
 

1 

 



 

2 

Daftar Isi 

Daftar Isi ................................................................................................. 2 

Bab 1 : Pengertian Dan Kewajiban Qadha ............................................... 4 

A. Pengertian ................................................................................................. 4 

1. Adaa' (أداء) ................................................................................................................. 5 

2. I'adah (إعادة) ............................................................................................................... 5 

B. Qadha Puasa Pasca Haid Dan Nifas ........................................................... 6 

C. Qadha Shalat Pasca Haid Dan Nifas ........................................................... 8 

1.  Menunda Shalat Sebelum Datang Haid .................................................................... 8 

2. Mendapatkan Waktu Akhir Shalat ............................................................................ 9 

3. Suci di Waktu Ashar Atau Isya ................................................................................... 9 

4.  Meninggalkan Shalat Selama Istihadhah ................................................................ 12 

D.  Tata Cara Qadha' Shalat ......................................................................... 13 

1. Apakah Harus Segera? ............................................................................................ 14 

2. Haruskah Dilakukan Secara Tertib? ......................................................................... 16 

3. Qadha' Berjamaah ................................................................................................... 17 



 

3 

4. Hukum Qadha Shalat Pada Waktu Terlarang .......................................................... 18 

Bab 2 : Dalil Pensyariatan Qadha’ Shalat ............................................... 19 

A. Perang Khandaq Tahun Ke-5 Hijriyah...................................................................... 20 

B. Perang Khaibar Tahun ke-7 Hijiriyah ....................................................................... 22 

C. Fatwa Para Ulama ................................................................................................... 31 

  



 

4 

Bab 1 : Pengertian Dan Kewajiban Qadha 

A. Pengertian 
Kata qadha' (قضاء) dalam bahasa Arab cukup luas dan beragam maknanya. 

Di dalam Al-Quran sendiri kita temukan ada banyak terdapat kata ini dengan 
banyak makna yang berbeda-beda, tergantung konteksnya.  

Sedangkan qadha secara istilah dalam ibadah menurut Ibnu Abdin adalah 
:1 

 َوْقِتهِ  بَْعدَ  الَْواِجِب  ِفْعل 

Mengerjakan kewajiban setelah lewat waktunya 

 
1 Hasyiyatu Ibnu Abidin jilid 1 hal. 487 
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Ad-Dardir menyebut makna qadha' sebagai :1 

تِْدَراك    َوْقت ه    َخَرجَ  َما اس ْ

Mengejar ibadah yang telah keluar waktunya 

Ada dua istilah lain yang sangat dekat maknanya dengan qadha, yaitu 
adaa' dan i'adah. 

1. Adaa' (أداء) 

Bila sesuatu dikerjakan pada waktunya, disebut adaa' (أداء).  

2. I'adah (إعادة) 

Sedangkan bila sebuah ibadah telah dikerjakan pada waktunya namun 

 
1 Asy-Syarhu Ash-Shaghir jilid 1 hal. 363 364 
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diulangi kembali, istilahnya adalah i'adah (إعادة). 

B. Qadha Puasa Pasca Haid Dan Nifas 
Wanita yang sedang mendapatkan haid dilarang menjalankan puasa. 

Apabila tetap memaksa berpuasa dengan niat untuk ibadah, justru 
hukumnya berdosa. Sebab Allah SWT telah melarang wanita yang sedang 
mendapatkan darah haidh untuk berpuasa. 

ذا َحاَضِت املَْرَأة  لَْم ت َصِلِّ َولَمْ 
ِ
مْ  َألَيَْس ا   تَص 

Dari Abi Said Al-Khudhri radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW 
bersabda "Bukankah bila wanita mendapat haidh dia tidak boleh shalat 
dan puasa?". (HR. Bukhari dan Muslim) 

Dan bila seorang wanita meninggalkan kewajiban puasa Ramadhan 
karena alasan haidh, maka diwajibkan atasnya untuk mengganti puasa 
sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, setelah bulan Ramadhan usai. 
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Di antara dalil para ulama adalah hadits berikut ini. 

ََلَة فَقَالَْت    ْوَم َوََل تَْقِِض الصَّ َعاَذَة قَالَْت َسأَلْت  عَائَِشَة فَق لْت  َما ََبل  الَْحائِِض تَْقِِض الصَّ َعْن م 

ِبقََضاِء ا فَن ْؤَمر   َذِِلَ  ََكَن ي ِصيب نَا  قَالَْت  َأْسأَل   َولَِكّنِِّ  ٍَّة  ورِي ِِبَر  ق لْت  لَْست   َأنِْت  ٌَّة  ورِي وْ َأَحر  ِم لصَّ

ََلِة    رواه مسمل -- َوََل ن ْؤَمر  ِبقََضاِء الصَّ

“Dari Mu’adzah ia berkata, saya pernah bertanya kepad A’isyah ra 
kemudian aku berkata kepadanya, bagaimana orang yang haid itu harus 
meng-qadla` puasa tetapi tidak wajib meng-qadla` shalat. Lantas ia 
(‘Aisyah ra) bertanya kepadaku, apakah kamu termasuk orang 
haruriyyah? Aku pun menjawab, aku bukan orang haruriyyah tetapi aku 
hanya bertanya. ‘Aisyah pun lantas berkata, bahwa hal itu (haid) kami 
alami kemudian kami diperintahkan untuk meng-qadla` puasa tetapi tidak 
diperintahkan untuk meng-qadla` shalat”. (HR. Muslim) 
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C. Qadha Shalat Pasca Haid Dan Nifas 
Asalnya para wanita bila mendapatkan darah haidh dan nifas, gugur 

kewajiban shalatnya. Dia tidak perlu mengqadha shalat-shalat yang dia 
tinggalkan selama haid dan nifas. 

Namun para ulama tetap mewajibkan para wanita untuk  mengqadha 
shalat dalam beberapa kondisi, antara lain: 

1.  Menunda Shalat Sebelum Datang Haid 

Wanita yang masih dalam keadaan suci di awal waktu shalat, lalu 
mendapat darah haidh sebelum sempat mengerjakan shalat.  

Sebagai ilustrasi, ketika masuk waktu Dzhuhur, seorang wanita berniat 
untuk mengerjakan sedikit menunda shalatnya, karena masih dalam 
perjalanan menuju ke rumahnya.  

Namun begitu sampai di rumah saat hendak mengerjakan shalat, tiba-
tiba mendapat darah haidh. Tentu saja hal itu membuatnya tidak boleh 
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mengerjakan shalat.  

Namun karena di awal waktu dia sempat mendapati waktu shalatnya 
dalam keadaan suci dari haidh, maka masih tetap ada kewajiban untuk 
mengerjakan shalat atasnya.  

2. Mendapatkan Waktu Akhir Shalat 

Kasus kedua adalah wanita yang telah selesai dari haidhnya dan masih 
ada waktu shalat. Kalau waktu shalat masih banyak, dan wanita itu telah 
mandi janabah, maka shalat bisa dengan mudah dikerjakan. 

Tetapi bila seorang wanita yang sedang haidh berhenti darahnya 
menjelang habisnya waktu shalat, padahal waktu yang tersisa tidak 
mencukupi untuk mandi janabah dan melakukan shalat, maka mau tidak 
mau shalat akan terlewat baginya. 

3. Suci di Waktu Ashar Atau Isya 
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Ada dua pasang waktu yang bisa dijamak, yakni “dzuhur dan ashar” serta 
“maghrib dan isya” memiliki keterkaitan dalam waktu, atau dalam istilah 
fiqih disebut dengan ‘tadaaaruk al-waqt”. Dimana dua pasang waktu ini bisa 
digabung dalam shalat jamak. 

Jumhur ulama dari madzhab Maliki, Syafii dan Hambali mengatakan jika 
seorang wanita yang suci dari haid dan masih ada waktu untuk melakukan 
shalat, walaupun hanya sebentar, maka wajib baginya mengganti shalat 
dhuhur dan melaksanakan shalat ashar. 

Imam Al-Haramain (w. 478 H) salah satu ulama dalam mazhab Asy-
Syafi'iyah mengatakan: 

 مث يتفق انقطاع  احليض يف أ خر الهنار، فيجب قضاء  الظهر مع العرص

Kemudian mereka (ulama madzhab Syafi'i) sepakat jika darah haid sudah 
berhenti di akhir siang (sebelum matahari terbenam), maka wajib baginya 
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(mengqadha) shalat dhuhur dan melaksanakan shalat ashar.1  

Begitupula bila ia suci di waktu isya,  maka ia wajib mengqadha shalat 
maghribnya. Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Qudamah: 

رب والعشاء، فا ذا طهرت قبل أ ن تغرب  يف احلائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصيل املغ

 الشمس، صلت الظهر والعرص مجيعا 

Jika ia suci sebelum terbit fajar (akhir malam / akhir waktu isya) masih 
ada waktu satu rakaat: maka wajib baginya sholat maghrib dan isya, dan 
apabila suci sebelum terbenamnya matahari (akhir waktu ashar), maka 
baginya shalat dzuhur dan ashar.2 

 
1 Nihayatul Mathlab fi Diraayatil Mazhab, jilid 1 hal 398 
2 Al-Mughni, jilid 1 hal 287 
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4.  Meninggalkan Shalat Selama Istihadhah 

Adakalanya seorang wanita meninggalkan shalat dalam beberapa waktu 
karena ia mengira  darah yang keluar dari tubuhnya adalah haid atau nifas. 
Namun setelah dihitung-hitung, ternyata ia meninggalkan shalat di masa 
istihadhah. 

Jika memang  ia meninggalkan shalat di masa istihadhah, maka wajib 
baginya mengqadha shalat-shalatnya itu. Sebab pada dasarnya  istihadhah 
bukan hadats besar, sehingga ia masih dihukumi suci dan wajib melakukan 
shalat.
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D.  Tata Cara Qadha' Shalat 
Dalam pelaksanaannya, qadha' shalat ini mempunyai beberapa 

ketentuan dan aturan, antara lain : 

Para ulama sepakat bahwa shalat yang terlewat wajib untuk diqadha', 
namun apakah menggantinya harus disesuaikan juga waktunya dengan jenis 
shalatnya? Misalnya, mengqadha’ shalat Maghrib, apakah hanya boleh 
dikerjakan pada saat Maghrib juga? Mengqadha’ shalat Shubuh, apakah 
hanya boleh dikerjakan pada shalat Subuh juga? 

Sebenarnya tidak ada keharusan seperti itu. Shalat qadha’ ini adalah 
shalat yang terlewat dari waktu yang seharusnya, maka kapan saja dilakukan, 
tidak ada masalah. Tidak harus dikerjakan di waktu yang sama dengan shalat 
aslinya. 

Dasarnya jelas sekali, yaitu apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW 
dalam dua peristiwa, yaitu perang Khandaq di tahun ke-5 hijriyah dan perang 
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Khaibar di tahun ke-7 hijriyah. 

Saat perang Khandaq itu Nabi SAW tidak sempat melakukan shalat 
Zhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya’.  Namun di tengah malam, Beliau SAW 
mengajak para shahabat untuk mengqadha’ keempat shalat itu secara 
berurutan. Di awali dengan shalat Zhuhur, lalu Ashar, lalu Maghrib dan 
terakhir shalat ’Isya’. Semuanya dikerjakan di tengah malam dan tidak 
dikerjakan di masing-masing waktu shalat keesokan harinya. 

1. Apakah Harus Segera? 

Ulama berbeda pendapat apakah qadha' shalat itu harus dilaksanakan 
dengan sesegera mungkin, ataukah boleh ditunda. 

Mazhab Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah menegaskan bahwa qadha' shalat 
yang terlewat wajib untuk segera ditunaikan. Keduanya berpendapat 

kewajiban shalat qadha' bersifat segera atau fauriy (فوري). 



 

15 

Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk 
segera melakukan shalat begitu ingat tanpa menunda-nundanya.   

َذا َذَكَرَها  َمْن نَِسَ 
ِ
  َصَلًة فَلْي َصلِِّ ا

Dari Anas bin Malik dari Nabi SAW bersabda,”Siapa yang terlupa shalat, 
maka lakukan shalat ketika ia (HR. Bukhari) 

Sedangkan mazhab Asy-Syafi'iyah menyebutkan bahwa seseorang yang 
tertinggal dari mengerjakan shalat, wajib atasnya untuk mengganti 
shalatnya. Namun tidak diharuskan untuk dikerjakan sesegera mungkin, 
apabila udzur dari terlewatnya shalat itu diterima secara syar'i. Dalam hal ini 

kewajiban qadha' shalat itu bersifat tarakhi (ترايخ).   

Tetapi bila sebab terlewatnya tidak diterima secara syar'i, seperti karena 
lalai, malas, dan menunda-nunda waktu, maka diutamakan shalat qadha' 
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untuk segera dilaksanakan secepatnya.  

Bolehnya menunda shalat qadha' yang terlewat dalam mazhab ini 
berdasarkan hadits shahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari berikut ini : 

وِء فَ   - َأْو ََل يَِضْي     -ََل َضْْيَ   َّ نََزل فََدعَا َِبلَْوض  ل وا فَاْرََتَل فََساَر غَْْيَ بَِعيٍد مث  أَ  َون وِدَي  اْرََتِ تََوضَّ

ََلِة فََصَّلَّ َِبلنَّاِس   َِبلصَّ

Rasulullah beliau menjawab,"Tidak mengapa", atau " tidak menjadi soal". 
"Lanjutkan perjalanan kalian". Maka beliau SAW  pun berjalan hingga 
tidak terlalu jauh, beliau turun dan meminta wadah air dan berwudhu. 
Kemudian diserukan (adzan) untuk shalat dan beliau SAW mengimami 
orang-orang. (HR. Bukhari). 

2. Haruskah Dilakukan Secara Tertib?  

Bila seseorang terlewat dari beberapa waktu shalat dalam satu hari yang 
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sama, maka cara menggantinya adalah dengan mengurutkan shalat-shalat 
itu berdasarkan waktu. Mana yang waktunya lebih awal maka diqadha' 
terlebih dahulu, dan mana yang waktunya belakang, diqadha' belakangan. 

Dasarnya adalah praktek yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di perang 
Khandaq ketika terlewat empat waktu shalat dalam satu hari yang sama. 
Beliau SAW mengqadha'nya sesuai urutannya, mulai dari qadha' shalat 
Dzhuhur, Ashar, Maghrib dan terakhir Isya'.  

Namun para ulama membolehkan qadha shalat dengan tidak tertib 
sesuai urutannya manakala jumlah shalat yang diqadha sangat banyak. 
Sehingga yang mana saja yang dikerjakan terlebih dahulu, tidak menjadi 
masalah.  

3. Qadha' Berjamaah 

Para ulama sepakat bahwa shalat qadha' boleh dilakukan dengan 
berjamaah, bahkan menjadi sunnah sebagaimana aslinya shalat lima waktu 
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itu disunnahkan untuk dikerjakan dengan berjamaah. 

Dasarnya adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika terlewat 
dari shalat. 

ََلِة فََصَّلَّ َِبلنَّاِس   َون وِدَي َِبلصَّ

Kemudian diserukan (adzan) untuk shalat dan beliau SAW mengimami 
orang-orang. (HR. Bukhari). 

4. Hukum Qadha Shalat Pada Waktu Terlarang 

Jumhur ulama berpendapat bahwa shalat boleh diqadha' kapan saja 
tanpa terikat dengan waktu-waktu yang terlarang untuk dikerjakan shalat di 
dalamnya.  

Sebab Rasulullah SAW memerintahkan untuk segera mengerjakan 
qadha' shalat yang terlewat begitu teringat. Sehingga bila teringat di waktu 
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yang terlarang, shalat qadha' tetap diperbolehkan untuk dikerjakan. 

Namun mazhab Al-Hanafiyah berpendapat bahwa waktu-waktu yang 
terlarang untuk shalat itu berlaku juga untuk shalat qadha'. Dalam 
pandangan mazhab ini, di antara waktu-waktu yang terlarang untuk shalat 
adalah ketika matahari terbit, ketika matahari di atas kepala (istiwa’), dan 
ketika matahari dalam proses terbenam.  

Alasan lain yang digunakan mazhab ini adalah karena ketika Rasulullah 
SAW mengqadha' shalat shubuh yang terlewat saat itu, ternyata beliau tidak 
langsung mengerjakannya saat itu juga. Beliau berjalan terlebih dahulu 
hingga beberapa saat, baru kemudian beliau mengqadha' shalat.  

 

Bab 2 : Dalil Pensyariatan Qadha’ Shalat 

Seluruh ulama sepakat bahwa  mengqadha' shalat yang terlewat 
merupakan ibadah yang disyariatkan dan diperintahkan. Di antara dalil yang 
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menjadi landasan pensyariatan penggantian shalat yang terlewat adalah 
hadits-hadits berikut ini : 

A. Perang Khandaq Tahun Ke-5 Hijriyah 

1. Hadits Pertama 
Pada tahun ke-5 Hijriyah Madinah dikepung 10 ribu pasukan musuh dan 

umat Islam bertahan di dalam kota dengan membangun parit sepanjang 5 
kilometer. Karena suasana mencekam, Rasulullah SAW dan para shahabat 
sampai meninggalkan shalat fardhu. 

 ِ اّللَّ َعْبِد  بِْن  َجاِبِر  َعْن  َسلََمَة  َأِِب  بَْعدَ   َعْن  الَْخْنَدِق  يَْوَم  َجاَء  اِب  الَْخطَّ بَْن  َر  َ ُع  غََربَْت   َأنَّ  َما 

بُّ ك فَّاَر ق َريٍْش  ْمس  فََجَعَل يَس  ْمس    قَاَل يَ الشَّ ِ َما ِكْدت  ُأَصيلِِّ الَْعرْصَ َحَّتَّ ََكَدْت الشَّ وَل اّللَّ  َرس 

ب  قَاَل النَِِّبُّ   ِ   تَْغر  ََلةِ  َواّللَّ أَ لِلصَّ ََل ب ْطَحاَن فَتََوضَّ
ِ
َا فَق ْمنَا ا َّْيُت  أََْن لَهَا فََصَّلَّ الَْعرْصَ   َما َصل َوتََوضَّ

ْمس  بَْعَد َما غََربَْت   َّ َصَّلَّ بَْعَدَها الَْمْغِرَب  الشَّ  مث 
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Bahwa Umar bin Al Khaththab radhiyallahuanhu datang pada hari 
peperangan Khandaq setelah matahari terbenam sambil memaki-maki 
orang-orang kafir Quraisy dan berkata, “Wahai Rasulullah, Aku belum 
melaksanakan shaat ‘Ashar hingga matahari hampir terbenam!” Nabi 
SAW menjawab, “Demi Allah, Aku sendiri juga belum melaksanakannya.” 
Kemudian kami berdiri menuju Bath-han, beliau berwudlu dan kami pun 
ikut berwudlu, kemudian beliau melaksanakan shalat ‘Ashar setelah 
matahari terbenam, dan setelah itu dilanjutkan dengan shalat Maghrib.” 
(HR. Al-Bukhari) 

2. Hadits Kedua 
Shalat yang terlewat pun bukan hanya shalat Ashar, melainkan empat 

waktu shalat yang berbeda, yaitu Dzhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya’. 
Lengkapnya hadits itu adalah sebagai berikut : 

َبْيَدة بِن َعْبِد هللا قَاَل : قَاَل َعْبد  هللا :  فع َعْن َأِِب ع  ِ َعْن ََنِ وَل اّللَّ ْْشِِكنَي َشغَل وا َرس  نَّ الْم 
ِ
   ا



 

22 

َّْيلِ  َعْن َأْربَعِ َصلََواٍت يَْوَم الَْخْنَدِق َحَّتَّ َذَهبَ  َّ   َما َشاَء اّللَّ  فَأََمَر ِبََلَلً  ِمَن الل َن مث   َأقَاَم فََصَّلَّ  فَأَذَّ

 َّ َّ َأقَاَم فََصَّلَّ الَْعرْصَ مث  هَْر مث  َّ َأقَاَم فََصَّلَّ الِْعَشاءَ  َأقَاَم فََصَّلَّ  الظُّ  الَْمْغِرَب مث 

Dari Nafi’ dari Abi Ubaidah bin Abdillah, telah berkata 
Abdullah,”Sesungguhnya orang-orang musyrik telah menyibukkan 
Rasulullah SAW sehingga tidak bisa mengerjakan empat shalat ketika 
perang Khandaq hingga malam hari telah sangat gelap. Kemudian beliau 
SAW memerintahkan Bilal untuk melantunkan adzan diteruskan iqamah. 
Maka Rasulullah SAW mengerjakan shalat Dzuhur. Kemudian iqamah lagi 
dan beliau mengerjakan shalat Ashar. Kemudian iqamah lagi dan beliau 
mengerjakan shalat Maghrib. Dan kemudian iqamah lagi dan beliau 
mengerjakan shalat Isya.” (HR. At-Tirmizy dan AnNasa’i) 

B. Perang Khaibar Tahun ke-7 Hijiriyah 
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1. Hadits Pertama 
Rasulullah SAW menegaskan tentang shalat yang terlewat karena lupa 

harus diganti begitu ingat. 

َذا َذَكَرَها َل  َعْن َأنَِس بِْن َماِِلٍ َعْن النَِِّبِِّ  
ِ
َلَّ  قَاَل َمْن نَِسَ َصَلًة فَلْي َصلِِّ ا

ِ
َذِِلَ   َكفَّاَرَة لَهَا ا

َل ْكرِي َوَأِقْم الصَّ  َة ِِلِ

Dari Anas bin Malik dari Nabi SAW bersabda,”Siapa yang terlupa shalat, 
maka lakukan shalat ketika ia ingat dan tidak ada tebusan kecuali 
melaksanakan shalat tersebut dan dirikanlah shalat untuk mengingat-Ku. 
(HR. Bukhari) 

Di dalam kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani disebutkan : 
Ibrahim berkata bahwa orang yang telah meninggalkan sekali shalat meski 
terlewat sejak 20 tahun sebelumnya, maka dia tetap wajib mengganti shalat 
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itu.1 

2. Hadits Kedua 
Rasulullah SAW dan sebagian shahabat dalam perjalanan pulang dari 

perang Khaibar. Lalu mereka bermalam setelah memerintahkan Bilal bin 
Rabah untuk berjaga. Dan mereka tidak bangun kecuali matahari telah terbit 
dan cukup tinggi posisinya. 

Hadits ini diriwayatkan dan diredaksikan oleh Abu Hurairah 
radhiyallahuanhu, dan lengkapnya hadits tersebut sebagai berikut : 

َريَْرةَ   َأِب   َعنْ  ولَ   َأنَّ   ه  ِ   َرس  َذا   َحَّتَّ   لَْيَل    َسارَ   َخْيَبَ   غَْزَوةِ   ِمنْ   قََفلَ   ِحنيَ     اّللَّ
ِ
  الَْكَرى   َأْدَرَكه    ا

َس  َّْيلَ  لَنَا  أْْكْ   ِلِبََللٍ  َوقَالَ  َعرَّ  .  الل

 
1 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, juz 4 hal. 59 
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Dari Abi Hurairah radhiyallahuanhu berkata,"Ketika Rasulullah SAW 
kembali dari perang Khaibar, beliau berjalan di tengah malam hingga 
ketika rasa kantuk menyerang beliau, maka  beliau pun berhenti untuk 
istirahat (tidur). Namun beliau berpesan kepada Bilal, "Bangunkan kami 
bila waktu shubuh tiba".  

رَ  َما ِبََللٌ  فََصَّلَّ  ول   َوََنمَ  َل   ق دِِّ ِ  َرس  اب ه     اّللَّ  َوَأْْصَ

Sementara itu Bilal shalat seberapa dapat dilakukannya, sedang Nabi dan 
para shahabat yang lain tidur.  

ا ََل   ِبََللٌ   اْستَنَدَ   الَْفْجر    تَقَاَرَب   فَلَمَّ
ِ
َواِجهَ   َراِحلَتِهِ   ا وَ   َعْينَاه    ِبََلَلً   فَغَلََبْت   الَْفْجرِ   م  ْستَِندٌ   َوه  ََل   م 

ِ
 ا

ول   يَْستَْيِقظْ ملَْ فَ  َراِحلَتِهِ  ِ  َرس  اِبهِ  ِمنْ  َأَحدٌ  َوَلَ  ِبََللٌ  َوَلَ   اّللَّ بَُْت م   َحَّتَّ  َأْْصَ ْمس   ََضَ  الشَّ

Ketika fajar hampir terbit, Bilal bersandar pada kendaraannya sambil 
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menunggu terbitnya fajar. Namun rasa kantuk mengalahkan Bilal yang 
bersandar pada untanya. Maka Rasulullah SAW, Bilal dan para shahabat 
tidak satupun dari mereka yang terbangun, hingga sinar matahari 
mengenai mereka. 

ول    فَََكنَ  ِ   َرس  لَه م      اّللَّ ول    فََفزِعَ   اْسِتيقَاًظا  َأوَّ ِ   َرس    َأَخذَ   ِبََللٌ   فَقَالَ .    ِبََلل    َأىْ    فَقَالَ     اّللَّ

ى ِبنَْفِس  ِ ى َأنَْت   ِبأَِب  - َأَخذَ   اِلَّ ولَ  يَ   َوُأمِِّ ِ   َرس    ِبنَْفِسكَ  - اّللَّ

Yang mula-mula terbangun adalah Rasulullah SAW. Ketika terbangun, 
beliau berkata,"Mana Bilal". Bilal menjawab,"Demi Allah, Aku tertidur ya 
Rasulullah". 

وا   قَالَ  وا.    اْقتَاد  َّ   َشيْئًا  َرَواِحلَه مْ   فَاْقتَاد  أَ   مث  ول    تََوضَّ ِ   َرس  ََلةَ   فَأَقَامَ   ِبََلَلً   َوَأَمرَ     اّللَّ م    فََصَّلَّ   الصَّ   ِِبِ

ْبحَ  ا  الصُّ ََلةَ   قََض   فَلَمَّ ََلةَ   نَِسَ   َمنْ    قَالَ   الصَّ ِِّهَا  الصَّ َذا  فَلْي َصل
ِ
نَّ   َذَكَرَها  ا

ِ
َ   فَا ََلةَ   َأِقمِ )  قَالَ   اّللَّ  الصَّ
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ْكرِى  ( ِِلِ

Beliau bersada, "Bersiaplah". Lalu mereka menyiapkan kendaraan 
mereka. Lalu Rasulullah SAW berwudhu' dan memerintahkan Bilal 
melantunkan iqamah dan Nabi SAW mengimami shalat Shubuh. 
Seselesainya, beliau bersabda,"Siapa yang lupa shalat maka dia harus 
melakukannya begitu ingat. Sesungguhnya Allah berfirman,"Tegakkanlah 
shalat untuk mengingat-Ku. (HR. Muslim) 

Al-Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadits ini di dalam kitab Syarah 
Shahih Muslim menegaskan bahwa  hadits ini menjadi dalil atas wajibnya 
mengqadha’ atau mengganti shalat yang terlewat. Dan tidak ada bedanya, 
apakah shalat itu ditinggalkan karena adanya ‘udzur syar’i seperti tertidur 
dan terlupa, atau pun ditinggalkan shalat itu tanpa udzur syar’i, seperti 
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karena malas dan lalai.1 

3. Hadits Ketiga 
Hadits ketiga ini masih menceritakan kisah yang sama dengan hadits 

sebelumnya, namun dengan diredaksikan oleh shahabat yang berbeda, yaitu 
Abu Qatadah radhiyallahuanhu dan terdapat di dalam kitab Shahih Bukhari. 

ِ بِْن َأِِب قَتَاَدَة َعْن َأِبيِه قَالَ  ََن َمَع النَِِّبِِّ   : َعْن َعْبِد اّللَّ ْسَت    ِِسْ لَْيََلً فَقَاَل بَْعض  الْقَْوِم لَْو َعرَّ

ولَ  ِ قَاَل َأخَ  ِبنَا َي َرس  َلاّللَّ وا َعْن الصَّ ْ   قَاَل ِبَلٌل َأَنَ .  ِة  اف  َأْن تَنَام  ُك  نََد ُأوِقظ  وا َوَأس ْ فَاْضَطَجع 

ََل َراِحلَتِهِ 
ِ
ْمِس فَقَاَل َي    فَغَلََبْته  َعْينَاه  فَنَاَم فَاْستَْيقَظَ النَِِّبُّ   ِبَلٌل َظهَْره  ا َوقَْد َطلََع َحاِجب  الشَّ

قَطُّ ِبَلل   ِمثْل هَا  نَْوَمٌة  عيََلَّ  ُألِْقيَْت  َما  قَاَل  ق لَْت  َما  َ  َأيَْن  اّللَّ نَّ 
ِ
ا َشاَء قَاَل  ِحنَي   ْ َأْرَواَحُك  قَبََض   

َها ْن َِبلنَّاِس  َوَردَّ ْ ِحنَي َشاَء َي ِبَلل  ق ْم فَأَذِِّ ْت  عَلَْيُك  ْمس  َوابَْياضَّ ا اْرتََفَعْت الشَّ أَ فَلَمَّ َلِة فَتََوضَّ  َِبلصَّ

 
1 An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, jilid 5 hal. 181-183 
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 قَاَم فََصَّلَّ 

Dari Abdullah bin Abi Qatadah dari ayahnya berkata,”Kami pernah 
berjalan bersama Nabi SAW pada suatu malam. Sebagian kaum lalu 
berkata, “Wahai Rasulullah, sekiranya anda mau istirahat sebentar 
bersama kami?” Beliau menjawab: “Aku khawatir kalian tertidur sehingga 
terlewatkan shalat.” Bilal berkata, “Aku akan membangunkan kalian.” 
Maka mereka pun berbaring, sedangkan Bilal bersandar pada hewan 
tunggangannya. Namun ternyata rasa kantuk mengalahkannya dan 
akhirnya  Bilal pun tertidur. Ketika Nabi SAW terbangun ternyata matahari 
sudah terbit, maka beliau pun bersabda: “Wahai Bilal, mana bukti yang 
kau ucapkan!” Bilal menjawab: “Aku belum pernah sekalipun merasakan 
kantuk seperti ini sebelumnya.” Beliau lalu bersabda: “Sesungguhnya Allah 
Azza Wa Jalla memegang ruh-ruh kalian sesuai kehendak-Nya dan 
mengembalikannya kepada kalian sekehendak-Nya pula. Wahai Bilal, 
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berdiri dan adzanlah (umumkan) kepada orang-orang untuk shalat!” 
kemudian beliau SAW berwudhu, ketika matahari meninggi dan tampak 
sinar putihnya, beliau pun berdiri melaksanakan shalat.” (HR. Al-Bukhari) 

Hadis ini terdapat di dalam kitab Shahih Bukhari bab mawaqit ash-shalah.  

3. Hadits Keempat 
Hadits yang keempat merupakan penggalan kisah dari peristiwa yang 

sama dengan di atas, namun dengan redaksi yang berbeda lagi. 

َصنْيٍ َرِِضَ اّللَّ  َعْنه  قَال : ك نَّا يِف َسَفٍر َمَع النَِِّبِِّ  عن   َراَن بِْن ح  َذا ك نَّا   ُِعْ
ِ
َنَّ ُأِْسِينَا َحَّتَّ ا

ِ
َوا

َلَّ َحرُّ الشَّ 
ِ
َساِفِر ِمهْنَا فََما َأيْقََظنَا ا َّْيل َوقَْعنَا َوْقَعًة َوََل َوْقَعَة َأْحََّل ِعْنَد الْم  ا  مْ يِف أ ِخِر الل ِس  . فَلَمَّ

ي  اْستَْيقَظَ النَِِّبُّ   ِ لَْيِه اِلَّ
ِ
ل وا فَاْرََتَل فََساَر    -َأْو ََل يَِضْي     -َأَصاَِب ْم قَال : ََل َضْْيَ    َشَكْوا ا اْرََتِ

ََلِة فََصَّلَّ َِبلنَّاِس  أَ  َون وِدَي َِبلصَّ وِء فَتََوضَّ َّ نََزل فََدعَا َِبلَْوض   غَْْيَ بَِعيٍد مث 
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Dari Imran bin Hushain radhiyallahuanhu berkata,"Kami dalam 
perjalaanan bersama dengan Rasulullah SAW. Kami berjalan di malam 
hari hingga sampai di penghujung malam, kami berhenti pada suatu 
tempat yang paling indah bagi musafir. Tidaklah ada yang 
membangunkan kami kecuali panasnya sinar matahari. Ketika Nabi SAW 
bangun, banyak orang mengeluh kepada beliau tentang apa yang 
menimpa mereka, lalu beliau menjawab,"Tidak mengapa", atau " tidak 
menjadi soal". "Lanjutkan perjalanan kalian". Maka beliau SAW  pun 
berjalan hingga tidak terlalu jauh, beliau turun dan meminta wadah air 
dan berwudhu. Kemudian diserukan (adzan) untuk shalat dan beliau SAW 
mengimami orang-orang. (HR. Bukhari). 

C. Fatwa Para Ulama 

Asy-Syairazi (w. 476 H) salah satu ulama rujukan dalam mazhab Asy-
Syafi'iyah menuliskan di dalam kitabnya Al-Muhadzdzab sebagai berikut : 
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     قضاؤها لزمه الوقت  فات حَّت يصل فمل الصَلة عليه وجبت  ومن

Orang yang wajib mengerjakan shalat namun belum mengerjakannya 
hingga terlewat waktunya, maka wajiblah atasnya untuk mengqadha'nya. 
1 

An-Nawawi (w. 676 H) salah satu muhaqqiq terbesar dalam mazhab Asy-
Syafi'iyah menuliskan di dalam kitabnya Al-Majmu' sebagai berikut : 

ن َكن فواهتا بعذر َكن قضاؤها  من لزمه صَلة ففاتته لزمه قضاؤها سواء فاتت بعذر أ و بغْيه فا  

 عَّل الرتايخ ويس تحب أ ن يقضهيا عَّل الفور 

Orang yang wajib atasnya shalat namun melewatkannya, maka wajib 

 
1 Asy-Syairazi, Al-Muhadzdzab, jilid 1 hal. 106 
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atasnya untuk mengqadha'nya, baik terlewat karena udzur atau tanpa 
udzur. Bila terlewatnya karena udzur boleh mengqadha'nya dengan 
ditunda namun bila dipercepat hukumnya mustahab.1 

 
1 An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, jilid 3 hal. 68 
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