌد َعْن ميَِنْيِ اإْلِ
يِع إَذا َواِحدٍّ َأْو َعْن َجْنِبِه آَخر َأْوَصف ٍّ َعَلى َهِذِه اْلَمَساَفِة ُُثَّ آَخُر ُُثَّ آَخُر وََكثُ ُروا َصحَّْت َصاَلُة اجْلَمِ  ُكل ِ 

َمامِ  َعِلُموا َصاَلةَ   63اإْلِ
Artinya: 

“Dengan demikian, jika seorang (makmum) berdiri di sebelah kanan imam 

sejauh 300 dzira’ (sekitar 150 meter), makmum lain di sebelah kirinya dengan 

jarak yang sama, makmum lain di belakangnya dengan jarak seperti itu, 

kemudian di belakang atau di samping setiap makmum tersebut ada satu orang 

atau satu saf dengan jarak yang sama, kemudian disambung oleh yang lain, 

demikian seterusnya, salat mereka semua sah, jika mereka mengetahui salat 

imam.”  

Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi al-Hambali berkata:  

نَ ُهَما ََتَّ ِِبإِلَماِم َمْن يف اْلَمْسِجِد، َوِإْن تَ َباَعَد؛ ِْلَنَّ املْسِجَد ُكلَُّه َمْوِضٌع لِْلَجَماَعِة، فَِإْن َكاَن ب َ جَيُْوُز َأْن يَْ  ي ْ
ِر ات َِباِعِه، َوِإنْ  َحاِئٌل مَيَْنعُ  َمَنَع املَشاَهَدَة ُدْوَن السََّماِع؛   اْلُمَشاَهَدَة، َوََسَاَع التَّْكِبْْيِ َلَْ َيِصحَّ اَلْئِتَماُم بِِه، لِتَ َعذُّ

ُة الصَّاَلةِ  َفِفْيِه َوْجَهاِن: َأَصحَُّها  64ِصحَّ
Artinya: 

“Siapa saja yang berada di masjid boleh mengikuti (salat) imam, meski jarak 

keduanya berjauhan, sebab keseluruhan masjid adalah tempat untuk 

berjemaah, jika di antara keduanya ada penghalang sehingga imam tidak 

terlihat, dan ia tidak bisa mendengar takbir imam, maka tidak sah berimam 

dengannya, tetapi jika tidak melihat imam namun mendengar takbirnya maka 

ada dua pendapat (dalam mazhab), yang paling benar bahwa salatnya sah.” 

Adapun pendapat pertama, yang menyatakan bahwa meluruskan dan 

merapatkan saf dalam salat berjemaah hukumnya wajib, tetapi jika ada uzur yang 

menyebabkan seseorang tidak rapat dengan saf, maka sejatinya salat jemaahnya tetap 

sah.  

 

 

 
63 Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, Jilid IV (t.t.: Dar 

al-Fikr, t.th.), h. 305. 
64 Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah al-Maqdisi, Al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad, Jilid I (Cet. 

I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1414 H/ 1994 M), h. 302.  
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Ibnu Hajar al-Asqalani berkata:  

 َوَمَع اْلَقْوِل ِبَِنَّ التَّْسِويََة َواِجَبٌة َفَصاَلُة َمْن َخاَلَف َوَلَْ ُيَسوِ  َصِحيَحةٌ 65
Artinya: 

“Sesuai pendapat yang menyatakan meluruskan saf hukumnya wajib, akan 

tetapi salat orang yang tidak meluruskan saf tetaplah sah.” 

Ibnu Taimiyyah juga berkata:  

ْد إَلَّ َمْوِقًفا َخْلَف الصَّفِ  فَاْْلَْفضَ  ُل َأْن يَِقَف َوْحَدُه َوََل َوَتِصحُّ َصاَلُة اْلَفذِ  لُِعْذرٍّ، َوقَاَلُه احْلََنِفيَُّة، َوِإَذا َلَْ جيَِ
 66ُيَصافِ هِ  جَيِْذُب َمنْ 

Artinya: 

“Dan salat orang yang sendirian (di belakang saf) karena sebuah uzur 

hukumnya sah, sama dengan pendapat mazhab Hanafi, dan jika ia tidak 

mendapat tempat selain di belakang saf, maka lebih afdhal ia salat sendirian, 

dan tidak menarik orang yang di depannya.” 

Pendapat ini menjadi lebih kuat karena jumhur ulama berpendapat bahwa 

merapatkan dan meluruskan saf hukumnya sunah/mustahab, bukan wajib.  

Berdasarkan pemaparan pendapat para ulama di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa jika arahan untuk menghentikan sementara salat Jumat dan salat berjemaah di 

masjid masih sekadar imbauan, kemudian sebuah lembaga atau badan takmir masjid 

memilih tetap melaksanakan salat berjemaah di masjid dengan menerapkan cara social 

distancing, maka salat jemaah mereka -insyaallah- tetap sah, sebagaimana pendapat 

kedua yang tersebut di atas. 

Akan tetapi, menaati imbauan pihak berwenang baik pemerintah atau MUI 

lebih dianjurkan dan diutamakan. Karena imbauan tersebut, meski belum diwajibkan, 

adalah demi maslahat masyarakat secara umum, dan imbauan dikeluarkan karena 

bahaya wabah Corona sudah jelas dan nyata adanya. Keluarnya imbauan tersebut 

sudah cukup untuk menjadi uzur meninggalkan salat berjemaah di masjid dan 

mengganti salat Jumat dengan salat Zuhur empat rakaat. Apalagi jemaah yang tetap 

memilih salat berjemaah di masjid ada yang disemprot disinfectant, mengenakan 

masker, dan menerapkan social distancing, semuanya dilakukan demi menjaga dan 

 
65 Ahmad bin Ali Ibnu Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari, Jilid II (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1379 H), 

h. 210. 
66 Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibnu Taimiyyah, Al-Fatawa al-Kubra, Jilid V (Cet. 

I; t.t.: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1408 H/ 1987 M) h. 348. 
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khawatir (takut) terkena wabah, dan rasa takut ini juga menjadi uzur tambahan untuk 

salat berjemaah di rumah.  
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Pembahasan VIII 

Azan dan Kaifiatnya di Tengah Wabah Covid-19 

 

 احلمد هلل على كل حال، والصالة والسالم على حممد ومن اقتدى به إىل يوم املآل، أما بعد:
 

Azan adalah panggilan untuk melaksanakan salat fardu dan juga sebagai 

informasi bahwa waktu salat telah masuk dan akan segera ditegakkan. Azan 

merupakan salah satu syiar Islam yang termulia dan senantiasa dikumandangkan di 

negeri-negeri kaum muslimin. Setiap hari, sebanyak lima kali kaum muslimin 

mendengar seruan azan yang berkumandang di masjid-masjid. Azan ini 

memberitahukan telah masuknya waktu salat agar kaum muslimin yang tengah sibuk 

dengan berbagai aktivitasnya segera berhenti dan beristirahat sejenak67 untuk 

memenuhi seruan Allah Ta’ala dan beribadah kepada-Nya. Demikian pula, yang 

tengah pulas tertidur segera terjaga lantas berwudu dan mengenakan pakaian 

terbaiknya untuk menunaikan salat berjemaah. 

Allah Ta’ala telah memuji para hamba-Nya terutama kaum lelaki yang 

bersegera menjawab panggilan azan ketika dikumandangkan untuk melaksanakan 

salat berjemaah.  

ِة خَيَاُفوَن يَ ْوًما تَ تَ َقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب ﴿رَِجاٌل ََل تُ ْلِهيِهْم َِتَارٌَة َوََل بَ ْيٌع َعْن ذِْكِر اَّللَِّ َوِإقَاِم الصَّاَلِة َوِإيَتاِء الزََّكا
 َواْْلَْبَصاُر﴾ 

Terjemahnya: 

“Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli 

dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan salat, dan (dari) menunaikan 

zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan 

menjadi goncang.” (Q.S. al-Nur/24: 37) 

Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma mengatakan bahwa ayat itu turun 

sebagai pujian kepada mereka yang berada di pasar namun pada saat azan 

 
67 Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepada muazin terbaik sepanjang zaman,  

ََلةَ أَِرْحنَا بَِها«»يَا بََِلُل أَ  قِِم الصَّ  

"Wahai Bilal, dirikanlah salat (azan). Dan buatlah kami istirahat dengan ibadah  salat." (H.R. 

Abu Dawud no. 4985 dan Ahmad no. 23088 serta disahihkan oleh al-Albani di Shahih al-Jami’ al- 

Shaghir (2/1307) dan Takhrij Misykah al-Mashabih (1/ 393). 
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dikumandangkan mereka bergegas menutup toko dan kedai mereka lalu menuju ke 

masjid.68 

Namun di waktu belakangan ini ketika virus corona telah menjadi pandemi 

maka para ulama di berbagai negera69 termasuk pihak MUI70 di negera kita -

berdasarkan dalil-dalil syariat dan tinjauan maqashid syariah telah memfatwakan 

untuk sementara tidak melaksanakan salat berjemaah di masjid-masjid utamanya di 

daerah yang tidak terkendali dan potensi penularannya tinggi, demi menghindari dan 

menimalisir tersebarnya virus yang sangat berbahaya dan mematikan ini. 

Pertanyaan yang mungkin timbul, pada saat salat tidak dianjurkan secara 

berjemaah di masjid-masjid, apakah azan tetap disyariatkan untuk dikumandangkan? 

Lalu jika tetap disyariatkan, apakah lafaznya tetap sebagaimana ketika 

dikumandangkan dalam kondisi normal? Tulisan ini mencoba menjawab dua 

pertanyaan utama tersebut dengan beberapa rincian hukum-hukum lain yang perlu 

diketahui serta beberapa pendahuluan penting terkait dengan azan. 

 

Definisi Azan 

Azan secara bahasa bermakna al-i’laam atau al-i’laan yang secara umum 

berarti pengumuman atau pemberitahuan71, sebagaimana firman Allah Ta’ala: 

 وُله﴾﴿َوَأَذاٌن ِمَن اَّللَِّ َوَرُسوِلِه ِإىَل النَّاِس يَ ْوَم احلَْجِ  اْلْكََبِ َأنَّ اَّللََّ بَرِيٌء ِمَن اْلُمْشرِِكنَي َوَرسُ 
Terjemahnya: 

“Dan pengumuman dari Allah dan Rasul-Nya kepada ummat manusia di hari 

haji akbar bahwa Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari kaum 

musyrikin…” (Q.S. al-Taubah/9: 3) 

Adapun secara syariat, Imam Ibnu Qudamah mendifinisikannya sebagai 

berikut: 

 اللَّْفُظ اْلَمْعُلوُم اْلَمْشُروُع يف أَْوقَاِت الصََّلَواِت ِلْْلِْعاَلِم ِبَوْقِتَهاهو  

 

 

 
68 Lihat: Tafsir al-Baghawi, 6/51.  
69 Lihat: Fatawa al-Ulama Haula Fairus Kuruna, h. 12-44. 
70 Lihat: https://mui.or.id/berita/27674/fatwa-penyelenggaraan-ibadah-dalam-situasi-terjadi-

wabah-covid-19/ Diakses pada tanggal 22 April 2020.  
71 Lihat: At-Ta’rifaat oleh Ali bin Muhammad al-Jurjani, h. 16. 

https://mui.or.id/berita/27674/fatwa-penyelenggaraan-ibadah-dalam-situasi-terjadi-wabah-covid-19/
https://mui.or.id/berita/27674/fatwa-penyelenggaraan-ibadah-dalam-situasi-terjadi-wabah-covid-19/
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Artinya: 

“Azan  adalah lafaz yang telah diketahui berdasarkan dalil-dalil syariat dan 

(dikumandangkan) pada saat salat-salat fardu sebagai informasi waktunya 

(telah masuk).”72 

Ibnul Mulaqqin rahimahullah berkata: 

ذكر العلماء يف حكمة اْلذان أربعة أشياء: إظهار شعار اإِلسالم، وكلمة التوحيد، واإِلعالم بدخول وقت 
 والدعاء إىل اجلماعة  الصالة، ومكاهنا،

Artinya: 

“Para ulama menyebutkan 4 hikmah azan: (1) menampakkan syiar Islam, (2) 

menegakkan kalimat tauhid, (3) informasi masuknya waktu salat, (4) seruan 

untuk melakukan salat berjemaah.”73  

 

Fadilah Azan74 

Salah satu tanda sempurnanya syariat Islam ini adalah memberi motivasi 

kepada ummatnya untuk melaksanakan ibadah dengan menyebutkan keutamaan 

ibadah tersebut. Begitu pula azan, banyak dalil yang menjelaskan tentang 

keutamaannya dan sekaligus orang yang menyerukannya (muazin), di antaranya:  

1) Perkataan yang terbaik 

Allah Ta’ala berfirman: 

 ﴿َوَمْن َأْحَسُن قَ ْوًَل ُمَّْن َدَعا ِإىَل اَّللَِّ َوَعِمَل َصاحِلًا َوقَاَل ِإنَِِّن ِمَن اْلُمْسِلِمنَي﴾
Terjemahnya: 

“Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru 

kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: "Sesungguhnya 

aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?” (Q.S. Fushshilat/41: 33) 

Aisyah radhiyallahu ‘anha mengatakan, “Orang (yang dimaksud dalam 

ayat ini) adalah muazin, ketika dia mengumandangkan, “Hayya ‘ala ash-shalah” 

maka dia telah menyeru kepada Allah”.75 

 
72 Al-Mughni, 1/292. 
73 Al-I’lam bi Fawaid Umdah al-Ahkam, 2/420. 
74 Al-Masaail al-Muhimmah fi al-Adzan wa al-Iqamah karya Syekh Abdul Aziz al-Tharifi, h. 

10-11. 
75 Tafsir Ibnu Katsir, 7/180). Ibnu Katsir mengatakan bahwa tafsiran seperti ini juga diriwayatkan 

dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma dan Ikrimah.  
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2) Azan adalah amal saleh yang sepatutnya manusia berlomba-lomba 

melakukannya. 

Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu menceritakan bahwa 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 

ُدوا ِإَلَّ َأْن َيْسَتِهُمْوا َعَلْيِه ََلسْ   «...تَ َهُمْوا»َلْو يَ ْعَلُم النَّاُس َما يف النِ َداِء َوالصَّفِ  اْْلَوَِّل ُُثَّ َلَْ جيَِ
Artinya: 

“Seandainya orang-orang mengetahui besarnya pahala yang didapatkan 

dalam azan dan saf pertama kemudian mereka tidak dapat 

memperolehnya kecuali dengan undian niscaya mereka rela berundi 

untuk mendapatkannya.”76 
 

3) Setan lari ketika mendengar azan. 

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu juga, ia mengabarkan 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: 

أَقْ َبَل َحىتَّ   »ِإَذا نُ ْوِدَي لِلصَّاَلِة َأْدبَ َر الشَّْيطَاُن َوَلُه ُضَراٌط، َحىتَّ ََل َيْسَمَع التَّْأِذْيَن، َفِإَذا َقَضى النِ َداءَ 
 ثَ وََّب ِِبلصَّاَلِة َأْدَبر«ِإَذا 

Artinya: 

“Apabila diserukan azan untuk salat, setan pergi berlalu dalam keadaan 

kentut yang terdengar hingga ia tidak mendengar azan. Bila muazin 

selesai mengumandangkan azan, ia datang hingga ketika diserukan 

ikamah ia berlalu lagi...”77  

4) Para muazin di hari kiamat memiliki leher yang terpanjang. 

Dari Muawiyah radhiyallahu ‘anhu berkata: Aku pernah mendengar 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 

 اْلِقَياَمِة«اْلمَؤذِ نُ ْوَن َأْطَوُل النَّاِس َأْعَناًقا يَ ْوَم «
Artinya: 

“Para muazin adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari 

kiamat.”78  

Imam Nawawi telah menjelaskan beberapa penafsiran ulama tentang 

hadis ini di antaranya: para muazin adalah orang yang paling besar 

pengharapannya terhadap rahmat dan pahala Allah di hari kiamat, para muazin 

 
76 H.R. Bukhari no. 615 dan Muslim no. 980. 
77 H.R. Bukhari no. 608 dan Muslim no. 1267. 
78 H.R. Muslim no. 850. 
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memiliki leher terpanjang di hari kiamat dalam makna hakiki agar mereka tidak 

ditimpa kesusahan dan peluh, mereka menjadi pemimpin dan pemuka di hari 

kiamat, mereka adalah manusia yang paling banyak pengikutnya, paling banyak 

amal salehnya dan paling duluan masuk surga.79 

5) Seluruh makhluk yang mendengarkan azan akan menjadi saksi kebaikan bagi 

muazin di hari kiamat kelak 

Dari Abu Said al-Khudri radhiyallahu ‘anhu mengabarkan dari 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: 

 ِإَلَّ َشِهَد َلُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة«»ََل َيْسَمُع َمَدى َصْوِت اْلُمَؤذِ ِن ِجنٌّ َوََل ِإْنٌس َوََل َشْيٌء 
Artinya: 

“Tidaklah jin dan manusia serta tidak ada sesuatu pun yang mendengar 

suara lantunan azan dari seorang muazin melainkan 

akan menjadi saksi kebaikan bagi si muazin pada hari kiamat.”80  

6) Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mendoakan para imam dan muazin. 

Dari Aisyah radhiallahu ‘anha berkata, “Aku pernah mendengar 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

ؤذُن ُمؤمَتَن، اللهَم أَرِشِد اْلئمَة، واغِفر للمؤذِ نني«»اإلماُم ضاِمٌن،  
ُ
  وامل

Artinya: 

“Imam adalah penjamin sedangkan muazin adalah orang yang 

diamanahi. Ya Allah berikan petunjuk lurus kepada para imam 

dan ampunilah para muazin.”81  

 

Hukum dan Kedudukan Azan 

Terdapat beberapa dalil dalam Al-Qur’an dan hadis yang menjelaskan tentang 

disyariatkannya azan, di antaranya: Allah Ta’ala berfirman: 

ُْم قَ ْوٌم ََل    يَ ْعِقُلوَن﴾﴿َوِإَذا ََنَديْ ُتْم ِإىَل الصَّاَلِة اَتََُّذوَها ُهُزًوا َوَلِعًبا َذِلَك ِِبهنَّ
Terjemahnya: 

“Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) salat, mereka 

menjadikannya buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena 

 
79 Al-Minhaj Syarhu Shahih Muslim bin Hajjaj, 4/92. 
80 H.R. Bukhari no. 609. 
81 H.R. Abu Dawud no. 517 dan Tirmidzi no. 207 serta disahihkan oleh al-Albani di Shahih 

al-Jami’ al-Shaghir, 1/539. 
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mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal.” (Q.S. al-

Maidah/5: 58) 

بَ ْيَع َذِلُكْم َخْْيٌ َلُكْم ِإْن ﴿ََيأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدَي لِلصَّاَلِة ِمْن يَ ْوِم اجْلُُمَعِة فَاْسَعْوا ِإىَل ذِْكِر اَّللَِّ َوَذُروا الْ 
ُتْم تَ ْعَلُموَن﴾  ُكن ْ

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka 

bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang 

demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (Q.S. al-Jumuah: 9) 

Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu berkata:  

قَاَمةَ ذََكُروا النَّاَر     َوالنَّاُقوَس َفذََكُروا اْليَ ُهوَد َوالنََّصاَرى َفأُِمَر ِباَلٌل َأْن َيْشَفَع اْْلََذاَن َوَأْن يُوتَِر اإْلِ
Artinya: 

“Para sahabat menyebut-nyebut tentang api dan lonceng (dalam mengusulkan 

cara memanggil salat). Lalu ada juga di antara mereka yang mengusulkan 

seperti kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka Bilal diperintahkan 

untuk mengumandangkan azan dengan bilangan genap dan ikamah dengan 

bilangan ganjil.”82 

 
Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma menceritakan: 

ِديَنَة جَيَْتِمُعوَن فَ يَ َتَحي َُّنوَن الصَّالََة لَْيَس يُ َناَدى هَلَا، فَ َتَكلَُّموا
َ
ْسِلُموَن ِحنَي َقِدُموا امل

ُ
يَ ْوًما يف َذِلَك،  َكاَن امل

ُذوا ََنُقوًسا ِمْثَل ََنُقوِس النََّصاَرى، َوقَاَل بَ ْعُضُهْم: َبْل بُوقًا ِمْثَل قَ ْرِن اليَ ُهودِ  ، فَ َقاَل ُعَمُر: فَ َقاَل بَ ْعُضُهْم: اَتَِّ
َعثُوَن َرُجاًل يُ َناِدي ِِبلصَّالَِة، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ََي    ِباَلُل قُْم فَ َناِد ِِبلصَّالَِة«أََوَلَ تَ ب ْ

Artinya: 

“Dahulu kaum muslimin ketika tiba di Madinah, mereka berkumpul, lalu 

menanti waktu salat lima waktu, dan tidak ada seorang pun yang memanggil 

azan untuk salat. Lalu mereka membicarakan hal tersebut di suatu hari. 

Sebagian mereka berkata, ‘Jadikanlah lonceng (sebagai alat pemanggil) 

sebagaimana lonceng orang-orang Nasrani.’ Dan sebagian mereka berkata, 

'Jadikanlah terompet (sebagai alat pemanggil) seperti terompet orang-orang 

Yahudi.' Lalu Umar radhiyallahu anhu berkata, ‘Mengapa kalian tidak 

mengutus seorang laki-laki yang menyerukan salat.’ Rasulullah shallallahu 

'alaihi wasallam lalu bersabda, “Berdirilah wahai Bilal, lalu serukanlah 

salat.”83 

 
82 H.R. Bukhari no. 603 dan Muslim no. 378. 
83 H.R. Bukhari no. 604 dan Muslim no. 377. 



43 
 

Beberapa ulama di antaranya Ibnu Abdil Barr84, Ibnu Hubairah85, Nawawi86, 

Ibnu Qudamah87 dan Badruddin al-‘Aini88 telah menukil ijmak tentang 

disyariatkannya azan. 

Setelah para ulama bersepakat tentang disyariatkannya azan lalu mereka beda 

pandangan dalam hal hukumnya, apakah azan itu wajib ataukah sunah muakadah?89 

Imam Malik berpendapat bahwa azan wajib dikumandangkan di masjid-

masjid yang dilaksanakan salat jemaah, demikian pula Imam Ahmad berpendapat 

hukumnya fardu kifayah. Adapun Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i keduanya 

mengatakan sunah bagi yang salat sendirian dan sunah muakadah ketika salat 

jemaah. 

Dari perbedaan pendapat tersebut nampaknya yang kuat adalah pendapat 

yang menyatakan hukum azan adalah fardu kifayah. Dengannya tidak boleh di suatu 

negeri tidak dikumandangkan azan sama sekali. Di antara dalil yang menunjukkan 

hukum azan fardu kifayah: 

1) Azan merupakan salah satu syiar Islam yang besar, di mana syiar ini tidak pernah 

ditinggalkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan para khalifah 

sesudahnya walaupun hanya sekali. 

2) Berkumandangnya azan dijadikan tolok ukur oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wasallam apakah suatu negeri termasuk negeri Islam ataukah tidak. Sahabat 

yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu menceritakan bahwa, 

ُهْم ، َوإِ َكاَن  َع َأَذاًَن َكفَّ َعن ْ ْن َلَْ ِإَذا َغَزا بَِنا قَ ْوًما َلَْ َيُكْن يَ ْغُزو ِبَنا َحىتَّ ُيْصِبَح َويَ ْنُظَر ، َفِإْن َسَِ
 َيْسَمْع َأَذاًَن َأَغاَر َعَلْيِهمْ 

Artinya: 

“Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dahulu jika akan menyerang satu 

kaum, beliau tidak memerintahkan kami menyerang pada malam hari 

hingga menunggu waktu Subuh. Apabila azan Subuh terdengar, maka 

 
84 Al-Istidzkar, 4/11. 
85 Al-Ifshah, 1/64. 
86 Al-Mughni, 2/56. 
87 Al-Majmu’, 3/83. 
88 Al-Binayah Syarhu al-Hidayah, 2/85. 
89 Lihat: Bidayah al-Mujtahid, 1/114. Dan juga Dalil al-Aimmah wa al-Muadzdzinin oleh Syekh 

al-Amin al-Hajj, h. 6. 
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beliau tidak jadi menyerang. Namun bila tidak mendengarnya, maka 

beliau menyerang mereka.”90  

3) Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam telah memerintahkan untuk dikumandangkan 

azan dan mengangkat salah seorang jadi imam pada saat berjemaah. Beliau 

bersabda, 

 »َفِإَذا َحَضَرِت الصَّاَلُة فَ ْليُ َؤذِ ْن َلُكْم َأَحدُُكْم َوْليَ ُؤمَُّكْم َأْكََبُُكْم«
Artinya: 

“Jika waktu salat telah tiba, salah seorang di antara kalian hendaknya 

mengumandangkan azan untuk kalian dan yang paling tua di antara 

kalian menjadi imam.”91  

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika ditanya hukum azan 

beliau menerangkan: 

قَاَمَة، َوَهَذا ُهَو الصَِّحيُح َأنَّ اْْلََذاَن فَ ْرٌض َعَلى اْلِكَفايَِة، فَ َلْيَس ِْلَْهِل َمِديَنةٍّ َوََل قَ ْريَةٍّ َأْن َيَدُعوا اْْلََذاَن وَ  اإْلِ
ٌة، ُُثَّ ِمْن َهُؤََلِء َمْن يَ ُقوُل: إنَُّه إَذا َوَقْد َأْطَلَق َطَواِئُف ِمْن اْلُعَلَماِء أَنَُّه ُسنَّ   اْلَمْشُهوُر ِمْن َمْذَهِب َأْْحََد َوَغْْيِِه.

. فَِإنَّ كَ  ِثْيًا ِمْن اْلُعَلَماِء يُْطِلُق ات ََّفَق َأْهُل بَ َلدٍّ َعَلى تَ رِْكِه ُقوتُِلوا، َوالنِ زَاُع َمَع َهُؤََلِء َقرِيٌب ِمْن النِ زَاِع اللَّْفِظيِ 
ُكُه َشْرًعا، َويُ َعاَقُب ََترُِكُه َشْرًعا. فَالنِ زَاُع َبنْيَ َهَذا َوَبنْيَ َمْن يَ ُقوُل: إنَُّه َواِجٌب اْلَقْوَل ِِبلسُّنَِّة َعَلى َما يَُذمُّ ََتِر 

َدٌة.  نِزَاٌع لَْفِظيٌّ، َوهِلََذا َنظَائُِر ُمتَ َعدِ 
Artinya: 

“Yang tepat, hukum azan adalah fardu kifayah. Tidak boleh jika ada di suatu 

negeri atau kampung yang tidak ada azan sama sekali. Demikian pendapat 

yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad dan lainnya. Sebagian ulama ada 

yang menyatakan bahwa hukum azan adalah sunah. Namun mereka 

selanjutnya mengatakan bahwa jika di suatu negeri meninggalkan azan, maka 

boleh diperangi. Maka sebenarnya yang terjadi adalah perselisihan lafaz 

(dalam mengungkapkan hukum). Karena banyak di antara ulama yang 

memaksudkan hukumnya sunah dengan makna jika ditinggalkan tercela 

menurut syariat. Jadi hakikatnya ikhtilaf yang terjadi adalah perbedaan lafaz 

saja dengan yang berpendapat wajib.”92 

 

Hukum Azan di Tengah Wabah Corona 

Hukum-hukum azan yang telah diterangkan di atas adalah pada saat kondisi 

normal di mana kaum muslimin khususnya yang laki-laki diserukan untuk menghadiri 

 
90 H.R. Bukhari no. 610 dan Muslim no. 382. 
91 H.R. Bukhari no. 602 dan Muslim no. 674. 
92 Al-Fatawa al-Kubra, 2/41. 
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salat secara berjemaah di masjid-masjid kaum muslimin. Bagaimana dengan kondisi 

saat sekarang ini di mana untuk sementara kaum muslimin dianjurkan untuk tidak 

berkumpul dalam jumlah yang banyak termasuk di tempat-tempat ibadah (masjid) 

bahkan sebagiannya ditutup, apakah azan tetap dikumandangkan di masjid? 

Berdasarkan penjelasan hukum azan dan kedudukannya di atas maka para 

ulama kita tetap menganjurkan agar masjid-masjid paling tidak di satu lingkungan 

tertentu untuk mengumandangkan azan walaupun salat jemaah tidak ditegakkan. Di 

antara dalil dan hujah pendapat ini: 

Pertama, hukum azan fardu kifayah, dengan demikian jika sebagian masjid di 

satu lingkungan tertentu telah melaksanakannya maka yang lain tidak berdosa, namun 

jika seluruh kaum muslimin tidak melakukannya maka seluruhnya berdosa. 

Para ulama yang tergabung di Komisi Tetap Riset dan Fatwa Kerajaan Arab 

Saudi ketika ditanya apakah wajib mengumandangkan azan di setiap masjid dengan 

menggunakan pengeras suara yang berada di satu lingkungan walaupun suara azan 

salah satu masjid kadang sudah terdengar di seluruh lingkungan tersebut? Mereka 

menjawab:  

ذان فرض كفاية، فإذا أذن مؤذن يف احلي وأَسع سكانه أجزأهم، ويشرع ْلهل كل مسجد أن يؤذنوا اْل
 لعموم اْلدلة.

Artinya: 

“Azan hukumnya fardu kifayah, maka jika salah seorang muazin di lingkungan 

tersebut telah azan yang memperdengarkan seluruh penduduk lingkungan 

tersebut maka sudah cukup. Namun demikian pada dasarnya setiap masjid tetap 

disyariatkan untuk azan berdasarkan dalil-dalil yang sifatnya umum.”93 

Kedua, di antara hikmah dan tujuan terbesar dari azan adalah untuk 

menebarkan dan menegakkan syiar Islam serta permakluman bahwa negeri tersebut 

didiami oleh kaum muslimin. 

Ketiga, azan bukan sekadar untuk mengajak kaum muslimin untuk 

melaksanakan salat berjemaah di masjid namun salah satu fungsi penting dari azan 

adalah untuk menginformasikan dan mengingatkan kepada umat Islam di mana saja 

berada dengan berbagai aktivitas yang sedang digelutinya bahwa waktu salat telah 

masuk. 

 
93 Fatawa al-Lajnah al-Daimah, 6/75. 
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Keempat, para ulama mengiaskan kondisi sekarang ini dengan kondisi pada 

saat hujan lebat dan keadaan serta cuaca yang tidak memungkinkan untuk ke  masjid, 

di mana dalam kondisi seperti itu Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam tetap 

memerintahkan untuk mengumandangkan azan namun dengan sedikit perubahan pada 

lafaznya.94 

 

Dalil Disyariatkannya Azan dalam Kondisi Adanya Uzur untuk Tidak Hadir ke 

Masjid. 

Para ulama telah sepakat bahwa boleh bagi muazin mengucapkan: “ash- 

shala>tu fir riha>l” atau “shallu> fi> riha>likum” atau “shallu> fi> buyu>tikum” jika ada uzur 

berupa hujan keras atau becek, lumpur atau cuaca yang sangat dingin demikian pula 

angin yang sangat kencang berdasarkan beberapa hadis sahih yang menjelaskan 

masalah tersebut. 

Tabiin yang mulia Nafi’ berkata: 

َلةٍّ َِبرَِدةٍّ ِبَضْجَناَن، ُُثَّ قَاَل: َصلُّوا يف رَِحاِلُكْم، فََأْخََبَََن َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ   َصلَّى هللُا َعَلْيِه أَذََّن اْبُن ُعَمَر يف لَي ْ
ِطْيَِة يف َوَسلََّم َكاَن َيُْمُر ُمَؤذِ ًَن يُ َؤذِ ُن، ُُثَّ يَ ُقوُل َعَلى ِإْثرِِه: »َأََل 

َ
َلِة الَبارَِدِة، أَِو امل َصلُّوا يف الر َِحاِل« يف اللَّي ْ

 السََّفرِ 
Artinya: 

“Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma pernah azan di malam yang dingin di bukit 

Dhajnan. Kemudian beliau mengucapkan, “shallu> fi> riha>likum” (Salatlah di 

rihal kalian)!" Lalu beliau mengabarkan kepada kami bahwa Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wasallam pernah memerintahkan seorang muazin untuk 

mengumandangkan azan, kemudian berseru setelah selesai azan, “Hendaklah 

kalian salat di rihal” pada malam yang dingin, atau saat turun hujan dalam 

perjalanan.”95 

Makna rihal di riwayat tersebut adalah bentuk jamak dari rahl yang berarti 

rumah, tempat beristirahat atau tempat tinggal.96 

Abdullah bin Abbas radhiyallahu ‘anhuma mengatakan kepada muazinnya 

ketika turun hujan: 

 
94 Lihat: Fatawa al-Ulama haula Fairus Kuruna, h. 176, dan Al-Ahkam al-Fiqhiyyah al-

Muta’alliqah bi Waba’ Kuruna oleh Prof. Dr. Khalid al-Musyaiqih, h. 12. 
95 H.R. Bukhari no. 632 dan Muslim no. 697. 
96 Al-Nihayah fi Gharib al-Hadits, 2/209. 
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ًدا َرُسوُل هللِا، َفاَل تَ ُقْل: َحيَّ َعَلى الصَّ  َصلُّوا  “اَلِة، ُقْل: ِإَذا قُ ْلَت: َأْشَهُد َأْن ََل إِلََه ِإَلَّ هللاُ، َأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّ
، يف بُ ُيوِتُكْم"، قَاَل: َفَكَأنَّ النَّاَس اْستَ ْنَكُروا َذاَك، فَ َقاَل: »أَتَ ْعَجُبوَن ِمْن َذا، َقدْ   فَ َعَل َذا َمْن ُهَو َخْْيٌ ِمِنِ 

 ِإنَّ اجْلُُمَعَة َعْزَمٌة، َوِإِن ِ َكرِْهُت َأْن أُْحرَِجُكْم فَ َتْمُشوا يف الطِ نِي َوالدَّْحِض«

Artinya: 

“Jika engkau telah mengucapkan "Asyhadu an la> ila>ha illalla>h, asyhadu anna 
Muhammadan Rasululla>h," maka janganlah kamu mengucapkan "Hayya alash 
shala>h," namun ucapkanlah “shallu > fi> buyu>tikum” (Salatlah kalian di rumah-

rumah kalian)." Abdullah bin Abbas berkata; "Ternyata orang-orang 

sepertinya mengingkari dan merasa heran akan hal ini, lalu ia berkata; 

"Apakah kalian merasa heran terhadap ini kesemua? Padahal yang demikian 

pernah dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku. Salat Jumat memang 

wajib, namun aku tidak suka jika memberatkan kalian sehingga berjalan di 

lumpur dan becek"97 

 

Beberapa Lafaz yang Disyariatkan dalam Kondisi Adanya Uzur Berjemaah  

Berdasarkan beberapa riwayat hadis yang menyebutkan masalah ini dapat 

disimpulkan ada beberapa lafaz yang dicontohkan: 

a. Shallu> fi> riha>likum98 

b. Shallu> fi> buyu>tikum99 

c. Ala> Shallu> fir riha>l100 

d. Ash Shala>h fir Riha>l 101 

Kesemua lafaz ini berdasarkan hadis-hadis yang sahih sehingga bisa diucapkan 

secara bergantian di waktu yang berbeda. Namun sebagian ulama mengatakan jika 

berada di dalam kota maka muazin mengucapkan, “Shallu> fi> buyu>tikum” dan jika 

berada di luar kota (dalam keadaan safar) maka dikumandangkan, “Shallu> fi> 

riha>likum.”102 

 
97 H.R. Bukhari no. 901 dan Muslim no. 699. 
98 Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma, lihat 

footnote no. 95. 
99 Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ‘anhuma, lihat 

footnote no. 97. 
100 Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma, lihat 

footnote no. 95. 
101 Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari no. 616 dari Abdullah bin Abbas 

radhiyallahu ‘anhuma. 
102 Lihat: Al-Ahkam al-Fiqhiyyah al-Muta’alliqah bi Wabaa Kuuruna oleh Prof. Dr. Khalid al-

Musyaiqih, h. 12. 



48 
 

Hukum Mengucapkannya di Saat Terjadi Uzur Berjemaah103 

Para ulama berbeda pandangan dalam masalah ini, dengan dua pendapat yang 

dikenal: Pertama: Sunah, ini adalah pendapat mayoritas ulama kita. Ucapan muazin 

“shallu> fi> buyu>tikum” hukumnya mustahab dan tidak wajib sebagaimana yang 

dipahami dari perkataan Ibnu Rajab.104 Dengannya jika muazin tidak membacanya 

maka tidak berdosa. Kedua: Wajib, ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hazm Azh 

Zhohiri.105 Pendapat yang kuat dalam hal ini adalah apa yang disebutkan oleh Jumhur 

Ulama karena tidak ada dalil yang tegas akan kewajibannya dan lafaz ini diucapkan 

sebagai rukhsah dan keringanan bagi umat, wallahu a’lam.106 

 

Kondisi Apa yang Membolehkan Membacanya? 

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa disyariatkan bagi 

muazin mengatakan “ash- shala>tu fir riha>l” atau “shallu> fi> riha>likum” atau “shallu> fi> 

buyu>tikum” jika ada uzur menghadiri salat berjemaah berupa hujan lebat, lumpur, 

cuaca yang sangat dingin atau angin kencang.107 Faktor lain yang membenarkan 

ucapan tersebut adalah kejadian atau peristiwa besar yang menakutkan dan berbahaya 

seperti wabah menular atau selainnya yang mudah untuk menular seperti virus 

Corona.108 

 

Letak Ucapan Lafaz Ini pada Saat Azan109  

Para ulama kita berbeda pendapat tentang letak penyebutan kalimat “shallu> fi> 

buyu>tikum” atau “shallu> fi> riha>likum”, yaitu sebagai berikut: 

Pendapat pertama, lafaz ini disebutkan setelah selesai azan. Pendapat ini 

dipilih oleh sebagian ulama mazhab Syafi’i dan juga pendapat mazhab Hambali. Dalil 

dari pendapat ini berdasarkan riwayat Nafi’ dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 

 
103 Lihat: Ahkam Qaul al-Muadzdzin “Alaa Shalluu fii Rihaalikum” oleh Syekh Fahd al-

Ammari, https://almoslim.net/elmy/290382. 
104 Lihat: Fath al-Bari oleh Ibnu Rajab, 5/304. 
105 Al-Muhalla bil Atsar, 2/195. 
106 Lihat: Al-Ahkam al-Fiqhiyyah al-Muta’alliqah bi Waba’ Kuruna, h. 12. 
107 Lihat: Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah, 2/363. 
108 Lihat: Fatawa al-Ulama haula Fairus Kuruna, h. 177. 
109 Lihat: Al-Masail al-Muhimmah fil Adzan wal Iqamah, h. 97. dan Ahkam Qaul al-Muadzdzin 

“Alaa Shalluu fii Rihaalikum” oleh Syekh Fahd al-Ammari, https://almoslim.net/elmy/290382 

https://almoslim.net/elmy/290382
https://almoslim.net/elmy/290382
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‘anhuma yang telah disebutkan sebelumnya110 Riwayat Ibnu Umar radhiyallahu 

anhuma menunjukkan bahwa lafaz ini disebutkan setelah selesai azan 

dikumandangkan. Imam Syafi’i mengatakan: 

َماِم َأْن َيُْمَر ِِبََذا إَذا فَ رََغ اْلُمَؤذِ ُن ِمْن أََذانِِه   َوأُِحبُّ ِلْْلِ
Artinya: 

“Aku suka jika imam menyuruh muazin membaca ini (shallu fii rihaalikum) 

setelah selesai mengumandangkan azan.”111 

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, “Hadis (Ibnu Umar) sangat gamblang 

menyebutkan bahwa lafaz tersebut dikumandangkan setelah selesai azan.”112  

Pendapat kedua, ucapan itu disebutkan di pertengahan azan sebagai 

pengganti ucapan “hayya ‘alash shalah”. Pendapat ini dipilih oleh mazhab Hanafi dan 

Hambali, juga pendapat sebagian dari ulama mazhab Syafi’i. Pendapat ini berdasarkan 

hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ‘anhuma yang juga telah disebutkan 

sebelumnya.113 Al-Hafizh Iraqi menjelaskan hal ini: 

تَ َعاَلْوا ، ُُثَّ يَ ُقوُل   ِبنَّ قَ ْوَلُه َصلُّوا يف رَِحاِلُكْم ، خُيَاِلُف قَ ْوَلُه َحيَّ َعَلى الصَّاَلِة ، َفاَل حَيُْسُن َأْن يَ ُقوَل اْلُمَؤذِ نُ 
 : ََل َتَِيُئوا 

Artinya: 

“Karena perkataan “Shallu> fi> riha>likum” bertentangan dengan makna 

panggilan “Hayya ‘ala > ash shala>h” maka tidak baik jika seorang muazin 

mengatakan “Kemari” kemudian dia katakan setelahnya “Jangan kalian 

datang.”114  

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan: 

َا أَْبَدَل قَ ْولِِه َحيَّ َعَلى الصَّاَلِة بَِقْولِِه َصلُّوا يف بُ ُيوِتُكمْ َوالَِّذي َيْظَهُر أَنَُّه َلَْ َيرْتُْك بَِقيََّة اْْلََذاِن    .َوِإَّنَّ
Artinya: 

“Nampaknya beliau tidak meninggalkan bacaan azan yang lain, hanya saja 

beliau mengganti “hayya ala> ash shala>h” dengan “Shallu> fi> buyu>tikum.”115 

Ibnu Hajar juga menyebutkan alasan beberapa ulama yang memilih pendapat 

ini: 

 
110 Lihat takhrijnya di footnote no. 29. 
111 Al-Umm, 1/109. 

112 Fath al-Bari, 2/113. 
113 Lihat takhrijnya di footnote no. 31. 
114 Tharhu al-Tatsrib, 2/320. 
115 Fath al-Bari, 2/384. 
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ْلَمَطِر وََكأَنَُّه َوبَ وََّب َعَلْيِه بن ُخَزمْيَة َوتَبعُه بن ِحبَّاَن ُُثَّ اْلُمِحبُّ الطَََّبِيُّ َحَذَف َحيَّ َعَلى الصَّاَلِة يف يَ ْوِم ا
 ِْلَنَّ َحيَّ َعَلى الصَّاَلِة َوالصَّاَلَة يف الر َِحاِل َوَصلُّوا يف بُ ُيوِتُكْم يُ َناِقُض َذِلكَ َنَظَر ِإىَل اْلَمْعىَن 

Artinya: 

“Ibnu Khuzaimah menyebutkan judul bab terkait hal ini dan diikuti oleh Ibnu 

Hibban kemudian Muhibbuddin Ath Thabari bahwa ucapan itu 

dikumandangkan sebagai ganti “hayya ‘ala > ash shala>h” pada saat hujan lebat. 

Nampaknya hal ini ditinjau dari sisi makna, karena “hayya ‘ala > ash shala>h” 

maknanya kemarilah kalian, sedangkan “Ash Shala>h fir riha>l” dan “shallu> fi> 
buyu>tikum” bertentangan maknanya dengan itu (karena berarti tidak usah 

datang).”116 

Kemudian Ibnu Hajar menanggapi pernyataan tersebut: 

نَ ُهَما َوََل يَ ْلَزُم ِمْنُه َما ذُِكَر ِبَِْن َيُكوَن َمْعىَن الصَّاَلِة يف الر َِحاِل رُْخَصٌة لِ  رَاَد َأْن َيرَتَخََّص َمْن أَ َومُيِْكُن اجْلَْمُع بَ ي ْ
 َوَمْعىَن َهُلمُّوا ِإىَل الصَّاَلِة َنْدٌب ِلَمْن أَرَاَد َأْن َيْسَتْكِمَل اْلَفِضيَلَة َوَلْو حَتَمََّل اْلَمَشقََّة 

Artinya: 

“Kedua lafaz ini bisa digabungkan (maknanya) dan tidak harus dipahami 

seperti yang dikatakan oleh Ibnu Khuzaimah, yaitu makna “Ash shala>h fir 
riha>l” adalah rukhsah bagi yang mau mengambil keringanan adapun “Hayya 
‘ala > Ash Shala>h” yang berarti “Kemarilah mengerjakan salat” anjuran bagi 

yang ingin menyempurnakan keutamaan walaupun harus menanggung 

kesulitan.”117  

Pendapat ketiga, boleh kedua-duanya dan ini pendapat sebagian ulama mazhab 

Hanafi dan Syafi’i. Hujah dari pendapat ini karena sunah telah menyebutkan kedua-

duanya dengannya memberikan pilihan kepada muazin mengucapkan lafaz tersebut 

setelah selesai azan atau menggantikan lafaz “Hayya ‘ala ash shala>h”. Imam Syafi’i 

setelah memilih pendapat pertama, beliau menyatakan selanjutnya: 

 َوِإْن قَالَُه يف أََذانِِه َفاَل َِبَْس َعَلْيهِ 
Artinya: 

“Namun jika dia mengucapkannya pada pertengahan azannya maka tidak 

mengapa.”118 

 

 
116 Fath al-Bari, 2/98. 
117 Fath al-Bari, 2/113. 
118 Al-Umm, 1/109. 
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Imam Nawawi menjelaskan: 

َأْن يَ ُقوَل: "َأََل َصلُّوا يف رَِحاِلُكْم" يف نَ ْفِس اْْلََذاِن، َويف حديث  -َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ -يف حديث ابن َعبَّاسٍّ 
يف اْْلُمِ  يف  -ُه اَّللَُّ تَ َعاىَل َرِْحَ -ابن ُعَمَر أَنَُّه قَاَل يف آِخِر ِنَدائِِه، َواْْلَْمرَاِن َجائِزَاِن، َنصَّ َعَلْيِهَما الشَّاِفِعيُّ 

السُّنَِّة ِفيِهَما،  ِكَتاِب اْْلََذاِن، َوََتبَ َعُه مُجُْهوُر َأْصَحابَِنا يف َذِلَك، فَ َيُجوُز بَ ْعَد اْْلََذاِن، َويف أَثْ َنائِِه؛ لِثُ ُبوِت 
  .ْضِعهِ َلِكنَّ قَ ْوَلُه بَ ْعَدُه َأْحَسُن؛ لِيَ ب َْقى َنْظُم اْْلََذاِن َعَلى وَ 

Artinya: 

“Pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma disebutkan bahwa ucapan 

“Salatlah di tempat kalian” dimasukkan ke dalam bagian azan, adapun hadis 

Ibnu Umar diucapkan setelah setelah berazan. Keduanya dibolehkan 

sebagaimana yang ditegaskan oleh Syafi’i rahimahullah dalam kita beliau Al 

Umm dalam pembahasan kitab Azan, pendapat itu diikuti oleh mayoritas 

mazhab kami sehingga boleh diucapkan setelah azan dan di pertengahannya, 

karena keduanya memiliki dalil yang sahih, akan tetapi diucapkan setelah azan 

lebih baik agar lafaz-lafaz azan yang asal tetap dipertahankan pada 

tempatnya”119  

Ibnu Muflih setelah menyebutkan hadis Ibnu Abbas dan hadis Ibnu Umar 

radhiyallahu anhum, beliau berkata: 

 فدل على العمل ِبيهما شاء
Artinya: 

“Hal ini menunjukkan bahwa bolehnya mengamalkan di waktu apa saja yang 

diinginkannya.”120  

Ibnu Rajab al-Hambali mengatakan: 

يستحب أن يقول املؤذن إذا فرغ من أذانه: )أَل صلوا يف رحالكم(، فإن قاله يف أثناء اْلذان بعد احليعلة، 
 .فال ِبس

 Artinya: 

“Dianjurkan kepada muazin jika selesai dari azannya untuk mengucapkan ‘ala> 
shallu> fi> riha>likum”, jika dia mengatakan di antara azannya setelah ucapan 

“hayya ‘ala> ash shala>h” maka tidak mengapa.”121 

 
119 Syarhu Shahih Muslim, 5/207. 
120 Al-Furu’, 3/63. 
121 Fath al-Bari oleh Ibnu Rajab, 5/304. 



52 
 

Pendapat keempat, setelah mengucapkan “Hayya ‘ala > ash shala>h” dan “hayya 

‘ala > al fala>h”. Pendapat ini adalah pendapat dari sebagian ulama mazhab Syafi’i dan 

juga pendapat Ibnu Hazm.122 Pendapat ini berdasarkan riwayat berikut: 

َع ُمَناِدَي النَّيبِ  َصلَّى هللُا  ، أَنَُّه َسَِ يَ ْعِِن يف  -َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َعْمرِو ْبِن َأْوسٍّ يَ ُقوُل: أَنْ َبَأََن َرُجٌل ِمْن ثَِقيفٍّ
َلةٍّ َمِطْيَةٍّ يف السََّفِر    يَ ُقوُل: »َحيَّ َعَلى الصَّاَلِة. َحيَّ َعَلى اْلَفاَلِح. َصلُّوا يف رَِحاِلُكْم«  -لَي ْ

Artinya: 

“Dari Amr bin Aus dia berkata; telah memberitakan kepada kami seorang laki-

laki dari Tsaqif bahwasanya dia mendengar muazin Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam -pada malam turun hujan dalam suatu perjalanan- berkata, 

"Hayya ‘ala > ash shala>h” (Mari menuju salat), “Hayya ‘ala > al fala>h” (Mari 

menggapai kemenangan), “Shallu> fi> riha>likum” (Salatlah kalian di tempat-

tempat kalian)."123 

Kesimpulan dari keempat pendapat ini bahwa semuanya berdalilkan hadis-

hadis yang sahih.  Oleh karena itu kita katakan ucapan “shallu> fi> riha>likum” dan 

semacamnya boleh diucapkan pada tiga tempat: 

1) Setelah selesai mengucapkan kesemua lafaz azan sebagaimana biasanya. 

2) Lafaz ini letaknya sebagai pengganti “hayya ‘ala > ash shala>h” dan lafaz azan 

lainnya diucapkan sebagaimana biasanya.  

3) Lafaz ini boleh juga diucapkan setelah mengucapkan “hayya ‘ala> ash shala>h” dan 

“hayya ‘ala> al fala>h” sebelum ucapan “Alla>hu akbar”.  

Dari ketiga pendapat tersebut nampaknya pendapat kedua yang paling 

gamblang dan juga lebih sesuai dengan maksud dan tujuan panggilan tersebut, 

wallahu a’lam.  

 

Berapa kali lafaz ini dikumandangkan? 

Ulama berbeda pendapat tentang jumlah ucapan lafaz ini dibaca pada saat azan, 

ada dua pendapat dalam hal ini. 

 
122 Lihat: Fath al-Bari oleh Ibnu Hajar (2/ 98) dan Al-Muhalla (2/ 195). 
123 H.R. Nasai no. 653 dan Ahmad no. 23167, hadis ini dinilai sahih oleh al-Albani dalam Shahih 

wa Dhaif Sunan al-Nasai (2/ 297) dan al-Arnauth di tahqiq beliau terhadap Musnad Ahmad (38/ 234). 
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Pendapat pertama, tidak ada jumlah yang pasti, karena itu boleh diucapkan 

sekali atau sejumlah yang dipandang perlu oleh muazin. Hujah dari pendapat ini 

karena tidak ada dalil yang sahih menyebutkan jumlahnya.124 

Pendapat kedua, muazin mengucapkannya dua kali, hal ini berdasarkan salah 

satu riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma.125 Pendapat kedua ini juga dikuatkan 

dengan dalil umum tentang lafaz azan, di mana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 

memerintahkan untuk melafazkannya dalam jumlah genap, wallahu a’lam.126 

 

Ucapan “Hayya ‘ala > al Fala>h” 

Masalah berikutnya, berdasarkan pendapat kedua apakah muazin setelah 

mengucapkan “Shallu> fi> riha>likum” tetap mengucapkan “hayya ‘ala > al fala>h”  atau 

ucapan itu sebagai pengganti “hayya ‘ala > ash shala>h” dan “hayya ‘ala > al falah” 

sekaligus? 

Syekh Ibnu Utsaimin pernah mengangkat masalah ini lalu beliau menjawab: 

؛ ْلن اإلنسان مفلح ، ولو صلى يف بيته ، واحلديث ليس فيه إَل حي  نعم ، رمبا نقول: حي على الفالح
 على الصالة "

Artinya: 

“Iya, mungkin kita tetap mengucapkan: “hayya ala> al fala>h” karena seseorang 

beruntung walaupun dia salat di rumahnya. Dalam hadis (Ibnu Abbas) tidak 

disebutkan dihilangkan (lafaz azan yang lain) kecuali “hayya ala> ash 
shala>h”.127  

 

Jawaban dari Ucapan Muazin 

Tidak terdapat dalil khusus yang menyebutkan apa bacaan yang diucapkan 

jika mendengarkan muazin membaca, “shallu> fi> riha>likum”. Atas dasar itulah terdapat 

juga perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang masalah ini: 

Pendapat pertama, menjawab dengan ucapan “La> haula wala> quwwata illa> 

billa>h”, hujahnya ucapan ini bagaikan ucapan “hayya ala> ash shala>h” karena keduanya 

 
124 Al-Masail al-Muhimmah fil Adzan wal Iqamah oleh Syekh Tharifi, h. 98. 
125 Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam al-Sunan al-Kubra no. 5018, lihat: al-Ahkam al-

Fiqhiyyah al-Muta’alliqah bi Waba’ Kuruna h. 12. 
126 H.R. Bukhari no. 603 dan Muslim no. 378 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu. 
127 Ta’liqaat Ibn Utsaimin ‘ala al-Kaafi, 2/36. 
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adalah ajakan dengannya kita bermohon pertolongan Allah. Permintaan tolong 

kepada Allah bukan hanya ketika menuju ke masjid akan tetapi secara umum ketika 

kita bangkit untuk melakukan ibadah yang dicintai dan diridainya. Hal ini disebutkan 

oleh sebagian ulama Syafi’i. 

Pendapat kedua, tidak menjawab apa-apa, ini pendapat sebagian ulama 

belakangan. Hujahnya karena ucapan ini kedudukannya seperti tatswib yang tidak 

ada dalil tegas tentang jawabnnya. Pendapat ini juga konsekuensi dari pandangan 

mazhab Maliki.  

Pendapat ketiga, menjawab sebagaimana yang dikatakan oleh muazin 

termasuk pada saat menjawab ucapan tatswib. Pendapat ini pendapat mayoritas 

fukaha, hujah mereka berdasarkan keumuman sabda Nabi Muhammad shallallahu 

alaihi wasallam (artinya), “katakanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muazin”. 

Dari ketiga pendapat ini maka yang lebih tepat dengan kias adalah pendapat 

pertama dan ketiga, karena Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam telah 

memerintahkan untuk mengucapkan “shalllu> fi> riha>likum” maka dengannya lafaz ini 

memiliki hukum lafaz-lafaz azan yang berdasarkan dalil syariat sehingga masuk 

dalam keumuman dalil untuk menjawabnya, baik itu diucapkan di pertengahan azan 

atau setelahnya, wallahu a’lam. 

Inilah beberapa hukum yang dapat kami kumpulkan terkait dengan hukum 

azan khususnya di masa wabah seperti sekarang ini. Di antara kesimpulan terpenting 

terkait masalah ini: 

1) Dalam kondisi kaum muslimin tidak melaksanakan salat jemaah di masjid tetap 

disyariatkan mengumandangkan azan di sebagian masjid kaum muslimin. 

2) Ada perbedaan lafaz azan pada saat kondisi normal dan ketika ada uzur untuk 

hadir berjemaah. 

Semoga apa yang kami kumpulkan menjadi ilmu yang bermanfaat, kebenaran 

mutlak hanya milik Allah Ta’ala, kekeliruan datang dari kelemahan dan keterbatasan 

ilmu penulis. Walla>hu a’la> wa a’lam. 
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Pembahasan IX 

Berpuasa dalam Kondisi Pandemi Covid-19 

 

 ، أما بعد:إىل يوم املآلبه كل حال، والصالة والسالم على حممد ومن اقتدى    احلمد هلل على
 

Puasa Ramadan merupakan ibadah yang hukumnya wajib berdasarkan firman 

Allah Ta’ala: 

أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا ُكِتبا عالاْيُكُم الصِ يااُم كاماا ُكِتبا عالاى الَِّذينا ِمْن ق اْبِلُكْم لاعالَُّكْم ت ات َُّقونا    َيا

 Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa 

sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian 

bertakwa.” (Q.S. al-Baqarah: 183) 

Selain dalil tersebut, puasa Ramadan merupakan salah satu dari rukun Islam 

yang lima. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 

، واِإقااِم الصَّالاِة، واِإيتااِء الزَّكااِة، ُبِِنا اإِلْسالاُم عالاى َخاٍْس: شاهااداِة أاْن الا إِلاها ِإالَّ  ًدا راُسوُل اَّللَِّ اَّللَُّ واأانَّ حُمامَّ
  وااحلاجِ ، واصاْوِم راماضاانا 

Artinya: 

“Islam dibangun di atas lima rukun: syahadat la ilaha illallah 

muhammadurrasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, haji, dan puasa 

Ramadan.”128  

Meski ibadah tahunan ini diwajibkan atas setiap individu muslim tetapi Allah 

tetap saja memberikan keringan sebagaimana ajaran-ajaran Islam yang lainnya, tegas 

tetapi ada sisi luwes dan tidak menghendaki kesulitan akan tetapi justru kemudahan 

untuk setiap pemeluknya. Keringanan seperti ini diberikan bagi orang-orang tertentu 

karena sebab-sebab tertentu pula. Orang yang sakit adalah salah satunya. Ia diberikan 

keringanan untuk tidak berpuasa, bila karena sakitnya itu justru saat berpuasa akan 

memberinya mudarat. Bahkan, bila orang yang sakit tersebut memaksakan dirinya 

berpuasa akan berbahaya bagi keselamatan jiwanya. 

Para ulama telah sepakat mengenai hal ini, bolehnya orang sakit untuk tidak 

berpuasa. Dalil mengenai hal ini adalah firman Allah Ta’ala: 

 

 
128 H.R. Bukhari no. 8 dan Muslim no. 16. 
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ٍم أُخارا  ٌة ِمْن أاَيَّ  واماْن كاانا مارِيًضا أاْو عالاى سافاٍر فاِعدَّ
Terjemahnya: 

“Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka 

(wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada 

hari-hari yang lain.” (Q.S. al-Baqarah: 185) 

Di dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah (2/119) disebutkan bahwa untuk orang 

sakit ada tiga kondisi: 

1) Kondisi jika sakitnya ringan dan tidak berpengaruh apa-apa jika tetap berpuasa. 

Contohnya adalah pilek, pusing atau sakit kepala yang ringan, dan perut 

keroncongan. Untuk kondisi pertama ini tetap diwajibkan untuk berpuasa. 

2) Kondisi jika sakitnya bisa bertambah parah atau akan menjadi lama sembuhnya 

dan menjadi berat jika berpuasa, namun hal ini tidak membahayakan. Untuk 

kondisi ini dianjurkan untuk tidak berpuasa dan dimakruhkan jika tetap ingin 

berpuasa.  

3) Kondisi jika tetap berpuasa akan menyusahkan dirinya bahkan bisa mengantarkan 

pada kematian. Untuk kondisi ini diharamkan untuk berpuasa. Hal ini berdasarkan 

firman Allah Ta’ala 

 واال ت اْقتُ ُلوا أانْ ُفساُكمْ 
Terjemahnya: “Dan janganlah kamu membunuh dirimu.” (Q.S. al-Nisa’: 29) 

Berdasarkan ketiga kondisi tersebur maka disimpulkan bahwa penyakit yang 

memberatkan seseorang dalam melakukan puasa maka bisa menjadi uzur untuk tidak 

berpuasa menurut syariat, sedangkan jika tidak sampai memberatkan maka bukan 

merupakan uzur untuk tidak berpuasa. Oleh karenanya, mereka yang positif terpapar 

penyakit virus Corona atau Covid-19 adalah mereka yang tergolong sakit yang bisa 

mendapatkan uzur untuk tidak berpuasa karena dikhawatirkan akan berdampak pada 

kesehatan dirinya yang akan semakin memburuk. 

 

Bagaimana dengan Mereka yang Positif Covid-19 Namun Tidak Menunjukkan 

Gejala? 

Mereka dihukumi sebagai orang sakit yang terpapar wabah karena adanya virus 

dalam tubuh berdasarkan keterangan medis meskipun belum menunjukkan gejala 
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sehingga boleh untuk tidak berpuasa, yang dikhawatirkan akan menderita sakit jika dia 

berpuasa, akan bertambah parah atau akan bertambah lama sembuhnya.  

Allah Ta’ala berfirman: 

ُ ِبُكُم اْلُيْسرا واال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرا   يُرِيُد اَّللَّ
Terjemahnya: 

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran 

bagimu.” (Q.S. al-Baqarah: 185) 

يِن ِمْن حاراجٍ   واماا جاعالا عالاْيُكْم ِف الدِ 
Terjemahnya: 

“Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu 

dalam agama suatu kesempitan.” (Q.S. al-Hajj: 78) 

Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 

      واِإذاا أاماْرُتُكْم ِبِاْمٍر فاْأتُوا ِمْنُه ماا اْستاطاْعُتمْ 
Artinya: 

“Jika aku memerintahkan kalian untuk melakukan suatu perkara, maka 

lakukanlah semampu kalian.”129 

 

Bagaimana dengan yang Masih Sehat di Tengah Kondisi Wabah, Apakah 

Mereka Juga Mendapatkan Uzur untuk Tidak Berpuasa? 

Ulama kita memegangi kaidah: 

 اْلياِقنُي الا ي اُزوُل ِِبلشَّك ِ 
Artinya: “Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan suatu keraguan.”130 

 األوهامتبىن على احلقائق ال 
Artinya: “Hakikat sesuatu tidak boleh didasari oleh sangkaan-sangkaan.”131 

Artinya, suatu penyakit akan menjadi uzur untuk tidak berpuasa apabila sakit 

itu memang terbukti ada dan memberatkan untuk melakukan puasa, bukan sekadar 

sangkaan yang dibuat-buat, karena sekadar sangkaan tidaklah dianggap. Dan 

seorang mukalaf (orang yang terkena beban syariat) sejatinya sedang bermuamalah 

 
129 H.R. Bukhari no. 7288 dan Muslim no. 1337. 
130 Al-Asybah wa al-Nazhair oleh Ibnu Nujaim, h. 47. 
131 Bada-i’ al-Fawaid, 3/62. 
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dengan Allah Ta’ala dan hendaknya ia melakukan yang terbaik. 

Darul Ifta Mishriyah (Lembaga fatwa resmi Mesir) sebagaimana yang dilansir 

di media Sabq telah mengeluarkan fatwa berkaitan dengan puasa Ramadan saat wabah 

Covid-19, salah satu bunyi dari fatwa tersebut bahwa, “Mereka yang masih sehat dan 

belum terinfeksi virus Covid-19dan terpenuhi atasnya syarat-syarat puasa dan tidak 

memiliki udzur yang menghalanginya untuk berpuasa maka wajib baginya untuk 

berpuasa, bahkan menjadi prioritas, karena puasa bisa meningkatkan imun.” di 

halaman resmi twitter milik Darul Ifta Mishriyah juga mengeluarkan pernyataan 

bahwa, “Kekhawatiran akan terinfeksi virus Corona bukanlah menjadi alasan untuk 

tidak berpuasa.”132 Wallahu a’lam. 

 

 

 

  

 
132 https://sabq.org/VH9jCM 
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Pembahasan X 

Berpuasa Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Pasien Covid-19 

 

 ، أما بعد:إىل يوم املآلبه كل حال، والصالة والسالم على حممد ومن اقتدى    احلمد هلل على
 

Ibadah puasa Ramadan merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang hukumnya 

wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mukalaf dan haram bagi seseorang 

meninggalkan puasa Ramadan atau membatalkannya kecuali dengan uzur yang 

dibenarkan oleh syariat, yaitu: 

1) Orang lanjut usia yang tidak lagi mampu untuk berpuasa. 

2) Musafir. 

3) Orang yang sakit yang jika berpuasa akan menyebabkan kemudaratan bagi 

kesehatannya. 

4) Ibu hamil atau menyusui jika khawatir terhadap kesehatan dirinya atau anaknya. 

5) Meninggalkan puasa untuk ketahanan tubuh saat berperang melawan orang kafir. 

6) Wanita yang haid atau nifas. 

Selain dari golongan di atas maka tidak diperkenankan untuk meninggalkan 

puasa. kecuali dalam kondisi darurat, yaitu ketika berpuasa merasa haus atau sangat 

lapar yang membuatnya yakin bahwa jika tidak minum atau makan akan menimbulkan 

kemudaratan bagi dirinya, hal ini bisa terjadi jika seseorang melakukan kerja berat. 

Dan jika ini terjadi maka dia boleh makan atau minum secukupnya kemudian 

melanjutkan puasanya sampai terbenam matahari dan mengganti puasanya di hari 

kemudian.133 Hal ini berdasarkan firman Allah Ta’ala: 

ُ نْفًسا ِإالَّ ُوْسعاهاا  الا يُكالِ ُف اَّللَّ
Terjemahnya: 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya.” 

(Q.S. al-Baqarah: 286) 

ُ لِياْجعالا عالاْيُكْم ِمْن حاراجٍ   ماا يُرِيُد اَّللَّ

Terjemahnya: “Allah tidak hendak menyulitkan kamu.” (Q.S. al-Maidah: 6) 

 
133 Majalah al-Buhuts al-Ilmiyyah, 24/67. 
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Syekh Ibn Utsaimin pernah ditanya tentang para pekerja berat, jika 

pekerjaannya membuat mereka sangat lelah, apakah pada saat itu boleh mereka 

berbuka? Beliau rahimahullah menjawab:  

إذا رأوا أثناء النهار عطشاً عليهم أن يصوموا وأن يستعينوا ِبهلل عز وجل، فمن استعان ِبهلل أعانه هللا، ف
يضرهم، أو يكون سبباً ِف هالكهم فال حرج عليهم أن يفطروا للضرورة، ولكن خري من هذا أن يتفقوا مع 
الكفيل، أو صاحب العمل على أن يكون عملهم ِف رمضان ليالً، أو بعضه ِف الليل وبعضه ِف أول 

 مل والصيام على وجه مريح.النهار، أو أن خيفف من ساعات العمل حىت يقوموا ِبلع
Artinya:  

“Mereka harus tetap puasa dan  meminta pertolongan kepada Allah Ta’ala, 

barang siapa yang minta pertolongan kepada Allah, maka niscaya Dia akan 

berikan pertolongan, dan jika pada siang hari mereka merasa sangat kehausan 

yang bisa menimbulkan mudarat pada diri mereka, atau bisa membahayakan 

jiwa mereka, maka boleh bagi mereka untuk berbuka karena darurat, akan 

tetapi sebaiknya mereka bersepakat dengan pihak yang berwenang atau pemilik 

proyek supaya pekerjaan mereka selama bulan suci Ramadan hanya di malam 

hari, atau sebagian malam dan sebagiannya di awal pagi atau minta keringanan 

jam kerja agar mereka bisa memadukan antara pekerjaan dan tetap berpuasa 

dalam kondisi yang fit.”134 

Para ulama besar Saudi yang tergabung dalam Komisi Tetap Riset dan Fatwa 

di masa kepemimpinan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pernah ditanya 

tentang masalah ini secara khusus, lalu mereka menjawab: 

ا ال جيوز للطبيب أن يفطر من أجل عالج املرضى إال إذا كانت حالة املريض حالة خطرة وتوقف عالجه
وِبهلل ...على إفطار الطبيب املعاجل، فيجوز إفطار الطبيب ِف هذه احلالة؛ ألنه إلنقاذ معصوم من هلكة

 التوفيق، وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
Artinya:  

“Seorang dokter tidak diperbolehkan berbuka karena mengobati orang sakit, 

kecuali kalau kondisi pasien dalam kondisi kritis dimana pengobatannya 

tergantung dengan berbukanya dokter yang menangani. Maka dokter tersebut 

diperbolehkan berbuka dalam kondisi seperti ini, karena itu termasuk 

menyelamatkan jiwa yang dilindungi dari kebinasaan. Wabillahittaufiq, 

 
134 Majmu’ Fatawa wa Rasail al-Utsaimin, 19/89. 
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selawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, 

keluarga dan para sahabatnya.”135 

Masalah berikutnya, jika seorang nakes atau pekerja berat terpaksa berbuka 

dikarenakan sangat lelah dan kelaparan atau kehausan maka apakah setelah berbuka 

secukupnya dia harus melanjutkan puasanya hingga Magrib lalu nanti mengqada di 

hari lain? Telah disebutkan bahwa:  
ا اْلِْالاُف واِإّنَّا  -كاماا ذاكاْرنا -واالا ِخالافا بانْيا اْلُفقاهااِء، ِف أانَّ اْلُمْرهاقا واماْن ِف ُحْكِمِه، يُ ْفِطُر، واي اْقِضي 

 ؟  ْكلُ بْينُهْم ِفيماا ِإذاا أاْفطارا اْلُمْرهاُق، فهال ُُيِْسُك باِقيَّةا يْوِمِه، أاْم جياُوُز لاُه األا 
Artinya: 

“Tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama tentang bolehnya berbuka bagi seseorang 

yang sangat lelah dan capek (sampai tidak bisa mempertahankan puasanya) dan 

yang semisalnya, serta wajib baginya menggantinya, sebagaimana yang telah 

kami sebutkan, adapun ikhtilaf di kalangan mereka tentang seseorang yang 

terpaksa membatalkan puasa dikarenakan alasan di atas, apakah (setelah dia 

berbuka secukupnya) dia tetap wajib melanjutkan puasanya di sisa waktu pada 

hari tersebut hingga Magrib atau boleh baginya melanjutkan makan?”136 

Masalah ini diikhtilafkan oleh para ulama sebagaimana disebutkan di atas, di 

antara mereka ada yang mewajibkan untuk melanjutkan puasanya hingga terbenam 

matahari seperti Syekh Ibn Baz rahimahullah saat ditanya tentang permasalah yang 

serupa beliau menjawab: 

ال شيء عليِك، ألنك أفطرِت للضرورة، لكن عليِك القضاء، اإلنسان إذا اضطر إىل الفطر أفطر، وُيسك 
إذا كان ظمآن يشرب ما يزيل الظمأ، مث ُيسك إىل الغروب ويقضي، وهكذا لو أصابه جوع شديد، 

 ﴾.وأكل خوفًا من اْلطر ُيسك ويقضي بعد ذلك: ﴿فاات َُّقوا اَّللَّا ماا اْستاطاْعُتمْ 
Artinya: 

“Anda tidak berdosa karena anda berbuka dalam keadaan darurat,  akan tetapi 

wajib bagimu mengqadanya di hari lain. Seseorang jika terpaksa berbuka maka 

boleh baginya berbuka, jika ia sangat kehausan maka dia berbuka sekadar 

menghilangkan dahaganya lalu menahan diri hingga Magrib dan wajib baginya 

mengqada. Demikian pula jika sangat kelaparan yang dikhawatirkan jika tetap 

berpuasa akan membahayakan dirinya maka boleh baginya makan 

(secukupnya) setealah itu dia menahan diri hingga waktu Magrib lalu 

 
135 Komisi Tetap Riset dan Fatwa: Syekh Abdul Aziz bin Baz (ketua), Syekh Shalih al-Fauzan 

(anggota), Syekh Abdul Aziz Ali Syekh (anggota), Syekh Bakr Abu Zaid (anggota), Fatawa al-Lajnah 

al-Daimah, 9/203-204. 
136 Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, 28/57. 
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mengqada di hari lain. Allah Ta’ala berfirman (artinya): Bertakwalah kepada 

Allah sekemampuan kalian.”137  

Berbeda dengan pandangan Syekh Ibn Baz rahimahullah dalam hal ini, Syekh 

Ibnu Utsaimin ketika ditanya tentang seseorang yang berbuka di bulan Ramadan 

karena uzur yang dibenarkan syariat, apakah setelah berbuka yang secukupnya wajib 

baginya menahan diri untuk tidak makan dan minum di waktu yang tersisa pada hari 

tersebut? Beliau rahimahullah menjawab: 

فأجاب فضيلته بقوله: جيوز له أن أيكل ويشرب ألنه أفطر بعذر شرعي، وإذا أفطر بعذر شرعي فقد 
زالت حرمة اليوم ِف حقه، وصار له أن أيكل ويشرب، خبالف الرجل الذي أفطر ِف هنار رمضان بدون 

 كان يلزمه القضاء، فيجب التنبه للفرق بني هاتني املسألتني.عذر، فإن نلزمه ِبإلمساك، وإن  
Artinya: 

“Boleh baginya makan dan minum karena dia berbuka disebabkan uzur yang 

dibenarkan syariat. Seseorang yang membatalkan puasanya karena uzur yang 

dibenarkan syariat maka hilang baginya kehormatan hari tersebut sehingga 

boleh baginya makan dan minum. Hal ini berbeda dengan seseorang yang 

membatalkan puasanya di siang hari Ramadan tanpa uzur, maka kita 

mengharuskan baginya untuk menahan diri di waktu yang tersisa pada hari 

tersebut di samping itu dia juga wajib mengqada puasanya. Maka wajib 

memperhatikan perbedaan antara dua masalah yang berbeda ini.”138 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tenaga medis yang menangani pasien 

Covid-19 tetap wajib berpuasa. Apabila dalam menjalankan tugas ada di antara mereka 

yang sangat haus, lapar atau sangat letih yang dikhawatirkan akan rentan jatuh sakit 

dan terjangkit Covid-19, maka boleh baginya membatalkan puasanya. Sebagian ulama 

memandang bahwa dia hanya boleh makan atau minum secukupnya, kemudian 

melanjutkan puasanya sampai terbenam matahari, serta mengqadanya di kemudian 

hari. Akan tetapi kebanyakan ulama tidak mewajibkan seseorang untuk melanjutkan  

menahan dirinya dari makan dan minum sampai Magrib jika dia membatalkan 

puasanya karena uzur yang dibenarkan syariat. Wallahu a’lam. 

  

 
137 Fatawa Nur ‘Ala al-Darb, 16/164. 
138 Majmu’ Fatawa wa Rasail al-‘Utsaimin, 9/100. 
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Pembahasan XI 

Pelaksanaan Salat Tarawih di Rumah 

 

 ، أما بعد:إىل يوم املآلبه كل حال، والصالة والسالم على حممد ومن اقتدى    احلمد هلل على
 

Salat tarawih adalah salat sunah yang sangat dianjurkan dikerjakan pada setiap 

malam di bulan suci Ramadan. Suatu salat yang hukumnya sunah dan tidak wajib pada 

dasarnya dianjurkan dilaksanakan di rumah sebagaimana dalam hadis Zaid bin Tsabit 

radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 

ةا اْلماْكُتوباةا  ِة  صالة اْلماْرِء ِف ب اْيِتِه ِإالَّ الصَّالا  فاِإنَّ خارْيا الصاالا
Artinya: 

“Sesungguhnya sebaik-baik salat adalah salatnya seseorang di rumahnya, 

kecuali salat wajib/fardu.”139  

Ibnu Hajar berkata:  

يعا الن َّوااِفِل أِلانَّ اْلُمراادا ِِبْلماْكُتوباِة اْلماْفُروضاُة لاِكنَُّه حماُْموٌل عالاى   ماا الا ُيْشراُع ِفيِه التَّْجِميُع ظااِهرُُه أانَُّه ياْشماُل َجِا
ا ماا الا خياُصُّ   ِتنااواكاذا ا قاالا ب اْعُض أائِمَّ  اْلماْسِجدا كاراْكعاَتِا التَِّحيَِّة كاذا

Artinya: 

“Nampaknya bahwa hal itu mencakup seluruh salat sunah, karena yang 

dimaksud dengan Salat wajib di sini adalah salat fardu, namun hal itu 

dimaksudkan pada salat-salat sunah yang tidak disyariatkan padanya 

berjemaah, demikian juga salat sunah yang tidak dikhususkan dilaksanakan di 

masjid seperti dua rakaat salat tahiyyatul masjid, demikian pendapat sebagian 

imam (mazhab) kami.”140 

Walaupun demikian, salat sunat pun juga boleh dilaksanakan di masjid, 

sebagaimana Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah melaksanakan salat 

rawatib di masjid. Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma berkata:  

تانْيِ، واب اْعدا اْلماْغِرِب صالَّْيُت ماعا راُسوِل هللِا صالَّى هللُا عالاْيِه واسالَّما ق اْبلا الظُّْهِر  تانْيِ، واب اْعداهاا ساْجدا ساْجدا
تانْيِ، فاأامَّا اْلماْغِرُب، وااْلِعشااُء، وااْلُْ  تانْيِ، واب اْعدا اْْلُُمعاِة ساْجدا تانْيِ، واب اْعدا اْلِعشااِء ساْجدا ُمعاُة، فاصالَّْيُت ماعا ساْجدا

  ب اْيِتهِ النَِّبِ  صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما ِف 

 

 
139 H.R. Bukhari no. 731 dan Muslim no. 781. 
140 Fath al-Bari, 2/215. 
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Artinya: 

“Aku pernah salat bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dua rakaat 

sebelum Zuhur dan dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah Magrib, dua 

rakaat setelah Isya, dan dua rakaat setelah salat Jumat. Adapun (sunah) 

Maghrib, Isya, dan Jumat, aku salat bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam 

di rumahnya.”141  

Nampaknya, beliau laksanakan salat sunah Zuhur di masjid. Imam Nawawi 

berkata:  

فا اأْلاْفضالِ   فاِإذاا صالَّى النَّاِفلاةا ِف اْلماْسِجِد جاازا واِإْن كاانا ِخالا
Artinya: 

“Jika ia salat sunah di masjid maka hukumnya boleh, walaupun menyelisihi 

yang utama.”142 

Khusus salat tarawih (qiyam ramadhan), terdapat perbedaan pendapat di 

kalangan ulama, apakah lebih utama dilaksanakan di rumah secara sendiri-sendiri atau 

dilaksanakan secara berjemaah di masjid. Mayoritas ulama berpendapat bahwa salat 

tarawih di masjid secara berjemaah lebih utama daripada salat sendirian di rumah.143 

Dasarnya adalah contoh dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam 

sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Dzar dan Aisyah radhiyallahu ‘anhuma 

bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam pernah di bulan Ramadan 

melaksanakan salat berjemaah bersama dengan para sahabatnya di mesjid,  lalu beliau 

bersabda: 

 ذاا صالَّى ماعا اإْلِمااِم حاىتَّ ي اْنصاِرفا ُحِسبا لاُه ِقيااُم لاي ْلاةٍ ِإنَّ الرَُّجلا إِ 
Artinya: 

“Sungguh seseorang  jika salat bersama dengan imam hingga selesai maka 

dihitung baginya salat semalam (penuh).”144  

Demikian juga ijmak (kesepakatan) para sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wasallam dalam melaksanakan salat tarawih secara berjemaah di masjid, sebagaimana 

yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ‘anhu demikian juga Ali bin 

Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu, dan hal ini dipersaksikan oleh para sahabat Rasulullah 

 
141 H.R. Muslim no. 729. 
142 Al-Majmu’, 3/492. 
143 Al-Majmu’, 4/35 dan al-Mughni, 2/123. 
144 H.R. Abu Dawud no. 1375. 
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shallallahu ‘alaihi wasallam yang ada pada saat itu serta mereka melaksanakannya 

secara berjemaah di masjid-masjid.145 

Sebagian ulama, di antaranya: Imam Malik dan sebagian pengikut Imam 

Syafi’i berpendapat bahwa yang paling utama adalah melaksanakan salat tarawih 

secara sendiri-sendiri di rumah.146 Dasarnya adalah hadis Zaid bin Tsabit radhiyallahu 

anhu di atas. Di antara sahabat ada yg lebih memilih salat tarawih di rumah, khususnya 

bagi penghafal Al-Qur’an dan memiliki bacaan yang baik, sebagaimana diriwayatkan 

dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma dan diikuti oleh beberapa orang tabiin.147 

Terlepas manakah yang lebih utama apakah salat berjemaah di masjid atau salat 

di rumah, yang jelas bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah 

melaksanakannya sendiri di rumah dan pernah juga berjemaah bersama dengan para 

sahabatnya di masjid. Hal ini menunjukkan bahwa kedua-duanya boleh dilakukan, 

baik berjemaah di masjid atau berjemaah di rumah atau salat sendiri-sendiri di rumah. 

Kendati demikian, jika berada di suatu daerah yang potensi penyebaran terjangkitnya 

wabah Covid-19 tinggi dan telah ada imbauan dari pemerintah dan MUI setempat 

untuk melaksanakan salat tarawih di rumah masing-masing maka dalam kondisi 

seperti ini yang lebih utama adalah melaksanakan salat tarawih di rumah, baik itu 

dengan berjemaah bersama dengan anggota keluarga, dan itu yang utama, atau 

dikerjakan secara sendiri-sendiri. Wallahu a’lam. 

 

  

 
145 Al-Mughni, 2/124. 
146 Al-Mugni, 2/124. 
147 Mushannaf Ibnu Abi Syaibah, 2/166. 
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Pembahasan XII 

Salat di Rumah dengan Niat Ikut Berjemaah di Masjid 

 

 ، أما بعد:إىل يوم املآلبه كل حال، والصالة والسالم على حممد ومن اقتدى    احلمد هلل على
 

Di hari-hari ini, umat manusia sedang menghadapi wabah yang semoga Allah 

segerakan akhirnya. Kaum muslimin juga tidak terhindarkan dari akibat wabah ini. 

Dengan adanya imbauan pemerintah social distancing dan fatwa ulama tentang 

peniadaan untuk sementara salat Jumat, salat berjemaah di masjid termasuk salat 

tarawih di Ramadan tahun ini. Tentu imbauan ini demi kemaslahatan bersama. 

Kita berharap kita tetap mendapatkan pahala berjemaah dengan sempurna, 

sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Musa radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 

 ِإذاا ماِرضا اْلعاْبُد أاْو سااف ارا ، ُكِتبا لاُه ِمْثُل ماا كاانا ي اْعماُل ُمِقيًما صاِحيًحا
Artinya: 

“Jika seorang hamba sakit atau melakukan safar (perjalanan jauh), maka dicatat 

baginya pahala sebagaimana kebiasaan dia ketika mukim dan ketika sehat.”148 

Dari hadis itu, Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan: 

 واُهوا ِف حاق  ماْن كاانا ي اْعمال طااعاة فاماناعا ِمن ْهاا واكااناْت نِيَّته لاْوالا اْلمااِنع أاْن ياُدوم عالاي ْهاا
Artinya: 

“Hadis di atas berlaku untuk orang yang ingin melakukan ketaatan lantas 

terhalang dari melakukannya. Padahal ia sudah punya niatan kalau tidak ada 

yang menghalangi, amalan tersebut akan dijaganya secara rutin.”149 

Bagi kaum muslimin yang konsisten mengikuti imbauan para ulama maka akan 

menjadi dilema ketika sebagian masyarakat tidak paham maslahat yang akhirnya tidak 

menghiraukan arahan pemerintah, para ulama dan ahli medis, kemudian tetap 

bersikukuh melaksanakan ibadah secara berjemaah di masjid. Pertanyaan yang 

muncul, apakah boleh tetap mengikuti ibadah berjemaah di rumah melalui pengeras 

suara masjid karena rumah bersebelahan dengan masjid? 

 

 
148 H.R. Bukhari no. 2996. 
149 Fath al-Bari, 6/136. 
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Para ulama telah membahas permasalahan yang erat kaitannya dengan ibadah 

salat jemaah dimasjid. Mulai dari pembahasan mengenai hukum wajibnya salat 

berjemaah, keutamaannya, hingga pada pembahasan sah tidaknya seorang makmum 

ber-iqtida (mengikuti) imam dalam salat jemaah di luar wilayah masjid. 

Berikut penjelasan singkat pendapat mazhab mengenai hal-hal yang menjadi 

syarat penentu sah tidaknya salat makmum yang ber-iqtida (mengikuti) imam dalam 

salat jemaah di luar wilayah masjid: 

1) Dalam mazhab Hanafi dipersyaratkan dalam salat jemaah, bersatunya tempat salat 

imam dan makmum serta tidak dipisahkan oleh apapun. Sebab berpisahnya tempat 

imam dan makmum tidak bisa dianggap bahwa makmum mengikuti salat jemaah, 

karena bersatunya tempat merupakan kelaziman dalam berjemaah.150 

2) Dalam mazhab Maliki dibolehkan seorang makmum mengikuti imam, walaupun 

berada di tempat terpisah. Tapi dengan syarat bahwa makmum mengetahui 

dengan pasti salat imam yakni menyaksikannya melalui jendela rumahnya, atau 

sekedar mendengar dengan jelas dan bisa mengikuti jalannya salat. Mereka 

berdalilkan salatnya istri-istri nabi di rumah/kamar mereka. Akan tetapi 

dipersyaratkan bukan salat Jumat.151 

3) Dalam mazhab Syafi’i dipersyaratkan sahnya salat berjemaah dengan tiga syarat: 

mengetahui salat imam (melihat atau mendengar imam atau makmum yang berada 

dibelakang imam); kedua, dekat dengan jemaah maksimal 300 hasta; ketiga, tidak 

ada penghalang yang membatasi.152 

4) Dalam mazhab Hambali mempersyaratkan makmum bisa melihat dengan jelas 

imam atau jemaah dibelakang imam serta memungkinkan baginya untuk 

mengikut imam dalam salat. Jika makmum sama sekali tidak bisa melihat dengan 

 
150 Al-Kasani, Badāi’ al-Sanāi’ fi Tartib al-Syarāi’, Juz 1, (Beirut: Dar Kutub Ilmiyah, 1986), h. 

541-641. 
151 Al-Mudawwanah al-Kubra lil Imam Malik bi Riwayah Sahnun, Juz 1, (Beirut: Dar Kutub 

Ilmiyah, 1994), h. 175-176. 
152 Al-Mawardi, Al-Hawi al-Kabir Syarh Mukhtasar al-Muzani, Juz 2, (Beirut: Dar Kutub 

Ilmiyah, 1994), h. 343. 
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jelas imam atau jemaah dibelakangnya, maka salatnya tidak sah, walaupun dia 

mendengar takbirnya imam.153 

Para ulama mazhab dalam masalah ini walau berbeda dalam redaksi pendalilan 

serta syarat-syarat yang menunjukkan sah tidaknya seorang bermakmum di luar 

bangunan masjid, mereka bersepakat bahwa tidak sah salat seorang yg bertetangga 

dengan masjid kecuali dia harus mendatangi masjid. 

Masalah serupa juga pernah dijawab oleh komisi Fatwa Lajnah Daimah Kerajaan 

Arab Saudi: 

أقوَيء أن يصلوا ِف بيوهتم واحداً أو أكثر َجاعة بصالة اإلمام ال جيوز للرجال وال للنساء ضعفاء أو  ”
ِف املسجد، رابطني صالهتم معه بصوت املكرب فقط، سواء كانت الصالة فريضة أم نفلة، َجعة أم غريها، 
وسواء كانت بيوهتم وراء اإلمام أم أمامه؛ لوجوب أداء الفرائض َجاعة ِف املساجد على الرجال األقوَيء، 

 . ذلك على النساء والضعفاء” اه   وسقوط
Artinya: 

“Tidak boleh para lelaki dan wanita, orang lemah atau yang masih kuat, untuk 

salat di rumah mereka, baik sendirian maupun berjemaah dengan niat 

mengikuti imam di masjid, menyambungkan salat mereka dengan salatnya 

imam melalui perantara pengeras suara saja, baik salat wajib maupun sunah, 

salat Jumat atau salat lainnya, baik rumahnya berada di belakang imam atau 

depannya, karena kaum laki-laki yang mampu berkewajiban melakukan salat 

fardu berjemaah di masjid, tidak wajib bagi kaum wanita dan orang-orang 

lemah.”154 

 

  

 
153 Al-Mardawi, Kasysyaful Qina’, Juz 1, (Beirut: Alam Kutub, 1997), h. 466-467. 
154 Fatawa Lajnah Daimah, 9/218. 



69 

 

Pembahasan XIII 

Membaca Mushaf atau HP Ketika Menjadi Imam Salat Tarawih di 

Rumah 

 

 ، أما بعد:إىل يوم املآلبه كل حال، والصالة والسالم على حممد ومن اقتدى    احلمد هلل على
 

Para ulama bersepakat disyariatkannya pembacaan Al-Qur’an dalam salat, 

karena Allah Ta’ala mengatakan:  

ةا   فااقْ راُءوا ماا ت اياسَّرا ِمْنهُ   واأاِقيُموا الصَّالا

Terjemahnya: 

“Bacalah apa yang dimudahkan darinya (Al-Qur’an) dan lakukanlah salat.” 

(Q.S. al-Muzzammil: 20) 

Namun mereka berbeda pandangan mengenai masalah kebolehan membaca 

dari mushaf saat ibadah salat ke dalam tiga pendapat: 

1) Imam Abu Hanifah155 berpandangan bahwa jika imam mengimami dengan 

membaca dari Al-Qur’an, maka salatnya tidak sah baik itu salat wajib dan sunah, 

dengan alasan: 

a. Membawa Al-Qur’an dan membalik-balik kertas dan melihatnya serta 

memikirkannya untuk memahami, adalah perbuatan yang sangat banyak yang 

merusak ibadah salat, tetapi dari alasan ini dapat dipahami bahwa dikatakan 

bahwa: Jika Al-Qur'an diletakkan di hadapannya atau dia membaca apa yang 

tertulis di mihrab, maka salatnya tetap sah.156 

b. Dia seolah-olah sedang belajar dari mushaf karena ia membaca darinya, dan 

hal ini membatalkan salatnya. 

c. Membaca Al-Qur’an dari mushaf adalah ibadah yang berdiri sendiri, yang tidak 

boleh digabung dengan ibadah lainnya seperti ibadah salat.157 

 

 

 
155 Al-Mabsuth, 1/201 
156 Al-Mabsuth, 1/201. Al-Bada’i, 1/236. 
157 Al-Hidayah, 1/63. 
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2) Imam Syafi’i158 dan Imam Ahmad159 berpendapat bahwa diperbolehkan 

membaca dari mushaf dalam pelaksanaan salat wajib dan sunah. Sebaliknya, ini 

justru harus dilakukan jika sang imam tidak menghafal surah al-Fatihah misalnya, 

berdasarkan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara mu’allaq dengan 

periwayatan yang tegas: 

ْصحافِ واكااناْت عااِئشاُة: ي اُؤمُّهاا عاْبُدهاا ذاْكوااُن ِمنا  
ُ
 امل

Artinya:  

“Adalah Aisyah radhiyallahu anha pernah diimami oleh hamba sahayanya 

yaitu Dzakwan, dan Dzakwan membaca dari mushaf saat itu.”160 

Hadis tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa Dzakwan mengimami Aisyah 

radhiyallahu ‘anha dengan membaca dari mushaf, dan hal tersebut tidak diingkari 

oleh Aisyah radhiyallahu anha yang menunjukkan penetapan beliau atas 

kebolehannya, karena jika seandainya tidak boleh maka seharusnya Aisyah 

radhiyallahu ‘anha menegurnya, berdasarkan kaidah:  

ةِ   الا جياُوُز َتاِْخرُي اْلب ايااِن عاْن واْقِت احلْااجا

Artinya:  

“Tidak diperbolehkan menunda penjelasan kebenaran apabila terdapat 

hajat untuk mengetahuinya.”161 Apatah lagi jika dalam persoalan ibadah. 

3) Abu Yusuf dan Muhammad dari mazhab Hanafi162, dan Malikiyah163 yang 

memandang makruhnya membaca dari mushaf dalam salat wajib, namun boleh 

dalam salat sunah. Berdasarkan dalil: 

a. Riwayat dari Aisyah yang mana beliau diimami oleh Dzakwan dengan 

membaca Al-Qur’an.164 Riwayat ini menunjukkan bolehnya membaca mushaf 

dalam salat, namun hal ini dimakruhkan karena dapat menjadikan kaum 

muslimin meninggalkan keutamaan menghapal Al-Qur’an. 

 

 
158 Al-Majmu’, 4/95. 
159 Al-Mughni, 1/411. 
160 Shahih al-Bukhari 1/140 
161 Al-Luma’ fi Ushul al-Fiqh, h. 53, dan al-Mustashfa, h. 192. 
162 Al-Mabsut, 1/201. 
163 Al-Dzakhirah, 2/408. 
164 Shahih al-Bukhari, 1/140. 
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b. Karena melihat Al-Qur’an adalah ibadah, membacanya juga adalah ibadah, 

dan bergabung dengan ibadah salat sejatinya hal ini tidak membatalkan salat 

namun hal itu dimakruhkan.165 

c. Hal ini juga dimakruhkan karena dia menyerupai perbuatan Ahli Kitab yang 

mana mereka membaca dari kitab dalam doa-doa mereka.166 

Berdasarkan pada penjelasan di atas maka pendapat yang rajih adalah bolehnya 

membaca dari mushaf dalam salat sunah, seperti salat tarawih bagi imam yang tidak 

menghafal Al-Qur’an. Adapun dalam salat wajib maka hukumnya dimakruhkan 

karena tidak adanya hajat untuk hal tersebut. Apabila terdapat hajat seperti: imam ingin 

memanjangkan bacaannya pada salat subuh sebagai bentuk pengamalan sunah Nabi, 

namun hafalannya tidak terlalu banyak, maka boleh baginya untuk membaca dari 

mushaf. Hukum ini dapat diterapkan baik itu salat tersebut dikerjakan di masjid 

sebagaimana lazimnya ditemukan dalam bulan Ramadan, ataupun di rumah, karena 

persoalan yang diperselisihkan oleh ulama dalm masalah ini adalah pembacaan dari 

mushaf dalam salat, dan bukan tentang tempat pelaksanaan ibadah salat itu. 

 

Bagaimana dengan Membaca Al-Qur’an dari Aplikasi Mushaf di HP Saat Salat 

Tarawih? 

Tentu saja ini adalah masalah kontemporer yang ole para ulama menyerupakan 

masalah ini dengan hukum membaca Al-Qur’an dari mushaf, sehingga hukumnya 

sama dengan jawaban sebelumnya. Hanya saja perlu diperhatikan, bagi seorang yang 

hendak membaca Al-Qur’an dari mushaf HP-nya maka sebaiknya ia telah mematikan 

seluruh jaringan komunikasi HP-nya (telepon dan internet) dan hanya membuka 

aplikasi mushaf tersebut, agar konsentrasinya tidak terganggu saat membaca. 

Disarankan agar setiap muslim untuk memperbaiki hubungannya dengan Al-Qur’an, 

banyak membaca dan menghapalkan ayat-ayat Allah, sehingga ia dapat melakukan 

apa yang paling afdal yaitu membacakan ayat Allah dari hapalannya saat mengimami 

kaum muslimin atau keluarga sendiri dalam salat berjemaah. Wallahu a’lam. 

  

 
165 Bada’i, 1/236. 
166 Bada’i, 1/236. 
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Pembahasan XIV 

Makmum Memegang Mushaf untuk Membetulkan Bacaan Imam 

 

 ، أما بعد:إىل يوم املآلبه كل حال، والصالة والسالم على حممد ومن اقتدى    احلمد هلل على
 

Persoalan tentang seorang makmum memegang mushaf untuk membetulkan 

bacaan imam ini juga diperselisihkan oleh para ulama sebagaimana masalah 

sebelumnya. Oleh karena ulama yang melarangnya, membolehkannya, atau yang 

memakruhkannya, semuanya berbicara secara umum yaitu baik seorang membaca Al-

Qur’an dari mushaf sebagai seorang imam, atau makmum untuk mengikuti bacaan 

imamnya. 

Pendapat yang rajih dalam masalah ini bolehnya seorang makmum untuk 

memegang dan membuka mushaf untuk mengikuti dan membenarkan bacaan 

imamnya apabila ia keliru. Berkata Badruddin al-‘Aini: 

م خالفه ُيسك لاُه اْلُمصحف، واِإذاواكاانا أنس ُيصالِ ي واغُ  فتح لاُه اْلُمصحف آياة ِف  تعاَي الا  
Artinya:  

“Anas pernah memimpin salat sedang budaknya (bermakmum) di belakangnya 

sembari memegang mushaf, apabila Anas keliru pada sebuah ayat maka 

budaknya akan membukakan mushaf.” 167 

Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa kebolehan ini didasarkan atas adanya 

hajat yaitu apabila hafalan sang imam tidak terlalu kuat, sehingga ia meminta salah 

seorang makmum di belakangnya untuk membuka mushaf. Adapun jika setiap 

makmum membuka mushaf dan mengikuti bacaan imam, maka hal ini sebaiknya 

dijauhi oleh karena tidak adanya hajat untuk hal tersebut apabila telah ada satu orang 

makmum yang melakukannya. Apalagi hukum asal seorang menjalankan ibadah salat 

dengan khusyuk dan tidak memalingkan pandangannya dari tempat sujudnya, serta 

meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, sebagaimana sunah-sunah yang 

diajarkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Wallahu a'lam. 

  

 
167 Umdatul Qari, 5/225. 
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Pembahasan XV 

Makmum Wanita Membetulkan Bacaan Imam 

 

 ، أما بعد:إىل يوم املآلبه كل حال، والصالة والسالم على حممد ومن اقتدى    احلمد هلل على
 

Apabila seorang wanita balig melaksanakan salat berjemaah bersama 

mahramnya saja. Maka apabila imam keliru dalam bacaannya, atau tidak dapat 

melanjutkan bacaannya (dan ia menunggu untuk dibantu) sedang tidak ada yang dapat 

membetulkan bacaannya, maka dibolehkan bagi sang wanita untuk membenarkan 

bacaan imamnya. 

Namun dalam kondisi seorang wanita melaksanakan salat bersama pria yang 

bukan mahramnya (baik imam atau makmum) kemudian sang imam keliru dalam 

bacaannya dan tidak ada yang dapat membenarkannya, maka tidak dibolehkan bagi 

seorang wanita untuk membetulkannya berdasarkan larangan Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wasallam atas kaum wanita untuk bertasbih saat memperbaiki kekeliruan 

imam, kemudian mereka diperintahkan untuk bertepuk tangan. Imam Bukhari 

meriwayatkannya168 dari jalur sahabat Sahl bin Saad radhiyallahu anhu, beliau 

menceritakan: 

ن اُهْم، فاحاانا  ُة فاجااءا أانَّ راُسولا اَّللَِّ صالَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسالَّما ذاهابا ِإىلا باِِن عاْمِرو ْبِن عاْوٍف لُِيْصِلحا ب اي ْ ِت الصَّالا
قاالا : أاُتصالِ ي لِلنَّاِس فاأُِقيما ؟ قاالا : ن اعاْم. فاصالَّى أابُو باْكٍر، فاجااءا راُسوُل اَّللَِّ صالَّى اْلُمؤاذِ ُن ِإىلا أاِب باْكٍر، ف ا 

، فاصافَّقا النَّاُس، واكاانا أابُ  ِة، ف اتاخالَّصا حاىتَّ واقافا ِف الصَّفِ  ُ عالاْيِه واسالَّما واالنَّاُس ِف الصَّالا ِفُت و باْكٍر الا ي اْلتا اَّللَّ
، ف اراأاى راُسولا اَّللَِّ صالَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسالَّما،  تِِه، ف الامَّا أاْكث ارا النَّاُس التَّْصِفيقا اْلت افاتا فاأاشاارا إِلاْيِه راُسوُل ِف صاالا

«، ف ارافاعا أابُو باْكٍر راِضيا   ُ عالاْيِه واسالَّما : »أاِن اْمُكْث ماكااناكا ْيِه، فاحاِمدا اَّللَّا عالاى ماا اَّللَِّ صالَّى اَّللَّ ُ عاْنُه يادا اَّللَّ
، مُثَّ اْستاْأخارا أابُو باْكٍر حاىتَّ اْست اواى ِف  ما أاماراُه بِِه راُسوُل اَّللَِّ صالَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسالَّما ِمْن ذاِلكا ، وات اقادَّ  الصَّفِ 

ُ عالاْيِه واسالَّما فاصا  لَّى، ف الامَّا اْنصارافا قاالا : »َيا أاِبا باْكٍر، ماا مان اعاكا أاْن ت اثْ ُبتا ِإْذ أاماْرُتكا راُسوُل اَّللَِّ صالَّى اَّللَّ
ُ عالاْيهِ   ،؟« واسالَّما، ف اقاالا   ف اقاالا أابُو باْكٍر : ماا كاانا اِلْبِن أاِب ُقحاافاةا أاْن ُيصالِ يا بانْيا ياداْي راُسوِل اَّللَِّ صالَّى اَّللَّ

تِِه ف ا راُسوُل اَّللَِّ  ْلُيسابِ ْح؛  صالَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسالَّما : »ماا ِل راأايْ ُتُكْم أاْكث اْرُُتُ التَّْصِفيقا ؟ ماْن رااباُه شاْيٌء ِف صاالا
 .»التَّْصِفيُق لِلنِ سااءِ  فاِإنَُّه ِإذاا سابَّحا اْلُتِفتا إِلاْيِه، واِإّنَّاا

 

 
168 Shahih al-Bukhari no. 684. 
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Artinya: 

“Suatu hari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pergi menemui Bani 

‘Amru bin ‘Auf untuk menyelesaikan masalah di antara mereka. Kemudian tiba 

waktu salat, lalu ada seorang muazin menemui Abu Bakar radhiyallahu ‘anhu 

seraya berkata, “Apakah engkau mau memimpin salat berjemaah sehingga aku 

bacakan ikamahnya?” Abu Bakar radhiyallahu ‘anhu menjawab, “Ya.” Maka 

Abu Bakar radhiyallahu ‘anhu memimpin salat. Tak lama kemudian datang 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sedangkan orang-orang sedang 

melaksanakan salat. Lalu beliau bergabung dan masuk ke dalam saf. Orang-

orang kemudian memberi isyarat dengan bertepuk tangan namun Abu Bakar 

radhiyallahu ‘anhu tidak bereaksi dan tetap meneruskan salatnya. Ketika suara 

tepukan semakin banyak, Abu Bakar berbalik dan ternyata dia melihat ada 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wasallam memberi isyarat yang maksudnya: ‘Tetaplah kamu pada posisimu”. 

Abu Bakar radhiyallahu ‘anhu mengangkat kedua tangannya lalu memuji 

Allah atas perintah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tersebut. 

Kemudian Abu Bakar mundur dan masuk dalam barisan saf lalu Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wasallam maju dan melanjutkan salat. Setelah salat selesai, 

beliau bersabda: “Wahai Abu Bakar, apa yang menghalangimu ketika aku 

perintahkan agar kamu tetap pada posisimu?” Abu Bakar radhiyallahu ‘anhu 

menjawab, “Tidaklah patut bagi anak Abu Qahafah untuk memimpin salat di 

depan Rasulullah”. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 

“Mengapa kalian tadi banyak bertepuk tangan?” Barang siapa menjadi 

makmum lalu merasa ada kekeliruan dalam salat, hendaklah dia membaca 

tasbih. Karena jika dibacakan tasbih, dia (imam) akan memperhatikannya. 

Sedangkan tepukan untuk wanita.” 

Berkata Al-Hafizh Ibnu Hajar: 

ِة ُمْطلاًقا ِلماا خُيْشا  ى ِمنا ااِلْفِتتااِن واُمِنعا واكاأانَّ ماْنعا النِ سااِء ِمنا التَّْسِبيِح أِلاهنَّاا ماْأُموراٌة خِباْفِض صاْوهِتاا ِف الصَّالا
 النِ سااءِ الر ِجااُل ِمنا التَّْصِفيِق أِلانَُّه ِمْن شاْأِن  

Artinya: 

“Larangan bagi wanita untuk bertasbih karena seorang wanita diperintahkan 

untuk mengecilkan suaranya dalam salat secara mutlak karena 

dikhawatirkannya kaum pria dapat terfitnah, sedangkan kaum pria dilarang 

bertepuk tangan karena ia adalah kebiasaan kaum wanita.”169 

Kemudian para ulama berbeda pendapat pula tentang makna larangan bertasbih 

bagi wanita dalam hadis ini. Sebagian ulama memandang larangan ini adalah sebagai 

pengharaman apalagi jika dipandang bahwa suara wanita adalah aurat (meskipun yang 

rajih bahwa suara wanita bukanlah aurat, oleh karena yang dilarang adalah 

 
169 Fath al-Bari, 3/77. 
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melembutkan suara di hadapan ajnabi), sedangkan ulama lainnya memandang 

hukumnya makruh.  

Berkata Ibnu Abdil Barr: 

ْسِبيُح لِلنِ سااِء واأُبِيُح َلاُنَّ التَّْصِفيُق ِمْن أاْجِل أانَّ صاْوتا اْلماْرأاِة راِخيٌم ِف واقاالا ب اْعُض أاْهِل اْلِعْلِم ِإّنَّاا ُكرِها التَّ 
 واُرَّبَّاا شاغالاْت ِبصاْوهِتاا الر ِجاالا اْلُمصالِ نيا ماعاهاا أاْكثاِر النِ سااءِ 

Artinya: 

“Berkata sebagian ulama: dimakruhkannya seorang wanita untuk bertasbih saat 

memperbaiki kekeliruan imam dan dibolehkannya bertepuk tangan disebabkan 

karena mayoritas suara wanita lembut, sehingga hal itu dapat menjadi fitnah 

bagi kaum pria ajnabi yang salat saat itu.”170 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
170 Al-Tamhid, 21/108. 
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Pembahasan XVI 

Anak Kecil yang Belum Balig Menjadi Imam Salat 

 

 ، أما بعد:إىل يوم املآلبه كل حال، والصالة والسالم على حممد ومن اقتدى    احلمد هلل على
 

Persoalan tentang anak kecil mumayiz yang belum balig menjadi imam karena 

paling banyak dan baik hafalannya diperselisihkan oleh para ulama. Jumhur ulama 

(Hanafi, Maliki, dan Hambali) berpendapat bahwa salah satu syarat sahnya seorang 

menjadi imam salat wajib secara berjemaah adalah imam tersebut telah balig. Sehingga 

menurut jumhur ulama tidak sah apabila seorang anak kecil yang mumayiz untuk 

menjadi imam dalam salat wajib.171 Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari 

Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: 

يااناُكمْ  ُمْوا ِصب ْ  الا تُ قادِ 
Artinya:  

“Janganlah mengedepankan anak-anak kecil kalian (dalam salat 

berjemaah).”172 

Jumhur juga beralasan bahwa kedudukan seorang imam dalam salat berjemaah 

adalah kedudukan yang sempurna sedang anak kecil tidak berhak atasnya, imam 

adalah seorang yang memberikan jaminan atas makmumnya sedangkan anak kecil 

belum berhak memberikan jaminan, dan boleh jadi seorang anak kecil keliru saat 

membaca surah dalam keadaan bacaan sir. 

Kemudian jumhur juga berdalilkan tidak bolehnya anak kecil mengimami 

orang dewasa dalam salat wajib karena  salat anak kecil dihitung sebagai salat sunah 

sehingga tidak boleh mendirikan salat wajib di belakangnya. 

Adapun selain salat wajib, seperti salat gerhana atau tarawih, maka jumhur 

ulama (Maliki, Syafi’i, Hambali dan sebagian Hanafi) berpendapat bolehnya seorang 

anak kecil yang mumayiz (belum balig) untuk mengimami orang dewasa. Sedangkan 

pendapat utama dalam mazhab Hanafi adalah tidak bolehnya anak kecil memimpin 

salat untuk orang dewasa secara mutlak. 

 
171 Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah, 6/203-204. 
172 H.R. Dailami dengan sanad yang sangat lemah. 
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Lain halnya dengan ulama mazhab Syafi’i yang berpendapat tidak 

dipersyaratkannya usia balig dalam masalah ini, sehingga mereka membolehkan anak 

kecil mumayiz untuk mengimami orang dewasa baik dalam salat wajib ataupun sunah, 

berdasarkan hadis dari sahabat Amru bin Salamah radhiyallahu anhu: 

ٌد أاْكث ارا قُ ْرآًن ِمِنِ  ِلماا ُكْنُت أات الاقَّى ِمْن الرُّْكبااِن ف اقادَُّموِن بانْيا أاْيدِ ... يِهْم واأانا اْبُن ِستٍ  ف اناظاُروا ف الاْم ياُكْن أاحا
 ...أاْو ساْبِع ِسِننيا 

Artinya: 

“...Lantas mereka (kaumku) saling mencermati di antara mereka, dan tak ada 

yang lebih banyak hapalan Al-Qur’annya selain diriku disebabkan aku bertemu 

dengan pengendara, maka kemudian mereka menyuruhku maju (memimpin 

salat di depan mereka), padahal umurku ketika itu baru enam atau tujuh 

tahun...”173 

Meskipun ulama mazhab Syafi’i lebih mengutamakan apabila pria dewasa 

yang memimpin salat berjemaah meskipun ada anak kecil yang lebih banyak 

hafalannya atau lebih baik bacaannya, berdasarkan sahnya salat pria dewasa yang 

mengimami jemaah kaum muslimin, olehnya disebutkan dalam al-Buwaithi bahwa 

dimakruhkan salat dibelakang anak kecil. 

Maka disimpulkan bahwa dibolehkan bagi seorang anak kecil mumayiz yang 

memiliki hafalan Al-Qur’an yang paling banyak dan bacaan yang paling baik serta 

memahami fikih salat untuk mengimami orang dewasa baik dalam salat wajib ataupun 

sunah seperti salat tarawih dalam bulan Ramadan. Wallahu a’lam. 

 

  

 
173 Shahih al-Bukhari no. 4302. 
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Pembahasan XVII 

Menyegerakan Penyerahan Zakat Harta Sebelum Haul di Saat 

Pandemi Covid-19 

 

 ، أما بعد:إىل يوم املآلبه كل حال، والصالة والسالم على حممد ومن اقتدى    احلمد هلل على
 

Akhir-akhir ini kaum muslimin di Indonesia sedang dilanda musibah besar 

yaitu menyebarnya virus Corona (Covid-19) sehingga banyak masyarakat yang 

terkena imbasnya dari sisi ekonomi dikarenakan sebagian masyarakat terputus mata 

pencahariannya, lebih lagi yang sebelumnya memiliki kondisi ekonomi yang sangat 

menyedihkan. Oleh karena itu, mereka sangat membutuhkan bantuan materi dari 

orang-orang kaya untuk menopang kehidupan mereka khusunya di saat pandemi ini.  

Berangkat dari itu, maka timbul pertanyaan tentang boleh tidaknya 

mempercepat pembayaran zakat harta kepada fakir miskin yang sangat membutuhkan 

pada kondisi pandemi ini karena melihat maslahat yang besar. Meskipun hukum asal 

bahwa zakat harta wajib dikeluarkan jika sudah cukup nisab dan genap setahun 

(haulnya).   

Penulis akan memaparkan beberapa pandangan ulama berkaitan dengan 

penyegeraan pembayaran zakat harta, untuk menjadi solusi terhadap bagi kaum 

muslimin yang masih kabur tentang masalah ini. 

Menyegerakan pembayaran zakat harta seperti uang, emas dan perak serta 

barang dagangan, sebelum masuk haulnya (sebelum cukup setahun), maka dibolehkan 

menurut jumhur ulama. Hujah jumhur dalam masalah ini adalah hadis yang dihasankan 

oleh Syekh al-Albani bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mengizinkan Abbas 

bin Abdul Muththalib (paman nabi shallallahu ‘alaihi wasallam) untuk menyegarakan 

pembayaran zakat harta dua tahun lebih awal dari haulnya. 

Pendapat jumhur ulama tentang kebolehan menyegerakan pembayaran zakat 

harta sebelum masuk haulnya berdasarkan hadis yang sahih, juga berdasarkan penguat 

bahwa haul sebagaimana yang dikatakan al-Khattabi bahwa disyaratkannya masuknya 

haul (genap setahun) hanyalah untuk meringankan bagi orang yang terkena wajib zakat 

harta, maka jika ia mengugurkan haknya (haulnya), maka gugurlah haknya (haulnya). 

Akan tetapi tidak sepantasnya menyegerakan pembayaran zakat hartanya lebih dari 
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dua tahun berdasarkan zhahir-nya hadis nabi shallallahu ‘alaihi wasallam.174 

Ibn Rusyd175 menyebutkan bahwa Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i 

membolehkan mengeluarkan zakat harta sebelum haulnya, berdasarkan hadis: 

لَّ  قاِتِه ق اْبلا أاْن َتِا ُ عالاْيِه واسالَّما ِف ت اْعِجيِل صادا   ف اراخَّصا لاُه ِف ذاِلكا عاْن عاِليٍ  أانَّ اْلعابَّاسا ساأالا النَِّبَّ صالَّى اَّللَّ
Artinya: 

“Dari Ali radhiyallahu ‘anhu bahwa Abbas radhiyallahu ‘anhu bertanya 

kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mengenai menyegerakan zakat 

sebelum datang waktu wajib atas mereka? Lalu beliau memberikan rukhsah 

baginya dalam hal tersebut.”176  

Syekh Shalih al-Fauzan mengatakan: 

وجيوز تعجيل إخراج الزكاة قبل وجوهبا حلولني فأقل؛ ألن النب صلى هللا عليه وسلم تعجل من العباس 
صدقة سنتني؛ كما رواه أمحد وأبو داود؛ فيجوز تعجيل الزكاة قبل وجوهبا إذا انعقد سبب الوجوب عند 

 وض جتارةَجهور العلماء، سواء كانت زكاة ماشية أو حبوب أو عر 

Artinya: 

“Dibolehkan mengeluarkan zakat harta dua tahun lebih awal atau kurang dari 

itu sebelum genap haulnya sebagaimana hadis nabi shallallahu ‘alaihi 

wasallam, bahwa nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menerima zakat harta 

Abbas radhiyallahu ‘anhu untuk dua tahun lebih awal dari waktunya (haulnya) 

sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Ini adalah 

pendapat jumhur ulama tentang kebolehan menyegerakan pembayaran zakat 

harta jika telah cukup nisabnya, baik zakat perternakan, pertanian, uang, emas 

dan perak atau barang dagangan.”177  

Imam Ibn Baz rahimahullah (seorang ulama besar Saudi Arabia) mengatakan:  

تعجيل الزكاة ال ِبس به، تعجيل الزكاة للمصلحة ال ِبس، فإذا كان احلول يتم ِف شوال وأحب املسلم أن 
رمضان، أو صادف فقراء حاجتهم شديدة قبل خيرج الزكاة ِف رمضان فال حرج ِف ذلك، ألجل فضل 

 .متام احلول فعجل َلم الزكاة
Artinya: 

“Tidak mengapa menyegerakan pembayaran zakat harta sebelum cukup 

setahun (haulnya). Menyegerakan pembayaran zakat harta karena ada 

maslahat, maka tidak mengapa. Jika haulnya baru genap di bulan Syawal, 

namun seseorang ingin mengeluarkan zakat hartanya di bulan Ramadan, maka 

 
174 https://www.islamweb.net/ar/fatwa/113457 
175 Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, 2/36. 
176 H.R. Abu Dawud no. 1383, Tirmidzi no. 614, dan Ibnu Majah no. 1785. 
177 Al-Mulakhkhas al-Fiqhi, 1/358. 
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tidak mengapa karena ingin mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan atau ia 

melihat kondisi fakir miskin yang sangat membutuhkan sebelum cukup 

setahun, maka ia menyegerakan pembayaran zakat untuk mereka (fakir dan 

miskin).”178 

Dibolehkan menyegerakan pembayaran zakat harta sebelum genap setahun dan 

setelah cukup nisabnya, apatah lagi jika menyegerakannya karena melihat 

kemaslahatan bagi orang-orang fakir dan miskin, sebagaimana hadis nabi shallallahu 

‘alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu ‘anhu bahwa Abbas 

radhiyallahu anhu (paman nabi shallallahu ‘alaihi wasallam) pernah bertanya kepada 

nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tentang menyegerakan pembayaran zakat harta 

sebelum genap setahun, maka nabi shallallahu ‘alaihi wasallam  membolehkan.”179  

Contoh aplikasi menyegerakan pembayaran zakat harta sebelum genap 

haulnya (setahun) sebagai berikut: Seseorang yang mempunyai simpanan uang yang 

sudah cukup nisabnya (kadarnya) senilai 85 gram emas di bulan Muharam tahun 1441 

H, maka ia boleh menyegerakan pembayaran zakat hartanya sebesar 2,5% kepada fakir 

miskin di bulan Ramadan tahun ini 1441 H. Sebenarnya ia berkewajiban mengeluarkan 

zakat hartanya jika cukup nisabnya di bulan Muharam tahun depan 1442 H jika sudah 

cukup haulnya (setahun), namun ia ingin menyegerakan pembayaran zakatnya ke fakir 

miskin khususnya tatkala fakir miskin tersebut sangat membutuhkan bantuan, maka 

ini dibolehkan. Apatah lagi di saat pandemi wabah Corona (Covid-19), yang mana 

banyak orang-orang yang sangat butuh bantuan. 

Maka disimpulkan bahwa boleh menyegerakan penyerahan zakat harta seperti 

zakat uang, emas dan perak, peternakan, pertanian atau barang dagangan  sebelum 

genap setahun (haulnya) namun harus cukup nisabnya, yaitu senilai 85 gram emas, dan 

dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Ini adalah pendapat yang kuat (rajih), yaitu 

pendapat jumhur ulama. Wallahu a’lam. 

  

 
178 https://binbaz.org.sa/fatwas/11229 
179 H.R. Abu Dawud no. 1383. Lihat juga: http://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=2974 

https://binbaz.org.sa/fatwas/11229
http://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=2974
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Pembahasan XVIII 

Menyegerakan Zakat Fitrah di Masa Pandemi Covid-19 

 

 احلمد هلل على كل حال، والصالة والسالم على حممد ومن اقتدى به إىل يوم املآل، أما بعد:
 

Zakat fitrah merupakan syariat dan ibadah yang sifatnya wajib dalam Islam. 

Setiap muslim menunaikannya di akhir Ramadan berupa satu sha’ makanan dalam 

rangka menampakkan rasa syukur kepada Allah Ta’ala atas nikmat berbuka dan 

keberhasilan hamba menyempurnakan ibadah puasa Ramadan. 

Beberapa waktu terakhir umat manusia dihebohkan dengan wabah Covid-19 

yang mendunia, sehingga tak terkecuali masyarakat muslim pun ikut merasakan 

dampaknya. Dari segi ekonomi misalnya, masyarakat kecil terkena efek dari 

pembatasan sosial demi mencegah penyebaran virus ini. Sebagian harus terputus mata 

pencahariannya, terlebih lagi bagi yang sebelumnya memiliki kondisi ekonomi yang 

memprihatinkan. Mereka tentu sangat membutuhkan bantuan berupa materi untuk 

menopang kelangsungan hidup mereka. 

Dari pemaparan tersebut, menyegerakan penunaian zakat fitrah dipandang bisa 

menjadi sebuah solusi. Terutama menjelang datangnya bulan Ramadan yang erat 

kaitannya dengan pelaksanaan ibadah ini. Namun perlu untuk dikaji lebih lanjut 

mengenai boleh tidak ta’jil (mempercepat) pelaksanaan zakat terkhusus untuk zakat 

fitrah ini?  

Namun sebelum itu, sedikitnya ada tiga catatan penting yang perlu diketahui 

perihal waktu penunaian zakat fitrah: 

Pertama, waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah ketika terbenamnya 

matahari pada malam hari raya Idulfitri. Karena waktu Magrib merupakan pergantian 

hari dalam penanggalan Islam, maka pada waktu tersebut kaum muslimin telah wajib 

menunaikannya. 

Kedua, waktu yang paling afdal untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah setelah 

terbit fajar sebelum salat Idulfitri berlangsung. Berdasarkan hadis Ibnu Umar 

radhiyallahu ‘anhuma: 

،  راُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلمف اراضا  ٍْر، أاْو صااًعا ِمْن شاِعرٍي عالاى اْلعاْبِد وااحْلُرِ  زاكااةا اْلِفْطِر صااًعا ِمْن متا
ِبرِي ِمنا اْلُمْسِلِمنيا ، واأامارا هِباا أاْن تُ ؤادَّى ق اْبلا ُخُروِج النَّاسِ    الصَّالاةِ  ِإىلا واالذَّكاِر وااألُنْ ثاى ، واالصَِّغرِي وااْلكا
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Artinya: 

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah satu sha’ 

kurma, atau gandum, wajib bagi seluruh kaum muslimin, baik budak atau orang 

merdeka, lelaki atau wanita, anak-anak maupun orang dewasa. Beliau 

perintahkan untuk ditunaikan sebelum manusia keluar menuju tempat salat 

(Id).”180 

Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu 

‘anhuma, ia berkata: 

ًة لِْلماسااِكنِي، ماْن ف اراضا راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما زاكااةا اْلِفْطِر طُْهراًة لِلصَّائِِم ِمنا اللَّْغِو واالرَّفاِث، واطُ  ْعما
ِة، فاِهيا   قاٌة ِمنا الصَّداقااتِ أادَّاهاا ق اْبلا الصَّالا ِة، فاِهيا صادا  .زاكااٌة ماْقُبولاٌة، واماْن أادَّاهاا ب اْعدا الصَّالا

Artinya: 

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk 

menyucikan orang yang telah berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan kata-

kata kotor, juga untuk memberi makan pada orang miskin. Barang siapa yang 

menunaikannya sebelum salat Id, zakat tersebut diterima. Barang siapa 

menunaikannya sesudah salat, maka ia hanyalah dianggap sebagai sedekah 

biasa.”181 

Ketiga, waktu yang boleh untuk mengeluarkan zakat fitrah. Setidaknya ada 4 

(empat) pendapat ulama mengenai kapan zakat fitrah boleh ditunaikan: 

1) Zakat fitrah tidak boleh ditunaikan kecuali setelah masuk waktu Subuh di tanggal 

satu Syawal. Ini merupakan pendapat Ibnu Hazm yang disebutkan dalam al-

Muhalla. Bahkan beliau menilai, jika ada orang yang menunaikan zakat fitrah 

sebelum waktu itu, zakat fitrahnya tidak sah, dan harus diulang. Beliau 

mengatakan: 

ُب  واواْقُت زاكااِة اْلِفْطرِ  ُب ق اب ْلاُه، إّنَّاا جتِا ُب خِبُُروِجِه الَِّذي الا جتِا : ف اُهوا إثْ را طُُلوِع -ِبُدُخولِِه، مُثَّ الا جتِا
 اْلفاْجِر الثَّاِن ِمْن ي اْوِم اْلِفْطرِ 

Artinya: 

“Waktu zakat fitrah yang menjadi batas wajibnya seseorang menunaikan 

zakat fitrah adalah setelah terbit fajar subuh di hari Idulfitri.”182 

 

 
180 H.R. Bukhari no. 1503 dan Muslim no. 984. 
181 H.R. Abu Dawud no. 1609, Ibnu Majah no. 1827, dan disahihkan oleh Hakim no. 1488. 
182 Ibnu Hazm, Al-Muhalla, Juz 6, (Mesir: Idarah Al-Tiba'ah Al-Muniriyyah, 1349 H), h. 142. 
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Selanjutnya, beliau menegaskan: 

  أانَُّه َلْا جياُْز ت اْقِدُيُهاا ق اْبلا واْقِتهاا واالا جُيْزِئُ 

Artinya:  

“Tidak boleh menunaikan zakat fitrah sebelum waktunya dan tidak 

sah.”183 

2) Zakat fitrah boleh ditunaikan sebelum Ramadan, ini merupakan pendapat mazhab 

Hanafi. Al-Kasani, seorang ulama Hanafi menukil satu riwayat dari Abu Hanifah: 

 أنه جيوز التعجيل سنة وسنتنيوروى احلسن عن أِب حنيفة 
Artinya: 

“Al-Hasan meriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa boleh menyegerakan 

pembayaran zakat fitrah setahun atau dua tahun sebelumnya.”184 

3) Zakat fitrah boleh ditunaikan sejak awal Ramadan, namun dianjurkan untuk 

ditunaikan sebelum berangkat salat Id. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama 

mazhab Syafi’i. Al-Syirazi dalam al-Muhadzdzab mengatakan: 

وجيوز تقدمي الفطرة من أول شهر رمضان ألهنا جتب بسببني: صوم شهر رمضان والفطر منه فإذا 
 لنصاب وقبل احلولوجد أحدمها جاز تقدُيها على اآلخر كزكاة املال بعد ملك ا

Artinya: 

“Boleh mendahulukan pembayaran zakat fitrah dari awal Ramadan. 

Karena zakat fitrah merupakan kewajiban dengan dua sebab: puasa 

Ramadan dan Idulfitri. Jika salah satu dari dua sebab ini sudah ada, boleh 

didahulukan zakat fitrah. Sebagaimana zakat mal, boleh dibayar setelah 

cukup nisab, meskipun belum tiba haul.”185 

4) Zakat fitrah boleh ditunaikan sehari atau dua hari sebelum Ide. Ini merupakan 

pendapat dalam mazhab Maliki dan Hambali. Hal ini sebagaimana yang 

diriwayatkan oleh Nafi’ rahimahullah: 

 هللاُ فاكاانا اْبُن ُعمارا يُ ْعِطي عاْن الصَِّغرِي وااْلكاِبرِي حاىتَّ ِإْن كاانا لِيُ ْعِطي عاْن باِِنَّ واكاانا اْبُن ُعمارا راِضيا 
  ْوٍم أاْو ي ا ْوما  نْيِ عا  ْن ُه ماا يُ ْعِطيهاا الَِّذينا ي اْق  با ُلوهنااا واكاانُوا يُ ْعُطونا قا ْبلا اْلِفْطِر بِيا 

 
183 Ibnu Hazm, Al-Muhalla, Juz 6, h. 143. 
184 Al-Kasani, Badāi’ al-Sanāi’ fi Tartib al-Syarāi’, Juz 2, (Beirut: Dar Kutub Ilmiyah, 1986), h. 

74. 
185 Asy-Syirazi, al-Muhadzdab fi Fiqh Imam Syafi'i, Juz 1, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), h. 

541. 
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Artinya: 

“Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma membayarkan zakat fitrah untuk anak-

anak dan orang dewasa, dan beliau juga membayarkan zakat fitrah anak-

anakku, dan kemudian beliau radhiyallahu ‘anhuma memberikan kepada 

yang berhak menerimanya. Dan mereka (para sahabat) membayar zakat 

fitrah itu sehari atau dua hari sebelum Id.”186 

Berdasarkan riwayat ini, disimpulkan bolehnya mempercepat penunaian zakat 

fitrah sehari atau dua hari sebelum hari Idulfitri.  

Maka berdasarkan penjelasan di atas terdapat beberapa catatan dan simpulan. 

Atsar Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Nafi’ ini selain menunjukkan bolehnya 

mempercepat penunaian zakat fitrah sehari atau dua hari sebelum hari Idulfitri, juga 

sekaligus menjadi sanggahan atas pendapat pertama. 

Adapun pendapat kedua, merupakan pendapat yang tak berdalil. Juga karena 

zakat fitrah sebabnya adalah puasa Ramadan dan hari raya. Sebagaimana keterangan 

Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma: 

ةً    لِْلماسااِكنيِ ف اراضا راُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم زاكااةا اْلِفْطِر طُْهراًة لِلصَّائِِم ِمنا اللَّْغِو واالرَّفاِث واطُْعما
Artinya: 

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai 

penyuci bagi orang yang puasa dari segala tindakan sia-sia dan ucapan jorok, 

dan bekal makanan bagi orang miskin.”187 

Dan hikmah ini, yakni membersihkan orang yang berpuasa dari kesalahan 

selama puasa, serta bekal makanan bagi orang miskin ketika hari raya, tidak akan 

terwujud jika zakat itu ditunaikan jauh sebelum Ramadan. 

Tersisa pendapat ketiga dan keempat. Namun yang lebih mendekati kebenaran 

adalah pendapat yang keempat, selain karena didukung dengan atsar yang jelas (atsar 

Ibnu Umar dari Nafi’), juga beberapa alasan berikut: 

a. Zakat fitrah, dari segi penamaan yang dinisbatkan berdasarkan waktu, artinya zakat 

yang dikeluarkan di waktu fitri yakni hari raya Idulfitri. Seperti salat lima waktu 

 
186 H.R. Bukhari no. 1511. 
187 H.R. Abu Dawud no. 1609. 
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yang dinisbatkan kepada waktunya, begitupula puasa Ramadan yang dinisbatkan 

kepada bulan Ramadan. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan: 

 سبب وجوهبا الفطر، بدليل إضافتها إليه 
Artinya: 

“Sebab wajibnya zakat fitri adalah masuknya waktu fitri. Dengan dalil, 

penamaannya ‘zakat fitri’.”188 
 

b. Telah disebutkan bahwa zakat fitrah berkaitan dengan waktu fitri (Idulfitri), maka 

tidak semestinya diserahkan jauh-jauh hari sebelum hari Idulfitri. Selain itu zakat 

fitrah ditunaikan untuk memenuhi kebutuhan orang miskin agar mereka bisa 

bergembira di hari Idulfitri, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nafi’, dari Ibnu 

Umar, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dahulu memerintahkan 

untuk menunaikan zakat fitrah di hari Idulfitri di mana beliau bersabda: 

ا اْلي اْومِ اْغُنوُهْم عاْن    طاوااِف هاذا
Artinya: 

“Cukupilah mereka (fakir miskin) dari meminta-minta pada hari ini (Idul 

Fitri).”189 
 

Perintah mencukupi fakir miskin di sini adalah bermakna wajib. Jika zakat fitrah 

tersebut ditunaikan jauh-jauh hari, maka tentu maksud untuk mencukupi orang 

miskin pada hari raya Idul Fitri tidak terpenuhi. Adapun jika ingin ditunaikan lebih 

awal, maka sebaiknya ditunaikan dua atau tiga hari sebelum hari Id sebagaimana 

atsar Ibnu Umar yang telah disebutkan. 

Pendapat-pendapat yang telah disebutkan tadi, yakni berkaitan dengan masalah 

waktu bolehnya mengeluarkan zakat fitrah, tentu telah lama menjadi pembahasan para 

ulama, yakni lebih tepatnya dalam kondisi normal. 

Kembali pada kondisi sebagian kaum muslimin pada hari ini terdampak 

kebijakan pencegahan penyebaran Covid-19 dalam hal ekonomi yang tentunya sangat 

membutuhkan. Maka pendapat ketiga yang merupakan pegangan dalam mazhab 

Syafi’i bisa menjadi solusi untuk kondisi sekarang ini. 

 
188 Ibnu Qudamah, Al-Mugni, Juz 4, (Riyadh: Dar Alam Kutub, 1997), h. 301. 
189 H.R. al-Daraquthni dalam Sunannya no. 2133, dan al-Baihaqi dalam al-Sunan al-Kubra no. 

7739. 
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Namun menurut hemat penulis, pendapat yang tetap menjadi pegangan adalah 

pendapat keempat yang telah dipaparkan perihal kekuatan hujahnya. Alasannya bahwa 

zakat fitrah merupakan sebuah ibadah yang telah jelas tuntunannya, dan tentu ibadah 

harus berdasar dalil yang jelas. 

Adapun perihal mendesaknya kebutuhan kaum muslimin, tidak serta merta  

menjadi alasan yang membolehkan ta’jil zakat fitrah. Sehingga ia menjadi satu-

satunya solusi yang mesti ditempuh. Namun ada solusi yang lain, yang juga merupakan 

rekomendasi dari tulisan singkat ini. Yaitu dengan menggencarkan anjuran kepada 

masyarakat yang berada, untuk lebih memaksimalkan infak dan sedekah yang bersifat 

tathawwu’ (sunah) yang ditujukan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang 

membutuhkan di masa-masa yang sulit seperti hari ini. Wallahu a’lam. 
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Pembahasan XIX 

Pelaksanaan Salat Id di Rumah di Masa Pandemi Covid-19 

 

 ، أما بعد:إىل يوم املآلبه كل حال، والصالة والسالم على حممد ومن اقتدى    احلمد هلل على
 

Ibadah Id (hari raya) merupakan salah satu di antara momentum yang sangat 

berharga dalam kehidupan seorang muslim secara pribadi dan kaum muslimin secara 

umum. Momentum Id bukan hanya terbatas kepada pelaksanaan ibadah-ibadah yang 

mulia di hari tersebut, lebih dari itu ia adalah momentum kebersamaan, kebahagian 

dan sarana untuk mempererat kesatuan dan ukhuwah umat Islam. 

Syekh Abdullah al-Bassam rahimahullah berkata: 

ِذِه ِهيا عااداُة النَِّب   يااِن، فاكااناْت ها ِة اْلِعْيِد أاْن تُ ؤادَّى ِف الصَّْحرااِء خارِجا الُبن ْ ُ  -األاْفضاُل ِف صاالا صالَّى اَّللَّ
ا واسُ  -عالاْيِه واسالَّما  هللُا أاْعلامُ -ن  ُتُه، وااحِلْكماُة ِف هاذا ِبرْيِ، الَِّذي -وا : متاكانْيُ املْسِلِمنْيا ِمنا ْااِلْجِتمااِع اْلكا

ا االْحِتفااِل واالْجِتمااِع الا يا  ِت، واالنِ سااِء احلُيَِّض، فاِمْثُل هاذا ُ يُ تاخال ف عاْنُه، حاىتَّ الب انااِت الشَّاِبَّ ساُعُه إالَّ الا
 .الصَّْحرااٌء، ماعا ماا ِف ُخُرْوِجِهْم ِمنا اْلرُبُوِز َّللِِ  ت اعااىل، ضااِحنْي لاهُ 

Artinya: 

“Yang utama pelaksanaan salat id di tempat terbuka di luar kota, ini merupakan 

kebiasaan dan sunnah Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Dan hikmahnya 

adalah memberikan kesempatan kepada kaum muslimin untuk berkumpul 

dalam jumlah besar di mana tidak satupun yang ketinggalan, bahkan gadis-

gadis belia, wanita haid (diperintahkan untuk keluar). Dan tempat yang paling 

sesuai untuk perkumpulan dan perayaan ini adalah tempat terbuka (lapangan), 

di samping (keistimewaan) keluarnya dan menampakkan keagungan semata-

mata karena Allah.”190 

Di antara hal yang penting dikaji menyikapi kasus kekinian kita dengan 

merebaknya virus Corona (Covid-19), setelah imbauan dan fatwa para ulama, baik 

personal ataupun kolektif lewat lembaga-lembaga yang berkompeten berkaitan dengan 

pelaksanaan salat Jumat yang diganti dengan salat Zuhur dan salat berjemaah lima 

waktu di masjid dialihkan dan dilakukan di rumah masing-masing. Maka apakah hal 

ini bisa dilakukan pada salat Id, apakah bisa dilakukan di rumah atau dilakukan secara 

pribadi-pribadi bersendirian atau tidak? Termasuk di dalamnya ibadah-ibadah lain 

yang dilakukan menyertai pelaksaan salat Id itu. Apalagi setelah penerapan kebijakan 

 
190 Tawdhih al-Ahkam, 3/55. 
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pembatasan sosial (social distancing) dan bahkan pembatasan fisik (physical 

distancing) yang disebagian daerah kebijakan ini telah diterjemahkan dalam format 

pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Kecil (PSBB dan PSBK). 

 

Pandangan Ulama Berkaitan dengan Pelaksanaan Salat Id Secara Personal 

(Munfarid) 

Bolehkah melaksanakan salat Id secara personal dan tidak berjemaah?. Dari 

penulusuran berbagai literatur fikih klasik, dapat disimpulkan secara umum bahwa dari 

empat mazhab muktabar yang dijadikan sebagai acuan ulama, maka hanya mazhab 

Hanafi yang tidak membolehkan pelaksanaan salat Id secara sendiri-sendiri. Al-Imam 

Mulla Khusru berkata: 

ُه؛   اعاٍة وافاتاْت بعُض الن اِس ال ي اْقِضْيها ِف الواْقِت واباعدا ا ِبِصفاِة كاْوهِنا صالُة ِإن  اإلماما إذا صاال هاا ماعا َجا ألاهن 
 العْيِد َلْا تُ ْعراْف قُ ْرباًة ِإال  ِبشاراِئطا ال تاِتمُّ ِِبملن ْفارِِد.

Artinya: 

“Bahwasanya imam jika telah melaksanakan salat Id bersama jemaah 

sementara sebagian orang terlambat melakukannya maka tidak perlu bagi 

mereka (yang terlambat) untuk mengqada baik pada saat itu ataupun 

setelahnya, karena salat ini disifatkan sebagai salat Id tidak dikenal sebagai 

sebuah ketaatan kecuali dengan persyaratan-persyaratan yang tidak dapat 

dilakukan oleh personal (munfarid).”191 

Adapun jumhur ulama dalam hal ini ketiga mazhab muktabar lainnya; Maliki, 

Syafi’i dan Hambali maka yang masyhur dari pendapat ulama-ulama mazhab tersebut 

adalah bahwa secara umum salat ini bisa dilakukan secara personal dan tidak 

dipersyaratkan untuk dilaksanakan berjemaah. 

Dalam mazhab Malikiyah disebutkan bahwa pendapat yang kuat dalam 

mazhab adalah jika seseorang yang terlambat dan tidak sempat melaksanakan salat Id 

berjemaah atau terkendala uzur maka mereka dianjurkan untuk melaksanakan salat Id 

ini secara personal dan bahkan tidak melakukannya secara berjemaah. Dalam kitab 

Manh al-Jalil dijelaskan: 

 

 

 
191 Durar al-Hukkam Syarh Ghurar al-Ahkam, 1/144. 
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ا الا  اعاًة عالى  و)فاات اْتُه( أي صالُة الِعْيِد املأُمْوُر هِباا اْسِتناًن ماعا اإِلماِم لُِعْذٍر أاْو الا، فيُ ْنداُب لاُه صالهُتا فاذًّ َجا
 الر اِجِح.

 Artinya: 

“Siapa saja yang disunahkan untuk melaksanakan salat Id bersama imam dan 

ia tidak mendapatinya karena ada uzur atau tidak, maka pendapat yang rajih 

(dalam mazhab) ia dianjurkan untuk melakukannya secara bersendirian dan 

tidak melakukannya secara berjemaah.”192 

Menurut pendapat muktamad dalam Mazhab Syafi’i dan Hambali bahwa 

secara prinsip pelaksanaan salat Id dapat dilakukan secara personal (munfarid). Imam  

al-Nawawi berkata: 

اْلْاِدْيِدِة ُكلِ هاا، أان  صاالةا العْيِد ُتْشراُع لِلُمن ْفارِد ِف ب اْيِتِه أاْو غارْيِِه، ولِْلُمساِفِر املْذهاُب وااملْنُصْوُص ِف الُكُتِب 
ْرأِة.

ا
 واالعاْبِد واامل

Artinya: 

“Pendapat mazhab dan yang dinaskan (Imam Syafi’i) dalam semua kitab-kitab 

(yang menukilkan) pendapat baru beliau, bahwasanya salat Id disyariatkan utk 

dilaksanakan secara personal di rumah atau selainnya, sebagaimana 

(disyariatkan) pula bagi musafir, budak dan wanita.”193 

Al-Hajjawiy juga berkata: 

ْرأاُة  
ا
ُن ْفارِدُ واي اْفعاُلهاا املسافُر واالعاْبُد وامل

 واامل
Artinya: 

“Salat Id boleh juga dilakukan oleh musafir, budak, wanita dan munfarid 

(sendiri).”194 

Dalil yang digunakan dalam masalah ini adalah kias salat Id kepada salat-salat 

nafilah yang mana salat-salat tersebut tidak mempersyaratkan bahwa orang yang 

melakukannya harus berdomisili pada satu tempat (al-Istithan), sehingga hal ini 

menggugurkan syarat wajibnya berjemaah sebagaimana yang terdapat dalam salat 

Jumat, maka hal ini berlaku juga pada salat Id.195 

 

 
192 Manh al-Jalil Syarh Mukhtasar al-Khalil, 1/467. 
193 Raudhah al-Thalibin, 2/70. 
194 Al-Iqaa’, 1/200. 
195 Al-Mughni, 2/291. 
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Dari penjelasan ulama fikih di atas dapat disimpulkan bahwa jumhur ulama 

selain Hanafiyah bersepakat dibolehkannya pelaksanaan salat Id secara personal baik 

bagi yang terlambat sehingga tidak mendapatkan salat bersama imam ataupun 

dikarenakan adanya uzur. Hal ini dapat dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan 

pelaksanaan salat Id dalam masa sulit seperti ini. 

 

Hukum Pelaksanaan Salat Id Secara Personal dan Terbatas di Masa Covid-19 

Penjelasan dan pendapat jumhur ulama tentang kebolehan pelaksanaan salat Id 

secara personal atau bersifat terbatas seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan 

lalu merupakan solusi konkrit dalam pelaksanaan salat Id di masa pandemik Covid-19 

saat ini, hal ini dapat diperkuat dengan mempertimbangkan beberapa alasan berikut 

ini: 

1) Pelaksanaan salat Id secara hukum asal lebih dekat kepada pelaksanaan salat-salat 

sunah berjemaah lainnya, seperti salat Kusuf (gerhana), Istisqa dan yang lainnya, 

yang mana salat-salat ini sebagaimana dapat dilakukan berjemaah maka bisa juga 

dilaksanakan secara personal dan terbatas.196 

2) Kaidah bahwa segala perintah semaksimal mungkin dilakukan sesuai dengan 

kemampuan. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta’ala: 

 فاات َُّقوا اَّللَّا ماا اْستاطاْعُتمْ 
Terjemahnya: 

“Maka bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kalian.” 

(Q.S. al-Taghabun: 16) 
 

Juga berdasarkan sabda nabi shallallahu ‘alaihi wasallam:  

 فاِإذاا أاماْرُتُكْم ِبشاْيٍء فاْأتُوا ِمْنُه ماا اْستاطاْعُتمْ 
Artinya: 

“Apabila aku perintahkan kalian satu perkara, maka lakukanlah sesuai 

dengan kemampuan kalian.”197 

Berdasarkan hal ini, ketika salat Id tidak dapat dilakukan dengan bersama jemaah 

kaum muslimin maka bukan berarti meninggalkan ibadah ini secara keseluruhan, 

 
196 Al-Umm, 1/260. 
197 H.R. Bukhari no. 7288 dan Muslim no. 1337. 
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tetapi melaksanakan ibadah ini sesuai dengan batas kemampuan yaitu 

melaksanakannya secara personal atau bersama keluarga inti di rumah dengan 

jumlah yang sangat terbatas. 

3) Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan menolak kemudaratan, di antaranya: 

 الضَّراُر يُ زاالُ 
Artinya: “Kemudaratan (harus) dihilangkan.”198 

 الضَّراُر يُْدفاُع ِبقاْدِر اإِلْمكانِ 
Artinya: “Kemudaratan harus dicegah semaksimal mungkin.”199 

اصااِلحِ 
ْلِب امل ٌم علاى جا افااِسِد ُمقادَّ

 داْرُء امل
Artinya: “Menolak mudarat lebih diutamakan daripada mengambil 

kemaslahatan.”200 

Kaidah-kaidah ini mempertegas bahwa di antara maksud dari pelaksanaan salat Id 

di rumah untuk  menghindari dan mengantisiapasi kemudaratan yang bakal terjadi 

jika salat Id dilakukan berjemaah baik di tempat terbuka ataupun di lapangan 

terbuka yang mana kontak sosial dalam segala bentuknya dalam suasana seperti 

hari Id sulit untuk dihindarkan. 

4) Imbauan ulama baik secara personal ataupun kolektif untuk melaksanakan salat 

berjemaah lima waktu di rumah dan menggantikan salat Jumat dengan salat Zuhur 

di rumah, bahkan sebagian telah mengimbau untuk tidak melaksanakan salat Id di 

Masjid atau di tempat terbuka lainnya. Imbauan dan fatwa ini seharusnya menjadi 

patokan umat dalam melaksanakan kegiatan beribadah mereka selama bulan suci 

Ramadan dan pelaksanaan salat Id.201 

 

Tata Cara Pelaksanaan Salat Id dan ibadah yang Berkaitan di Rumah dan dalam 

Kondisi Terbatas 

Adapun panduan pelaksanaan salat Id dan ibadah yang terkait di rumah dan 

dalam kondisi yang terbatas, dapat disimpulkan dalam beberapa poin berikut ini:  

 
198 Al-Asybah wa al-Nadzair, h. 7. 
199 Syarh al-Qawa’id al-Fiqhiyyah, h. 207. 
200 Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah wa Tathbiquha fi al-Madzahib al-Arba’ah, 1/238. 
201 Lihat: Tausiyah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Menyambut Ramadan dalam Situasi 

Covid-19, Nomor:Kep-1065/DP MUI/IV/2020. 
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1) Secara umum mayoritas para ulama yang membolehkan berpendapat bahwa 

pelaksanaan salat Id secara personal tidak berbeda dengan pelaksanaan salat Id 

berjamah, baik dari sisi jumlah rakaat, cara bertakbir dan begitu juga hal-hal yang 

lain dalam pelaksanaaan salat Id. Al-Baihaqi berkata: 

ًعا، : واَناُْن ن اُقْوُل: ِإذاا صاال هاا أحاٌد صاال هاا كاماا ي اْفعاُل اإِلمااُم يُكاربِ ُ ِف اأُلْوىلا ساب ْ واِف  قاالا الش اِفِعي 
 اآلِخراِة َخاًْسا ق اْبلا الِقراءاِة.

 Artinya: 

“Imam Syafi’i berkata: dan kami berpendapat bahwa jika salat Id 

dilakukan oleh perorangan maka pelaksanaannya sama dengan yang 

dilakukan oleh Imam (pada saat berjemaah), bertakbir tujuh kali di rakaat 

pertama dan lima kali di rakaat terakhir.”202 

Ibnu Qudamah setelah menukilkan perbedaan pendapat dalam tata cara mengqada 

salat Id bagi yang ketinggalan, beliau berkata: 

هاا علاى ِصفِة صالِة الِعْيِد بِتاْكبرْيٍ. نُِقل ذلكا عاْن أمحدا إْْساِعيُل بن ساِعْيٍد، واْختااراُه  واِإْن شااءا صاال 
ْنِذرِ اْلاوزاجاِن ، واهاذا ق اْوُل  

ُ
 النَّخاِعي، وماِلٍك، والش اِفِعي، واأاِب ث اْوٍر واْبِن امل

Artinya: 

“Dan jika mau, ia boleh melaksanakannya sesuai dengan tata cara 

pelaksanaan salat Id yang disertai dengan takbir, pendapat ini dinukilkan 

dari Imam Ahmad oleh Ismail bin Said, dan menjadi pendapat yang dipilih 

oleh al-Jauzajaniy, dan ini merupakan pendapat an-Nakhaiy, Malik, al-

Syafi’i, Abu Tsaur dan Ibn al-Mundzir.”203 

Tentang khotbah Id, maka menurut sebagian ulama hal ini tidak perlu dilakukan 

bagi yang salat Id secara personal. Al-Nawawiy berkata: 

ْذهِب فاصال هاا املنفارِِد َلْا خياُْطْب عالاى املْذهاِب الص ِحْيِح املْشُهْوِر واِبِه قاطاعا اْلُْمُهوْ 
ا
 رُ فاِإذاا قُ ْلناا ِِبمل

Artinya: 

“Jika kita berpendapat sesuai pendapat mazhab, dan salat ini dilaksanakan 

secara personal maka ia tidak perlu berkhotbah menurut pendapat yang 

sahih dalam mazhab dan pendapat ini yang dipilih oleh jumhur (ulama 

Syafi’iyah).”204 

 

 
202 Ma’rifah al-Sunan wa al-Atsar, 5/103. 
203 Al-Mughni, 2/290. 
204 Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, 5/2. 
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Dan pendapat ini yang dipilih dalam fatwa ulama yang tergabung dalam Komisi 

Tetap Fatwa Arab Saudi berkaitan orang yang akan mengqada salat Id ini: 

، ف اُيصلِ ي ْهاا عالى ِصفاِتهاا ِمْن ُدوِن ُخْطباٍة بْعداها، وهباذا  واماْن فاات اْتُه وأحابَّ قاضاءاهاا اْسُتِحب  لُه ذِلكا
 قاال اإِلمااُم ماِلٍك، والش اِفِعي وأامْحُد والنَّخاِعي  وغارْيُُهْم ِمْن أْهِل اْلِعْلِم.

Artinya: 

“Jika ia tidak mendapati salat Id dan ia ingin mengqadanya maka hal ini 

dianjurkan, ia melakukannya sesuai dengan tatacaranya tanpa disertai 

khotbah setelah salat. Dan ini pendapat Imam Malik, al-Syafi’i, Ahmad, 

an-Nakhaiy dan ulama lainnya.”205 

2) Jika dalam satu rumah terdapat beberapa orang, maka dibolehkan salat berjemaah 

dengan keluarga inti di rumah tersebut selama semuanya berada dalam kondisi 

sehat. Dalil yang bisa dijadikan landasan adalah perbuatan sahabat Anas bin Malik 

radhiyallahu ‘anhu, sebagaimana yang dinukilkan oleh al-Bukhari dalam kitab 

sahihnya: 

ُهم ابنا أِب ُعْتبةا ِبلزَّاويِة، فاجاماعا أهلاُه وبِنْيِه وصالَّى كاصاالِة أهِل املِْصِر،  أامرا أانُس بُن ماالٍك مْوالا
 وتاْكِبرْيِهم.

Artinya: 

“Anas bin Malik yang tinggal di sudut (kota Basrah) mengumpulkan 

keluarga dan anak-anak beliau, dan memerintahkan maula beliau Ibnu Abi 

Utbah (untuk menjadi imam) dan melaksanakan salat seperti pelaksanaan 

salat dan takbir penduduk kota.”206 
 

3) Adapun ibadah-ibadah yang terkait dengan pelaksanaan hari Id, maka tetap 

dilaksanakan sebagaimana petunjuk yang diajarkan, seperti di antaranya: 

memperbanyak takbir sejak malam Id, menunaikan zakat fitrah sebelum salat 

Idulfitri, mandi dan memakai wewangian dan pakaian yang terbaik, memakan 

kurma pada pagi hari sebelum pelaksanaan salat Idulfitri dan yang lainnya. 

4) Berkaitan dengan meminimalisir kemudaratan penyebaran Covid-19, maka 

semaksimal mungkin menerapkan social distancing atau physical distancing, 

sehingga sebaiknya menghindari untuk melakukan salaman dengan berjabat 

tangan secara langsung, berangkulan dan berpelukan, begitupula melakukan 

 
205 Fatawa al-Lajnah al-Daimah, 8/30. 
206 Shahih al-Bukhari, 2/23. 
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kunjungan ziarah antar keluarga, kerabat, tetangga dan handai tolan. Hal ini bisa 

diganti dengan mencukupkan dengan ucapan “taqabbalallahu minna waminkum” 

dan ucapan selamat dan tahniah lainnya, baik secara langsung atau komunikasi 

telpon atau saling bersapa di media sosial. Adapun kegiatan kunjungan dan ziarah 

dapat diganti dengan saling bertukar hadiah dan makanan sebagai wujud ekspresi 

kegembiraan dan kesyukuran kita di hari yang mulia ini. Wallahu a’lam. 

 


