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SHALAT MAKTUBAH & JUM’AH



SHALAT MAKTUBAH
1. Shalat Maktubah adalah shalat 5 waktu. Disebut Maktubah, yang 

merupakan bentuk Isim Maf’ul dari kata “Kataba” yang bermakna
“Mewajibkan”, sehingga artinya shalat yang diwajibkan, atau kita kenal
sebagai shalat fardhu. 

2. Shalat maktubah inilah shalat yang menjadi satu dari lima rukun Islam yang 
disebut-sebut dalam Hadits Jibril

3. Semua penjelasan tentang thaharah, juga tentang tata cara shalat (fardhu, 
sunnah, makruh, dan pembatalnya) pada dasarnya ditujukan kepada
shalat-shalat maktubah ini. 

4. Namun demkian, ada shalat fardhu yang lain, yaitu Jum’ah, dan “Shalat
Nafilah” sebagai tambahan kebaikan bagi manusia. 



SHALAT JUM’AH

• Disyari’atkan berdasarkan QS. Al-Jumu’ah (9) dan sejumlah
hadits Nabi –shallahu ‘alayhi wa alihi wasallam –baik berupa
qauliyyah maupun fi’liyyah. 

• Setiap Muslim yang telah Mukallaf (akil, baligh) wajib
menunaikan Shalat Jum’ah, kecuali: (1) Budak, (2) Musafir, 
(3) Wanita, (4) Oarng Yang Domisili di sebuah tempat yang 
tidak terdengar adzan Jum’ah, (5) Orang yang sakit. 



KETENTUAN BAGI YANG TIDAK SHALAT JUM’AH

• Jika orang-orang yang tidak wajib Shalat Jum’ah tetap turut
hadir Shalat Jum’ah, maka shalat mereka sah dan telah
menggantikan Shalat Zhuhur. Dianjurkan untuk tidak shalat
Zhuhur kecuali setelah selesai pelaksanaan shalat Jum’ah

• Orang yang wajib shalat Jum’ah, namun dia tidak ikut hadir, 
dia tidak sah shalat zhuhur kecuali setelah selesai
pelaksanaan shalat Jum’ah. 

• Orang yang wajib Jum’ah tidak boleh melakukan safar
setelah fajar hari Jum’ah bila di jalan tidak dapat
menunaikan Jum’ah



SYARAT SAH PELAKSAAN SHALAT JUM’AH

1. Dilakukan di pemukiman, karena ittiba’ Rasulullah shallah
‘alayhi wa alihi wasallam

2. Dilakukan secara berjama’ah

3. Dilaksanakan bersama minimal 40 orang laki-laki baligh, 
berakal, dan muqim, sejak awal khutbah hingga selesai shalat. 

4. Masih dalam waktu Zhuhur

5. Tidak adanya Shalat Jum’ah lain di satu desa tanpa hajat. Jika 
hal ini terjadi, yang sah adalah yg lebih dulu takbiratul Ihram. 

6. Dilakukan dua khutbah sebelum shalat dengan syarat dan 
rukunnya



RUKUN KHUTBAH

1. Memuji Allah

2. Membaca shalawat kepada Nabi 

3. Berwasiat takwa

4. Membaca ayat al-Qur’an (pada salah satu khutbah)

5. Berdoa untuk kaum Muslim 



SYARAT KHUTBAH

1. Suci dari hadats dan najis

2. Menutup aurat

3. Berdiri

4. Duduk antara dua khutbah

5. Menyampaikan khutbah sekira didengar oleh jamaah (40 
orang)  



SUNNAH-SUNNAH SHALAT JUM’AH

1. Memendekkan khutbah dan memanjangkan shalat

2. Makruh melakukan apa yg diada-adakan oleh Sebagian 
khatib; menggerakkan tangan Ketika berbicara, 
menggedok tangga mimbar dengan tongkat atau
semisalnya saat naik mimbar. 

3. Makruh duduk ihtiba’ saat imam berkhutbah

4. Membaca jahr Fatihah dan Surat

5. Membaca Surat Jumu’ah pada rakaat pertama, dan al-
Munafiqin pada rakaat kedua, atau al-A’la dan al-Ghasyiah



SUNNAH-SUNNAH SEBELUM SHALAT JUM’AH

1. Mandi jum’ah
2. Membersihkan diri dengan siwak (gosok gigi), memotong kuku, rambut, 

membersihkan diri dari semua bau, memamai parfum, memakai pakaian
yang terbaik yg putih. 

3. Berangkat awal, sejak terbit mahatahri - bagi selain imam -, berjalan kaki 
dengan tenang, duduk mendekat imam, sibuk berdzikir dan membaca al-
Qur’an. 

4. Sunnah membaca al-Kahfi dan memperbanyak baca shalawat pada hari
dan malam jum’ah

5. Sunnah memperbanyak doa dengan harapan bertepatan dg sa’ah ijabah
6. Jika datang saat imam khutbah, makruh melangkahi pundak-pundak

jamaah yang lain, dan tidak melakukan kecuali shalat sunnah tahiyyatul
masjid dengan sangat singkat. 

7. Mendengarkan khutbah, tidak berbicara. 



TERTINGGAL SHALAT JUM’AH

1. Jika seorang datang, dan menjumpai imam pada posisi
rukuk pada rakaat kedua, maka dia menyempurnakan
shalat jum’ahnya (dengan menambah satu rakaat)

2. Jika dia menjumpai imam pada posisi setelah rukuk pada 
rakaat kedua, maka dia menyempurnakan shalatnya
sebagai shalat Zhuhur. 



SHALAT BERJAMA’AH DALAM 
SHALAT MAKTUBAH



HUKUM-HUKUM SHALAT BERJAMAAH 

• Bagi laki-laki dewasa, tidak musafir dan tidak sakit, 
terdapat dua pendapat: (1) Sunnah Mu’akkadah, (2) Fardhu
Kifayah (pendapat yang lebih shahih)

• Konsekuensi dari pendapat kedua: Penduduk desa yang 
sepakat tidak melakukan jamaah tanpa ‘udzur wajib
dperangi. 

• Jika ada dua tempat yang melakukan shalat berjama’ah, 
yang paling utama adalah yang paling banyak jama’ahnya



HUKUM-HUKUM SHALAT BERJAMAAH 
• Orang yang melakukan shalat sendiri, lalu menjumpai jamaah, disunnahkan mengulang shalatnya

secara berjamaah

• Makmum WAJIB niat menjadi makmum

• Fadhilah berjamaah dapat diperoleh meski hanya dengan menjumpai imam sebelum salam

• Makmum yang menjumpai imam pada posisi rukuk, jika dia dapat rukuk bersama Imam, di 
dianggap telah mendapat satu rakaat

• Makmum yang sempat berdiri Bersama Imam, namun belum selesai membaca Fatihah dan imam 
telah rukuk, maka: (1) Wajib rukuk mengikuti imam, jika sebelumnya dia tidak membaca ititah dan 
ta’awudz. (2) Jika sebelumnya membaca iftitah dan atau ta’awudz, wajib lanjut memba Fatihah
sekira setara dengan iftitah/ta’awudz yang dibaca. Ar-Rafi’i, an-Nawawi, dan al-Baghawi: Dia
dimaafkan dalam keterlambatannya rukuk Bersama imam. 



HUKUM-HUKUM SHALAT BERJAMAAH 
• Hukumnya makruh mendahului imam dengan satu rukun, dan disunnahkan

kembali mengikuti imam. 

• Hukumnya haram mendahului Imam dengan dua rukun, dan jika dilakukan
secara sengaja dan tahu keharamannya, shalatnya batal. 

• Orang yang datang ke masjid dan iqamah dikumandangkan, dimakruhkan
melakukan shalat sunnah. 

• Jika tengah dalam shalat sunnah, lalu iqamah dikumandangkan, maka: (1) 
Melanjutkan shalat sunnah, Jika tidak menyebabkan tertinggal jamaa’ah, 
(2) Memutus shalatnya, jika khawatir tertinggal jama’ah. 



SIFAT IMAM 
• Sunnah menjadi imam: yang paling banyak hafalan quran dan paling faqih 

• Jika sama dalam hafalan, tapi salah satu lebih faqih, maka dia lebih
utama. Jika satu faqih, satu hafizh, maka lebih utama faqih. 

• Jika sama dalam hal di atas, maka yg lebih mulia nasabnya dan lebih tua
usianya. 

• Jika sifat-sifat di atas terpenuhi, namun fasiq, maka yang memiliki sifat
‘adil lebih utama meski kurang dalam fiqh dan hafalan. 

• Makruh menjadi imam bagi makmum yg mayoritasnya tidak menyukainya

• Tidak sah laki-laki bermakmum pada perempuan atau khuntsa. Tidak sah
pula seorang Qari’ (dapat membaca fatihah dengan benar) bermakmum
pada Ummi , bisu, atau cedal. 



SHALAT-SHALAT SUNNAH



KEUTAMAAN SHALAT SUNNAH

• Shalat adalah amal fisik yang paling utama, dan 
sunnahnya adalah kesunnahan yang paling utama. 

• “Amal apa yang paling utama? Nabi menjawab: “Shalat
pada waktunya”. (HR. Bukhari dan Muslim)

• “Ketahuilah bahwa paling baik amal kalian adalah shalat”. 
(HR. Ibn Majah dan al-Baihaqi) 

• “Bantulah aku dengan banyak bersujud”. (HR. Muslim) 
Jawaban Nabi saat salah seorang sahabat meminta bisa
menyertai beliau di surga. 



MACAM-MACAM SHALAT SUNNAH

1. Shalat sunnah yang yang disyari’atkan berjamaah, yang paling utama: (1) 
Ied, (2) Gerhana, (3) Istisqa’ 

2. Shalat sunnah yang tidak disunnahkan jama’ah, yang paling utama: (1) 
Witir, (2) Shalat sunnah fajar. (3) Shalat sunnah rawatib yang lain, yaitu: 4 
rakaat sebelum dan 4 rakaat setelahnya (2 muakkadah dan dua tidak); 
empat sebelum ashar; dua sebelum maghrib (tidak muakkad) dan 
setelahnya (muakkad); dua rakaat sebelum isya’ (tidak muakkad) dan dua
setelahnya (muakkadah). (4) Tahajjud, (5) Dhuha,

3. Shalat Sunnah di malam Ramadhan Tarawih, 

4. Shalat Sunnah karena masuk sebab yang tidak disunnahkan jamaah (1)  
Tahiyyatul Masjid, (2) Shalat Sunnah wudhu, (3) Istikharah



WAKTU-WAKTU YANG DILARANG SHALAT

1. Lima waktu diharamkan (menurut pendapat shahih) 
melakukan shalat sunnah yang tidak memiliki sebab, 
atau sebab muta’akhir. 

2. (1) Ketika terbit matahari sampai meninggi seukuran
tombak, (2) Ketika istiwa’, sampai bergeser ke arah
barat, (3) Ketika menguning, sampai tenggelam, (4) 
Setelah melakukan shalat Shubuh, (5) Setelah 
melakukan shalat Ashar. 



بالصوابأعلموهللا


