
    
 

KHUSUS UNTUK PARA SISWA/PESERTA 
Ahad, 25 Oktober 2020/08 Rabiul awwal 1442            Brosur No. : 2026/2066/IF 

Shalat Berjama'ah (ke-1) 

Pengertian shalat berjama'ah 

Shalat berjama'ah ialah shalat yang dilakukan oleh orang banyak secara 
bersama, paling sedikit dua orang, salah seorang diantara mereka yang 
lebih fasih bacaannya dan lebih mengerti tentang hukum Islam (Al-
Qur'an dan Hadits) dipilih menjadi imam, dan yang lain menjadi 
makmum. Shalat berjama'ah ini hukumnya sunnah muakkadah. 

Keutamaan shalat berjama'ah 

َاِبْ  قَ   َعْن  َرُسْوُل هللِا  لَ اُهَريْ َرَة  قَاَل  الرَُّجِل ِِف : َصَل ملسو هيلع هللا ىلص:  ُة  
َعلَ  ُتَضعَُّف  َصَل ْاجلََماَعِة  ِفْ ى  وَ   تِِه  ََخًْسا    ِفْ بَ ْيِتِه  ُسْوِقِه 

َوذ  َوِعْشرِْيَن ْ  ثُ ِضْعًفا،  اْلُوُضْوَء  فََاْحَسَن  تَ َوضََّأ  ِاَذا  اَنَُّه  مَّ  ِلَك 
 ْم َُيُْط َخْطَوًة ِالَّ  لَ    ،ةُ  الصََّل  ُُيْرُِجُه ِالَّ َمْسِجِد َل  الْ َخرََج ِاَل 

َئٌة، فَِاَذا َصلَّى لَ  ُحطَّ َعْنُه بِ َها َدَرَجٌة، وَ  رُِفَعْت َلُه بِ  ْم  َها َخِطي ْ
الْ  ُتَصل ِ َمَل تَ َزِل  ِفْ ِئَكُة  َداَم  َما  َعَلْيِه  َصل  ُّٰهم ّٰاَلل  ّٰ  ،هُ ُمَصلَّ   ى  ّّٰٰ

اَلل  ّٰ اْرََحْهَُّٰعَلْيه ،ّٰ َوَل ُهم ّٰ ِفْ .  َاَحدُُكْم  يَ زَاُل  انْ َتَظَر َصَل     َما  ٍة 
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 158:  1. البخارى ةَ الصََّل 
Dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Shalatnya 
seseorang dengan berjama'ah (di masjid) itu berlipat ganda (pahalanya) 
dengan dua puluh lima kali lipat dari pada shalatnya di rumah dan di 
pasar. Yang demikian itu karena apabila ia berwudlu dan memperbagus 
wudlunya, kemudian berangkat ke masjid yang mana tidak ada yang 
menggerakkannya untuk berangkat ke masjid itu kecuali (untuk) shalat, 
maka tidaklah ia melangkahkan kakinya satu langkah, kecuali 
dengannya diangkat satu derajat untuknya dan dihapuslah dengannya 
satu kesalahannya. Dan apabila ia telah shalat, para malaikat terus-
menerus mendoakannya selama ia masih berada di tempat shalatnya 
(dan selama belum bathal wudlunya)”. Malaikat mengucapkan 
"Alloohumma shalli 'alaih, Alloohummar-hamhu" (Ya Allah, berilah 
berkah kepadanya, Ya Allah, berilah rahmat kepadanya). Dan 
senantiasa ia dianggap shalat selama ia menunggu (untuk) shalat". [HR. 
Bukhari juz 1, hal. 158]. 

َاِبْ  هللِا    َعْن  َرُسْوَل  اَنَّ  َل ملسو هيلع هللا ىلص  ُهَريْ َرَة  ِفْ ي َ   قَاَل:  اْلَعْبُد   زَاُل 
َتِظُر الصََّل ُمَصلَّ    ٍة َما َكاَن ِفْ َصَل  ِئَكُة: َمَل تَ ُقْوُل الْ َة، وَ ُه يَ ن ْ

اَلل  ّٰاَلل  ّٰ َلُه،ّٰ اْغف ْرّٰ اْرََحْهُُّٰهم ّٰ ُُيِْدَث. َحّتَّ   ُهم ّٰ اَْو  يَ ْنَصِرَف   
 459: 1 . مسلما ُُيِْدُث. قَاَل: يَ ْفُسْو اَْو َيْضرِطُ قُ ْلُت: مَ 

Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Senantiasa 
seorang hamba terhitung shalat selama ia berada di tempat shalatnya 
untuk menunggu datangnya waktu shalat wajib. Dan para malaikat 
mendoakan Alloohummaghfir lahu, Alloohummar hamhu. (Ya Allah 
berilah ampun kepadanya, ya Allah berilah rahmat kepadanya)”. Yang 
demikian itu hingga ia berpaling atau ia berhadats”. Aku (Abu Rafi’) 
bertanya (kepada Abu Hurairah), “Apa yang dimaksud berhadats itu ?”. 
(Abu Hurairah) menjawab, “Kentut yang tidak berbunyi, maupun yang 
berbunyi”. [HR. Muslim juz 1, hal. 459, no. 274]. 
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ُة ْاجلََماَعِة  قَاَل: َصَل ملسو هيلع هللا ىلص  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر اَنَّ َرُسْوَل هللِا  
 158: 1 . البخارى ِعْشرِْيَن َدَرَجةً ِبَسْبٍع وَ  َة اْلَفذ ِ تَ ْفُضُل َصَل 

Dari ‘Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, 
"Shalat berjama'ah itu lebih utama dari pada shalat sendirian dengan 
dua puluh tujuh derajat". [HR. Bukhari juz 1, hal. 158] 

ُل ْفضَ اَ ُة ْاجلََماَعِة  قَاَل: َصَل ملسو هيلع هللا ىلص  ْبِن ُعَمَر اَنَّ َرُسْوَل هللِا  ا  َعنِ 
 450: 1مسلم . ِعْشرِْيَن َدَرَجةً ِبَسْبٍع وَ  اْلَفذ ِ  ةِ َصَل ِمْن 

Dari Ibnu ‘Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Shalat 
berjama'ah itu lebih utama dari pada shalat sendirian dengan dua puluh 
tujuh derajat". [HR. Muslim juz 1, hal. 450, no. 249] 

َاِبْ  هللِا    َعْن  َرُسْوَل  ْعُت  َسَِ قَاَل:  تَ ْفُضُل  ملسو هيلع هللا ىلص  ُهَريْ َرَة  يَ ُقْوُل: 
َصَل َصَل  ْاجلَِمْيِع  وَ َة  ُة  ِِبَْمٍس  َوْحَدُه  ُجزْ َاَحدُِكْم    ا ءً ِعْشرِْيَن 

َمَل  َوَمَل َوََتَْتِمُع  اللَّْيِل  ِفْ ِئَكُة  الن ََّهاِر  ثُ َصَل   ِئَكُة  اْلَفْجِر.  مَّ  ِة 
ُتْم   ِشئ ْ ِاْن  فَاقْ َرُءْوا  ُهَريْ َرَة:  اَبُ ْو  قُ ْرا ّٰيَ ُقْوُل  ْالَفْجر َّٰكاَنّٰا ن ّٰ َنّٰ

 159: 1 . البخارى َمْشُهْوًداّٰ
Dari Abu Hurairah, ia berkata : Aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, “Shalat berjama’ah itu lebih utama dari pada shalatnya 
seseorang diantara kalian sendirian dengan dua puluh lima bagian, dan 
para malaikat yang mengurusi malam berkumpul dengan para malaikat 
yang mengurusi siang (menyaksikan) pada shalat Shubuh”. Kemudian 
Abu Hurairah berkata, ”Bacalah jika kalian mau, ayat Inna qur-aanal 
fajri kaana masyhuudaa (Sesungguhnya shalat shubuh itu disaksikan 
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oleh para malaikat)” Al-Israa’ : 78. [HR. Bukhari juz 1, hal. 159] 

َاِبْ  بَ ْيِتِه    : َمْن َتَطهََّر ِفْ ملسو هيلع هللا ىلصُهَريْ َرَة قَاَل: قَاَل َرُسْوُل هللِا    َعْن 
 بَ ْيٍت ِمْن بُ يُ ْوِت هللِا لِيَ ْقِضَي َفرِْيَضًة ِمْن فَ رَاِئِض مَّ َمَشى ِاَل  ثُ 

َوْاُلْخرَ   ،هللاِ  َئًة  َخِطي ْ ََتُطُّ  ِاْحَداُُهَا  َخْطَوََتُه  تَ ْرَفُع  َكاَنْت  ى 
 462: 1 . مسلمَدَرَجةً 

Dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa 
bersuci (berwudlu) di rumahnya, kemudian ia berjalan ke suatu masjid 
diantara masjid-masjid Allah untuk melaksanakan kewajiban diantara 
kewajiban-kewajibannya kepada Allah, maka setiap dua langkahnya 
adalah yang satu menghapus kesalahan, dan yang lain mengangkat 
derajat". [HR. Muslim juz 1, hal. 462, no. 282] 

ُمْسِلًما  َغًدا  هللَا  يَ ْلَقى  اَْن  َسرَُّه  َمْن  قَاَل:  هللِا  َعْبِد  َعْن 
ِهنَّ، فَِانَّ هللَا  ِء الصََّلَواِت َحْيُث يُ َناَدى بِ ُؤَل فَ ْلُيَحاِفْظ َعَلى ه  

َوَلْو ُهَدى،  ُهنَّ ِمْن ُسَنِن اْل اِنَّ َدى وَ هُ  ُسَنَن اْلملسو هيلع هللا ىلص ُكْم َشرََع  لَِنِبي ِ 
ُتْم ِفْ  بَ ْيِتِه،   ُف ِفْ ُمَتَخل ِ َذا الْ ى ه  بُ يُ ْوِتُكْم َكَما ُيَصل ِ   اَنَُّكْم َصلَّي ْ

نَ  ُسنََّة  وَ ِبي ِ َلََتَْكُتْم  نَِبي ِ ُكْم،  ُسنََّة  تَ رَْكُتْم  ِمْن َلْو  َوَما  َلَضَلْلُتْم.  ُكْم 
ثُ  الطُُّهْوَر،  فَ ُيْحِسُن  يَ َتَطهَُّر  ِاَل  َرُجٍل  يَ ْعِمُد  ِمْن مَّ  َمْسِجٍد   

ْطَوٍة َُيْطُْوَها َحَسَنًة، خَ     َكَتَب هللاُ َلُه ِبُكل ِ َمَساِجِد ِالَّ لْ ِذِه اه  
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بِ وَ  وَ هَ  يَ ْرفَ ُعُه  َدَرَجًة،  بِ ا  َعْنُه  َسي ِ  َُيُطُّ  وَ َها  َوَما  َئًة،  رَأَيْ تُ َنا،  َلَقْد 
ِالَّ  َها  َعن ْ الن ِ يَ َتَخلَُّف  َمْعُلْوُم  ُمَناِفٌق  وَ   الرَُّجُل َفاِق،  َلَقْد َكاَن 

:  1  . مسلميُ ْؤَتى ِبِه يُ َهاَدى َبْْيَ الرَُّجَلْْيِ َحّتَّ يُ َقاَم ِِف الصَّف ِ 
453 

Dari ‘Abdullah (bin Mas'ud), ia berkata : Barangsiapa yang senang untuk 
bertemu kepada Allah sebagai orang yang berserah diri besok (pada 
hari qiyamat), maka hendaklah ia menjaga shalat-shalatnya di mana 
dipanggil (diadzani) untuk shalat itu. Karena sesungguhnya Allah telah 
mensyari’atkan kepada Nabi kalian SAW dengan sunnah-sunnah 
petunjuk. Dan sesungguhnya mendatangi shalat-shalat itu termasuk 
sunnah-sunnah petunjuk. Dan seandainya kalian shalat di rumah-rumah 
kalian sebagaimana orang yang tidak mau datang ke masjid ini shalat di 
rumahnya, sungguh berarti kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, 
dan seandainya kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, sungguh 
kalian akan tersesat. Dan tidaklah seseorang bersuci (berwudlu) dan 
memperbaguskannya kemudian pergi ke satu masjid diantara masjid-
masjid ini, kecuali Allah mencatat dengan setiap langkah kaki yang ia 
melangkah (ke masjid) itu dengan satu kebaikan baginya, dan 
dengannya Allah mengangkatnya satu derajat, dan dengannya pula 
Allah menghapuskan satu kesalahan. Dan sungguh saya telah melihat 
(keadaan) kita. Tidaklah enggan untuk mendatangi shalat (di masjid) 
kecuali orang munafiq yang telah diketahui kemunafiqannya, dan 
sungguh ada seorang laki-laki yang didatangkan (untuk shalat di masjid) 
dengan dibawa oleh dua orang di kiri-kanannya sehingga didirikan di 
dalam shaff". [HR. Muslim juz 1, hal. 453, no. 257] 

َعْبدُ  قَاَل  قَاَل:  ْاَلْحَوِص  َاِِب  وَ َعْن  رَأَيْ تُ َنا،  َلَقْد  هللِا:  َما  
 ُمَناِفٌق َقْد ُعِلَم نَِفاقُُه اَْو َمرِْيٌض. ِاْن  ِة ِالَّ يَ َتَخلَُّف َعِن الصََّل 
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قَاَل: وَ   .ةَ َمرِْيُض لََيْمِشى َبْْيَ َرُجَلْْيِ َحّتَّ ََيِْتَ الصََّل َكاَن الْ 
ُهَدى  ُهَدى، َوِانَّ ِمْن ُسَنِن اْل َعلََّمَنا ُسَنَن اْلملسو هيلع هللا ىلص  ْوَل هللِا  ِانَّ َرسُ 

 453: 1 . مسلمَمْسِجِد الَِّذْي يُ َؤذَُّن ِفْيهِ َة ِِف الْ لصََّل اَ 
Dari Abul Ahwash, ia berkata : ‘Abdullah (bin Mas’ud) berkata, "Sungguh 
saya telah melihat (keadaan) kita. Tidaklah enggan untuk mendatangi 
shalat (di masjid) kecuali orang munafiq yang telah diketahui 
kemunafiqannya atau orang yang sakit. Sesungguhnya orang yang 
sakit, ia (bisa) berjalan diantara dua orang sehingga datang (ke masjid) 
untuk shalat". Dan (‘Abdullah bin Mas’ud) berkata, "Sesungguhnya 
Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita sunnah-sunnah 
petunjuk, dan sesungguhnya diantara sunnah-sunnah petunjuk itu ialah 
shalat di masjid yang diserukan adzan padanya". [HR. Muslim juz 1, hal. 
453, no. 256] 

َلْو يَ ْعَلُم النَّاُس َما ِف   :قَالَ ملسو هيلع هللا ىلص  َل هللِا  نَّ َرُسوْ اَ ُهَريْ َرَة    ِبْ اَ َعْن  
اْلَ  َوالصَّفِ   ثُ النِ َداِء  لَ  وَِّل  ُدوْ  مَّ  َيَِ َيْسَتِهُموْ اَ لَّ  اِ ا  ْم  َعَلْيِه  ْن  ا 

يَ ْعَلُموْ   ،اَلْستَ َهُموْ  الت َّْهِجْيِ َوَلْو  ِف  َما  َلْستَ بَ ُقوْ َن  َوَلْو   ،لَْيهِ اِ ا   
ًواَن َما ِف اْلَعَتَمِة َوالصُّْبِح َلَ يَ ْعَلُموْ  :  1. البخارى  تَ ْوُُهَا َوَلْو َحب ْ
152 

Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, 
“Seandainya manusia mengetahui kebaikan apa yang ada pada seruan 
adzan, dan pada shaff pertama, lalu mereka tidak bisa mendapatkannya 
melainkan dengan berundi, tentu merekapun akan berundi. Dan 
sendainya mereka mengetahui kebaikan yang ada pada datang awwal 
pada shalat Dhuhur, tentu mereka akan berlomba-lomba untuk 
mendapatkannya. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang 
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ada pada shalat ‘Isyak dan shalat Shubuh, tentu mereka akan 
mendatanginya walaupun dengan merangkak”. [HR. Bukhari juz 1, hal. 
152] 

ْوُل هللِا  اَن ق  َاَل: ق  َاَل َرس  ُ اَن ب  ِْن َعف  َّ ْن ُعْمم  َ نْ : ملسو هيلع هللا ىلصع  َ لَّى م  َ  ص  َ
َلةٍ  ِنْصفِ  َكِقَيامِ   َكانَ   ََجَاَعةٍ   ِفْ   اْلِعَشاءَ  لَّى َوَمنْ  ،لَي ْ اءَ  ص  َ  اْلِعش  َ

رَ  ةٍ  ِفْ  َواْلَفج    ْ انَ   ََجَاع    َ امِ   ك    َ ةٍ  َكِقي    َ ل    َ ، رق    م: 152: 1. اب    و داود لَي ْ
555ّٰ

Dari 'Utsman bin ‘Affan, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, 
"Barangsiapa yang datang shalat 'Isyak berjama'ah, maka ia 
mendapatkan pahala (seperti) shalat setengah malam, dan barangsiapa 
yang shalat 'Isyak dan Shubuh berjama'ah, maka ia mendapatkan 
pahala seperti shalat satu malam penuh". [HR. Abu Dawud juz 1, hal. 
152, no. 555] 

قَالَ   ِبْ اَ َعْن   النَِّبُّ    : ُهَريْ َرَة  َصَلٌة    ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل  َعَلى اَ لَْيَس  ثْ َقَل 
تَ ْوُُهَا ِهَما َلَ َن َما ِفيْ ْعَلُموْ  ِمَن اْلَفْجِر َواْلِعَشاِء َوَلْو ي َ اْلُمَناِفِقْْيَ 
ًوا ُجًل  ُمَر رَ ا  مَّ   ثُ   ،مَ ُمَر اْلُمَؤذِ َن فَ ُيِقيْ ا  ْن  اَ َوَلَقْد َُهَْمُت    .َوَلْو َحب ْ
َحر َِق َعَلى َمْن َل َُيْرُُج اُ ُخَذ ُشَعًل ِمْن ََنٍر فَ ا  مَّ   ثُ   ،يَ ُؤمُّ النَّاسَ 

 160: 1. البخارى َل الصََّلِة بَ ْعدُ اِ 
Dari Abu Hurairah, ia berkata : Nabi SAW bersabda, “Tidak ada shalat 
yang lebih berat bagi orang-orang munafiq daripada shalat Shubuh dan 
shalat Isyak. Seandainya mereka mengetahui kebaikan apa yang ada 
pada keduanya itu, tentu mereka akan mendatanginya walaupun harus 
dengan merangkak. Sungguh aku ingin menyuruh muadzdzin supaya 
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beradzan dan iqamah, lalu aku menyuruh seseorang untuk mengimami 
orang banyak, kemudian setelah itu aku menyalakan api, lalu aku bakar 
rumah orang-orang yang tidak keluar untuk shalat berjama’ah”. [HR. 
Bukhari juz 1, hal. 160] 

 ، الَِّذْي نَ ْفِسْي بَِيِدهِ : وَ قَالَ ملسو هيلع هللا ىلص  ُهَريْ َرَة اَنَّ َرُسْوَل هللِا    َعْن َاِبْ 
ِة فَ يُ َؤذََّن ُمَر ِِبلصََّل ا  مَّ  ُمَر ِِبََطٍب فَ ُيْحَطَب، ثُ ا  َلَقْد َُهَْمُت اَْن 

َق   رَِجاٍل فَُأَحر ِ مَّ اَُخاِلَف ِاَل  ثُ   ، فَ يَ ُؤمَّ النَّاسَ ُمَر َرُجًل ا  مَّ   َها، ثُ  لَ 
ُد   ،بَِيِدهِ   يْ ُهْم. َوالَِّذْي نَ ْفسِ  َ َعَلْيِهْم بُ يُ ْوت َلْو يَ ْعَلُم َاَحُدُهْم اَنَُّه َيَِ

َحَسنَ َتْْيِ  ِمْرَماَتْْيِ  اَْو  ًنا  ي ْ اْلِعَشاءَ   ،َعْرقًا َسَِ البخارى َلَشِهَد   .  1 :
158 

Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Demi 
Tuhan yang diriku di tangan-Nya, sungguh aku berkehendak 
memerintahkan (orang-orang untuk mengumpulkan) kayu bakar, setelah 
terkumpul, kemudian aku perintahkan supaya adzan untuk shalat, lalu 
aku menunjuk seorang untuk mengimami orang banyak, lalu aku pergi 
kepada orang-orang (yang tidak hadir dalam shalat berjamaah), 
kemudian aku bakar rumah-rumah mereka bersama yang ada di 
dalamnya. Dan demi Tuhan yang diriku di tangan-Nya, seandainya 
seseorang diantara mereka mengetahui bahwa ia akan mendapatkan 
tulang yang berdaging gemuk atau daging pada dua rusuk yang baik, 
niscaya ia hadir pada shalat 'Isyak (berjamaah)". [HR. Bukhari juz 1, hal. 
158] 

النَِّبَّ   اََتى  قَاَل:  ُهَريْ َرَة  َاِبْ  ََي ملسو هيلع هللا ىلص  َعْن  فَ َقاَل:  اَْعَمى  َرُجٌل 
ِلْ   ،ُسْوَل هللاِ رَ  لَْيَس  يَ قُ   اِنَُّه  َفَسَأَل الْ   ِاَل   ْوُدِنْ قَاِئٌد  َمْسِجِد. 
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يُ َرخ ِ ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسْوَل هللِا   فَ ُيَصل ِ اَْن  َلُه  َلُه.    ِفْ   يَ َص  فَ َرخََّص  بَ ْيِتِه، 
َدَعاهُ  َولَّ  الن ِ   ، فَ َلمَّا  َتْسَمُع  َهْل  ِِبلصََّل فَ َقاَل:  فَ َقاَل:  َداَء  ِة؟ 

 452: 1. مسلم ِجبْ اَ نَ َعْم. قَاَل: فَ 
Dari Abu Hurairah, ia berkata : Telah datang kepada Nabi SAW seorang 
buta (Abdullah bin Ummi Maktum) lalu ia berkata, "Ya Rasulullah !  
Sesungguhnya saya tidak mempunyai penuntun yang menuntun saya 
ke masjid". Kemudian ia meminta kepada Rasulullah SAW supaya 
memberi kelonggaran baginya untuk shalat di rumah. Maka beliau 
memberi kelonggaran baginya. Tetapi setelah ia berpaling hendak pergi, 
beliau memanggilnya lalu bertanya, "Apakah engkau mendengar adzan 
untuk shalat ?". Ia menjawab, "Ya".  Beliau bersabda, "Bila demikian, 
hendaklah engkau datang". [HR. Muslim juz 1 : 452, no. 255] 

ْوُل هللاِ  ا َرس     ُ لَّى بِن     َ اَل: ص     َ ٍب ق     َ ِن َكع     ْ ْن اَُبِ  ب     ْ املسو هيلع هللا ىلص  ع     َ  يَ ْوم     ً
اِهٌد ف ُ َلٌن؟   ،الصُّْبحَ  فَ َقاَل: َاَشاِهٌد ُفَلٌن؟ قَاُلْوا: َل. قَاَل: َاش  َ

َلَتْْيِ  اَتْْيِ الص   َّ اَل: ِانَّ ه   َ اُلْوا: َل. ق   َ ى ق   َ َلَواِت َعل   َ ُل الص   َّ  اَثْ ق   َ
ْوَن م  َ  . َول َ ْو تَ ْعَلم  ُ ُتُمْوُه  َُااْلُمَناِفِقْْيَ ا َلَتَ ي ْ ًوا َعل َ ى  ا ِفْيِهم  َ َول َ ْو َحب   ْ

بِ  ف ِ  .الرُّك  َ ِل ص  َ ى ِمم  ْ فَّ ْاَلوََّل َعل  َ ْو  َوِانَّ الص  َّ ِة، َول  َ اْلَمَلِئك  َ
َلُتُه َلبْ َتَدْرت ُ  ُمْوُه،  ي ْ ا َفض  ِ ُتْم م  َ ِل َعِلم  ْ َع الرَّج  ُ ِل م  َ َلَة الرَّج  ُ َوِانَّ ص  َ

ْن  ى م    ِ َع ال    رَُّجَلْْيِ اَزْك    َ َلتُُه م    َ َدُه، َوص    َ َلتِِه َوح    ْ ْن ص    َ ى م    ِ اَزْك    َ
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لِ  َع الرَّج   ُ لَتِِه م   َ اَل  ،ص   َ بُّ ِاَل هللِا تَ ع   َ َو َاح   َ َر فَ ه   ُ ا َكم    ُ . اب   و َوم   َ
ّٰ 554، رقم: 151: 1داود 

Dari Ubaiy bin Ka'ab, ia berkata : Pada suatu hari Rasulullah SAW 
mengimami kami shalat Shubuh. (Setelah selesai shalat), beliau 
bertanya kepada kami, "Apakah si fulan ada ?" Para shahabat 
menjawab, "Tidak ada !" Rasulullah SAW bertanya lagi. "Apakah si fulan 
ada ?". Para shahabat menjawab, "Tidak ada !". Rasulullah SAW 
bersabda, “Sesungguhnya dua shalat ini (‘Isyak dan Shubuh) adalah 
seberat-berat shalat bagi orang-orang munafiq. Dan seandainya kalian 
mengetahui kebaikan yang ada pada dua shalat ini (‘Isyak dan Shubuh), 
sungguh kalian akan mendatanginya walaupun merangkak dengan lutut. 
Dan sesungguhnya shaff yang pertama adalah seperti shaffnya para 
malaikat, dan seandainya kalian mengetahui kelebihannya, sungguh 
kalian akan saling memperebutkannya. Dan sesungguhnya shalatnya 
seseorang berjamaah dengan satu orang itu lebih baik dan lebih bersih 
dari pada shalatnya sendirian, dan shalat berjama'ah dengan dua orang 
itu lebih baik dan lebih bersih dari pada shalat berjamaah dengan satu 
orang, dan setiap yang lebih banyak pesertanya, maka itu lebih dicintai 
oleh Allah Ta’aalaa". [HR. Abu Dawud juz 1, hal. 151, no. 554] 

اُ  صَ لَ اقَ   بٍ عْ كَ   نِ بْ   َب ِ َعْن  رَ لَّ :  صَ مً وْ ي َ ملسو هيلع هللا ىلص    هللاِ   لُ وْ سُ ى   ةَ َل ا 
 : الَ قَ   .َل   :اوْ الُ قَ   ؟ةَ َل لصَّ اَ   نٌ َل فُ   دَ هِ شَ اَ   :الَ قَ ف َ   ،حِ بْ الصُّ 

 لِ قَ ث ْ اَ   نْ مِ   ْْيِ تَ َل الصَّ   ْْيِ اتَ هَ   نَّ اِ   :الَ قَ   .َل   :اوْ الُ قَ   ؟نٌ َل فُ ف َ 
الْ لَ عَ   ةِ َل الصَّ  فِ مَ   نَ وْ مُ لَ عْ ي َ   وْ لَ وَ   .ْْيَ قِ افِ نَ مُ ى  َلَ مَ هِ يْ ا  وَ ُهَُ وْ ت َ ا   وْ لَ ا 
مِ لَ عَ   لُ وَّ اْلَ   فُّ الصَّ وَ   .اوً ب ْ حَ   وْ لَ وَ   ،ةِ كَ ئِ َل مَ الْ   ف ِ صَ   لِ مْ ى 
ى كَ ْز أَ   لِ جُ الرَّ   عَ مَ   لِ جُ الرَّ   ةُ َل صَ وَ   .هُ وْ مُ  تُ رْ دَ تَ ب ْ َل   هُ تَ لَ ي ْ ضِ فَ   نَ وْ مُ لَ عْ ت َ 
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مِ كَ ْز أَ   ْْيِ لَ جُ الرَّ   عَ مَ   لِ جُ الرَّ   ةُ َل صَ وَ   ، هُ دَ حْ وَ   هِ تِ َل صَ   نْ مِ   نْ ى 
هللاِ َل اِ   بُّ حَ اَ   وَ هُ ف َ   رَ م َ كْ اَ ا  وْ ان ُ ا كَ مَ وَ   .لِ جُ الرَّ   عَ مَ   هِ تِ َل صَ    زَّ عَ    
 104: 2. النسائى لَّ جَ وَ 

Dari Ubaiy bin Ka'ab, ia berkata : Pada suatu hari Rasulullah SAW 
mengimami kami shalat Shubuh. (Setelah selesai shalat), beliau 
bertanya kepada kami, "Apakah si Fulan datang ikut shalat ?" Para 
shahabat menjawab, "Tidak !" Rasulullah SAW bertanya lagi. "Kalau si 
Fulan ?". Para shahabat menjawab, "Tidak ada !". Rasulullah SAW 
bersabda, “Sesungguhnya dua shalat ini (‘Isyak dan Shubuh) adalah 
seberat-berat shalat bagi orang-orang munafiq. Dan seandainya mereka 
mengetahui kebaikan yang ada pada dua shalat ini (‘Isyak dan Shubuh), 
tentu mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Dan 
sesungguhnya shaff yang pertama adalah seperti shaffnya para 
malaikat. Dan seandainya kalian mengetahui kelebihannya, sungguh 
kalian akan saling memperebutkannya. Dan shalatnya seseorang 
berjamaah dengan satu orang itu lebih baik dan lebih bersih dari pada 
shalatnya sendirian, dan shalat berjama'ah dengan dua orang itu lebih 
baik dan lebih bersih dari pada shalat berjamaah dengan satu orang, 
dan semakin lebih banyak pesertanya, maka itu lebih dicintai oleh Allah 
‘Azza wa Jalla". [HR. Nasaaiy juz 2, hal. 104] 

ْن َاِبْ  َرَة  ع    َ ِبِ   ُهَري     ْ ِن الن    َّ ُم هللاُ ملسو هيلع هللا ىلص ع    َ َعٌة يُِظلُّه    ُ ب ْ اَل: س    َ ق    َ
َأ   تَ َعاَل ِفْ  ا   َنش  َ اٌم ع  َْدٌل، َوش  َ لَّ ِالَّ ِظل  ُُّه: ِام  َ ِظلِ ِه ي   َْوَم َل ظ  ِ

َلِن َت  ََاِبَّ  َرُجٌل قَ ْلُبُه ُمَعلٌَّق ِِف اْلَمَساِجِد،ِعَباَدِة هللِا، وَ   ِفْ  َوَرج  ُ
َرأٌَة َذاُت  ُه ام    ْ ٌل َدَعت   ْ ِه، َوَرج   ُ ا َعَلي    ْ ِه َوتَ َفرَّق   َ ا َعَلي   ْ ِِف هللِا اْجَتَمع   َ
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ْ َمنْ  اَل: ِان ِ اٍل، فَ ق      َ ٍب َوَج      ََ دََّق  ص      ِ ٌل َتص      َ اُف هللَا، َوَرج      ُ َاخ      َ
ّتَّ   ا ح  َ ُق ي  َ ِبَصَدَقٍة فََاْخَفاه  َ ا تُ ْنف  ِ َال ُ ُه م  َ َِ ٌل  َل تَ ْعل َ َم  ُنُه، َوَرج  ُ ِمي ْ

َناهُ   116: 2. البخارى ذََكَر هللَا َخالًِيا فَ َفاَضْت َعي ْ
Dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Ada tujuh 
golongan yang Allah Ta’aalaa akan menaungi mereka di dalam 
naungan-Nya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya, 
yaitu : 1. Imam (pemimpin) yang adil, 2. Pemuda yang giat dalam 
beribadah kepada Allah, 3. Orang laki-laki yang hatinya bergantung 
pada masjid-masjid, 4. Dua orang yang saling mengasihi karena Allah, 
keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, 5. Orang 
laki-laki yang diajak berzina oleh wanita bangsawan, kaya lagi cantik 
molek, tetapi dia tidak mau dan mengatakan, "Aku takut kepada Allah", 
6. Orang yang bersedekah dengan suatu sedekah dan ia 
merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan 
oleh tangan kanannya, dan 7. Orang yang mengingat Allah diwaktu 
sunyi sehingga mengalirlah air mata dari kedua matanya". [HR. Bukhari 
Juz 2, hal. 116] 

Bersambung ....... 
 


