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Bab 1. Fiqih Shalat 

A. Shalat dan Ahli Hadits 
Benar sekali bahwa kita harus mengikuti Rasulullah SAW dalam ibadah, 

khususnya shalat yang merupakan tiang agama. Namun bukan berarti 
segelintir hadits yang kita tahu terkait shalatnya Nabi SAW harus dijalankan 
apa adanya.  

Segelintir hadits yang kita tahu? 

Satu hal yang banyak orang tidak disadari oleh kalangan yang baru 
pernah belajar agama, dia pikir cukup dengan membaca dua tiga butir hadits 
saja, tiba-tiba sudah paham ilmu tata cara shalat.  

Tiba-tiba sudah merasa jadi orang paling mengerti dan merasa berhak 
untuk menyalah-nyalahkan orang lain yang tata cara shalatnya berbeda.  
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Padahal jumlah hadits terkait masalah hukum ini banyak sekali. Al-Imam 
Ahmad pernah menegur orang yang merasa sudah jadi mufti dan banyak 
berfatwa, padahal dia baru menghafal seratus-ribuan hadits.  

Seratus ribu hadits itu sangat tidak cukup untuk dikatakan seorang itu 
ahli hadits. Jumlah itu terlalu sedikit. Beliau baru mengiyakan kalau jumlah 
hadits yang dihafal luar kepala sudah melewati 500.000 hadits.  

Sungguh jumlah yang teramat banyak. Sebab dalam hitungan kita yang 
masih awam, kalau sudah bisa menghafal 7.000-an (tepatnya 7.397) hadits 
itu sudah cukup banyak. Dan jumlah itu kira-kira setara dengan jumlah hadits 
yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Shahih Bukhari.  

Walau pun sebenarnya angka 7.397 hadits itu sebenarnya tidak terlalu 
tepat juga. Karena Al-Bukhari kerap mengulang-ulang sebuah hadits yang 
sudah ditulisnya pada bab terdahulu untuk menjadi sebuah hadits di bab-
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bab berikutnya. 

Uniknya, jumlah hadits yang terulang-ulang itu ternyata lebih banyak dari 
yang tidak diulang-ulang. Sehingga kalau saja semua hadits dalam kitab 
Shahih Bukhari tidak diulang-ulang, maka jumlahnya hanya sekitaran dua 
ribuan saja atau tepatnya 2.602 hadits.  

Demikian juga kitab Shahih Muslim sebagai kitab hadits tershahih kedua 
setelah Shahih Bukhari. Jumlah haditsnya mencapai 7.275 hadits. Namun 
seperti yang juga dilakukan oleh Al-Bukhari, Imam Muslim pun ternyata 
mengulang-ulang hadits yang sama pada banyak bab yang berbeda. Kalau 
saja tidak diulang-ulang, maka jumlah haditsnya hanya tinggal 4.000-an saja.  

Jadi siapa yang menghafal dua kitab hadits itu, yaitu Shahih Bukhari dan 
Shahih Muslim, sebenarnya dia baru menghafal 2.602 + 4.000 = 6.602 hadits 
saja. Angka itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan 500 ribu hadits 
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yang disyaratkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal.  

Bahkan misalnya seseorang sudah hafal luar kepala enam kitab utama 
dalam hadits, atau yang dikenal dengan istilah al-kutub as-sittah ( الستة  الكتب ), 
tetap saja jumlah haditsnya belum mencukup jumlah minimal seseorang 
boleh berfatwa terkait hukum-hukum agama. 

Selain Shahih Bukhari (w. 256 H) dan Shahih Muslim (w. 261 H), kutubus-
sittah itu adalah Sunan Ibnu Majah (w. 273 H),  Sunan Abu Daud (w. 275 H), 
Sunan At-Tirmizy (w. 279 H), dan Sunan An-Nasa'i (w. 303 H). Di masing-
masing kitab itu pun para penyusunnya banyak melakukan pengulangan-
pengulangan. 

Sehingga kalau semua hadits di dalam al-kutub as-sittah itu dijumlah 
tanpa pengulangan, ternyata jumlahnya baru menyentuh angka 6 ribuan 
saja, belum sampai 10 ribu. Masih jauh dari 100 ribu apalagi 500 ribu. 
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Dengan pembedahan angka-angka ini seharusnya sudah terbayang jelas 
perbedaan antara penghafal hadits dengan para ahli istimbath hukum.  

Mereka yang mengaku-ngaku ahli hadits di masa sekarang ini sebenarnya 
kalau mau dibeberkan apa adanya,  ternyata masih jauh dari kapasitas 
seorang al-hafidz yang sesungguhnya. Jangankan untuk menjadi mujtahid, 
sekedar jadi al-hafizh saja pun sebenarnya sangat memalukan.  

B. Hadits-hadits Tentang Shalat 
Kalau hari ini kita ingin mengerjakan shalat sebagaimana Nabi SAW 

dahulu mengerjakan shalat, jalan satu-satunya hanya lewat riwayat-riwayat 
yang sampai kepada kita, yaitu hadits-hadits nabawi yang khusus terkait 
shalat.  

Namun sebagaimana sudah dijelaskan di atas, ternyata jumlah hadits itu 
terlalu banyak, dan kita dihadapkan pada ribuan keping puzzle yang perlu 
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kejeniusan dan ketelitian level dewa untuk bisa menyusunnya menjadi 
bangunan shalat yang utuh.  

Ribuan keping puzzle itu harus disusun dengan amat sangat cermat dan 
presisi, tidak boleh disusun secara ngasal dan spontanitas macam orang 
iseng mengisi teka-teki silang.  

Seni menyusun puzzle memang mengasyikkan. Bagaimana ribuan 
potongan keping pizzle kecil-kecil yang berserakan tidak karuan itu disusun 
dengan teliti dan cermat, sehingga akhirnya membentuk gambar yang utuh. 

Namun untuk bisa berhasil, ada syarat yang harus dipenuhi. Anak batita 
(bawah tiga tahun) kemungkinan besar belum mengerti konsep puzzle. Alih-
alih menyusunnya dengan keping-keping yang lain, dia malah main dengan 
satu keping itu.  

Bahkan kadang dimasukkan mulut, sehingga keping puzzle kecil-kecil itu 
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bisa jadi mainan berbahaya karena beresiko tertelan.  

Mereka yang baru 'hijrah' secara mendadak bagaikan anak usia setahun 
yang memasukkan keping puzzle ke mulut. Sama sekali tidak paham 
bagaimana menggunakannya. Cuma bermodal sekeping hadits Bukhari, 
lantas berlagak jadi satu-satunya tolok ukur kebenaran, dengan polosnya dia 
salahkan semua orang, termasuk para ulama.  

Dia belum paham konsep bagaimana menarik kesimpulan hukum, yang 
membutuhkan ribuan keping puzzle untuk disusun dengan cerdas menjadi 
proyeksi gambar utuh. 

Itulah yang telah dilakukan oleh para ulama ahli fiqih sepanjang zaman. 
Mereka sibuk menghabiskan umur untuk menyusun puzzle itu dan 
melengkapi anatomi fiqih shalat sesempurna mungkin.  

C. Shalat dan Fiqih 
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Kita tidak pernah hidup di zaman kenabian, sehingga perintah Nabi SAW 
yang meminta kita untuk shalat sebagaimana Beliau SAW shalat menjadi 
tidak berlaku untuk kita.  

Mengapa? 

Sebab kita tidak pernah melihat sendiri secara langsung bagaimana 
sebenarnya wujud shalatnya Rasulullah SAW. Jangankan shalatnya 
Rasulullah SAW, bahkan bagaimana tata cara shalat para shahabat yang 
mulia, para tabi'in dan tabiut-tabi'in pun tidak pernah kita alami.  

Sebab kita salah lahir dan amat sangat terlambat sekali. Antara kita 
dengan zaman kenabian dan masa salafunas-shalih itu terpaut jarak yang 
teramat jauh, yaitu lebih dari seribu tahun lamanya. Atau tepatnya sudah 
1443 tahun yang lalu. 

Maka kalau ada orang yang mengaku-ngaku dan merasa diri paling 
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mengerti tata cara shalat Nabi SAW, ketahuilah dia sendiri tidak pernah 
melihat langsung bagaimana Nabi SAW shalat. Tapi dia hanya dengar-dengar 
cerita tentang itu.  

D. Anatomi Shalat  
Berbeda dengan kalangan awam yang tidak paham ilmu hukum syariah, 

para ulama dan ahli istimbath melihat ibadah shalat itu lengkap dengan 
anatominya.  

Dan sebagaimana anatomi pada tubuh manusia yang sedemikian unik, 
anatomi shalat itu pun sangat unik. Terdiri dari bagian-bagian yang utama 
dan pokok sekali, sehingga kalau sampai tidak ada, shalat itu sendiri dianggap 
tidak sah.  

1. Kepala  

Kalau kita bandingkan dengan anatomi tubuh manusia, ada bagian yang 
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utama seperti kepala. Kalau sampai manusia tidak ada kepalanya, atau 
kepalanya terputus, maka nyawanya tidak tertolong lagi.  

Dalam anatomi shalat, yang mirip fungsi kepala adalah semua yang 
masuk dalam kategori syarat sah shalat dan rukun-rukun shalat. Apabila 
salah satu syarat sah shalat itu tidak terpenuhi, juga apabila salah satu dari 
rukun-rukun shalat itu tidak dijalankan, maka ibarat tubuh manusia yang 
tanpa kepala. Manusia itu meninggal dunia.  

Dalam fiqih shalat, yang termasuk ke dalam syarat sah shalat adalah [1] 
Suci dari hadats, [2] Suci dari najis [3] Menutup aurat, [4] Menghadap kiblat 
[5] Mengetahui bahwa sudah masuk waktu shalat.  

Sedangkan yang masuk dalam rukun shalat adalah : [1] Niat, [2] Berdiri, 
[3] Takbiratul Ihram, [4] Membaca Surat Al-Fatihah, [5] Ruku' dengan 
thuma'ninah, [6] I'tidal dengan thumaninah, [7] dua sujud dengan 
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thuma'ninah, [8] Duduk diantara dua sujud, [9]Tasyahhud Akhir, [10] Duduk 
Tasyahhud Akhir, [11] Shalawat kepada Nabi SAW, [11] Salam [13] Tertib 

2. Tangan dan Kaki 

Secara anatomi tubuh manusia, bisa saja seseorang tetap hidup ketika 
tidak punya tangan dan kaki. Namun orang yang seperti itu dianggap orang 
cacat alias disabilitas.  

Dia tidak bisa beraktifitas secara normal, karena faktor cacatnya. Namun 
bisa saja dia tetap hidup, menghirup nafas dan menjalani kehidupan manusia 
pada umumnya, meski tidak secara normal.  

Dalam anatomi shalat, khususnya dalam mazhab Syafi'i, disebut dengan 
istilah sunnah ab'adh. Kata ab’adh berasal dari kata ba’dh yang maknanya 
adalah bagian dari sesuatu, atau part of. Pada ilustrasi di atas, sunnah ab’adh 
di dalam shalat diibaratkan anggota tubuh yang vital, seperti tangan dan 
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kaki. Tangan dan kaki adalah bagian utama dari tubuh, meski seseorang bisa 
hidup tanpa tangan dan kaki, tetapi hidupnya cacat. 

Di dalam mazhab Asy-Syafi’iyah, gerakan dan bacaan yang termasuk 
sunnah ab’adh ini bila terlupa dikerjakan, maka harus diganti atau ditebus 
dengan sujud sahwi. Namun hukum sujud sahwi itu sunnah, bukan wajib.  

Pertama : Tasyahhud Awal.  Ada tiga sunnah ab’adh yang berbeda, yaitu 
duduknya, bacaan lafadz tasyahhud-nya dan membaca shalawat atas Nabi 
SAW setelah bacaan tasyahhud.  

Kedua : Shalawat Buat Keluarga Nabi Pada Tasyahud Akhir  

Adapun pada tasyahhud akhir yang menjadi sunnah ab’adh adalah 
membaca shalawat kepada keluarga Nabi SAW. 

Ketiga : Qunut Shubuh dan Witir Mulai Pertengahan Ramadhan  
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Mazhab Asy-Syafi’iyah memasukkan doa qunut pada shalat shubuh dan 
shalat witir, khususnya setelah pertengahan bulan Ramadhan, sebagai 
sunnah ab’adh. Bila salah satu dari hal-hal di atas tidak dikerjakan, maka ada 
ketentuan untuk mengerjakan sujud sahwi. 

3. Rambut 

Rambut adalah mahkota bagi seseorang. Keberadaannya akan membuat 
penampilan yag cantik dan baik di mata orang lain. Walau pun demikian, 
seandainya seseorang menggundulkan kepalanya hingga licin tandas, tidak 
akan berpengaruh pada kesehatan dirinya, juga kepada nyawanya. 

Kalau diibaratkan dengan shalat, maka segala hal yang termasuk ke 
dalam sunnah shalat itu bisa kita ibaratkan dengan asesoris, yang 
keberadaannya akan memperindah, namun ketiadaannya tidak akan 
merusak apalagi memusnahkan.  
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Dalam hal ini bukan lagi sunnah ab’adh tapi sunnah haiat. Sunnah hai’at 
adalah sunnah yang tidak disyariatkan untuk sujud sahwi apabila 
ditinggalkan. Dan yang termasuk ke dalamnya adalah segala sunnah yang 
tidak termasuk ke dalam sunnah ab’adh. 

Kalau pun secara sengaja sunnah-sunnah dalam shalat itu tidak 
dikerjakan, maka hukumnya tidak akan membuat shalat itu menjadi tidak 
sah. Namun apabila sunnah-sunnah itu dijalankan, tentu saja shalat itu akan 
punya penampakan yang terindah.  

E. Tidak Bisa Membedakan 
Pembagian anatomi shalat menjadi syarat sah, rukun, sunah ab’adh dan 

sunnah hai’at sudah disepakati oleh para ulama sepanjang zaman. Dengan 
pemahaman seperti itulah kita mengenal agama kita dengan baik dan secara 
presisi, bukan dengan cara mengarang-ngarang sendiri, dengan berpura-
pura sudah jadi mujtahid lalu comot sana dan comot sini dari berjuta hadits 
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yang berserakan.  

Sayangnya di zaman sekarang ini muncul generasi yang sama sekali tidak 
pernah belajar ilmu fiqih shalat, namun ingin mengubah aturan dan tata cara 
shalat sendiri, di luar apa yang telah diajarkan oleh para ulama yang ahli di 
bidang ilmu fiqih. 

Caranya adalah dengan menyusun sendiri aturan shalat sesuai dengan 
selera masing-masing. Modalnya hanya dengan membaca segelintir hadits 
yang teramat minim, dengan hanya mengandalkan kamus terjemahan, 
tanpa menggunakan metodologi istimbath yang baku.  

Sejak awal sudah nampak betul kesalahan fatal cara yang digunakan. 
Sayangnya keteledoran semacam itu tidak disadarinya, malah secara 
demosntrasif cenderung merasa dirinya sudah jadi pakar dalam masalah 
ibadah shalat. Dan dengan lugunya merasa berkewajiban ‘mengoreksi’ tata 
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cara shalat orang lain yang menurut pemikirannya sendiri dianggap keliru 
dan salah.  
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Bab 2 : Penyakit Modern dan Pandemi 

A. Penyakit Modern 
Seiring dengan perkembangan zaman yang sudah semakin menjauhi 

zaman kenabian, perkembangan penyakit yang menimpa manusia juga 
semakin kompleks.  

Kecenderungannya, semakin modern suatu penyakit maka penyakit itu 
semakin aneh saja. Kadang sains modern yang sudah sedemikian maju pun 
kewalahan untuk bisa mengenali hakikat penyakit itu.  

Dulu sekali, orang tidak sadar bahwa sakit itu bisa disebabkan oleh 
bakteri dan kuman. Dan banyak korban jatuh sakit karena belum menyadari 
hakikatnya. 

Sebab penyakit zaman dulu itu penyebabnya nyata dan kelihatan. 
Misalnya disengat lebah atau serangga, macam sakit malaria karena nyamuk 
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anopheles. Atau karena digigit anjing sehingga kena rabies.  

Setidaknya karena kehujanan jadi masuk angin. Atau kebanyakan minum 
es, makan pedas dan gorengan,  sehingga jadi batuk, pilek dan sakit 
tenggorokan.  

Namun semakin kesini penyakit itu dibawa oleh makhluk yang amat 
sangat kecil, yaitu virus. Dan kita belum terlalu kenal perilaku virus itu.  

Para ahli masih berjuang untuk mempelajari berbagai macam mutasi dan 
varian masing-masing virus. Dan obat yang secara langsung mematikan 
virusnya belum ada.  

Bahkan sekedar untuk mengenali si virus pun masih butuh laboratorium 
khusus, kita paling cepat menunggu 6 jam kalau PCR. Harganya pun masih 
selangit. Sedangkan kalau antigen, sebenarnya tidak bisa langsung melihat 
virusnya juga. Cuma bisa mencium jejak saja. Wujud aslinya tetap tidak 
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kelihatan. Makanya sering meleset.  

Bahkan PCR pun belum bisa bedakan apakah virusnya sudah mati atau 
masih hidup. Cuma kelihatan virusnya ada. Makanya yang sudah sembuh 
dan sudah lewat 10 hari, dan tambah tiga hari tanpa gejala, diyakini kalau 
pun virusnya masih ada, tapi dianggap sudah mati.  

B. Pandemi 
Pada 2010 badan kesehatan dunia, WHO mendefinisikan pandemi 

sebagai penyebaran penyakit baru ke seluruh dunia yang mempengaruhi 
banyak orang. Sementara itu pandemi menurut versi CDC adalah epidemi 
yang telah menyebar ke beberapa negara atau benua, biasanya 
mempengaruhi banyak orang. 

Selain pandemi kita juga mengenal istilah wabah, yaitu penyakit epidemi 
yang mengakibatkan tingkat kematian yang tinggi, atau lebih luas lagi. 
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Sepanjang perjalanan sejarah, manusia sudah mengalami beragam 
wabah atau pandemi yang mematikan yang telah menghilangkan banyak 
nyawa. Pandemi terburuk yang pernah terjadi mulai dari abad ke-6 hingga 
sekarang. 

TAHUN NAMA NYAWA 

541-549 Wabah Justinian 30-50 juta 

1346-1353 Black Death 75-200 juta 

1852-1860 Kolera 3 1 juta 

1889-1890 Flu Rusia 1 juta 

1899-1923 Kolera Keenam 800 ribu 

1918-1920 Flu Spanyol 100 juta 

1956-1958 Flu Asia 1,1 juta 
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1968-1969 Flu Hong Kong 1 juta 

1981-now HIV / Aids 32 juta 

2002-2003 Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS) rendah 

2012- now Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS) 858  

C. Mengenal Flu Spanyol dan Covid 19 
Pandemi yang terbesar memakan korban jiwa di abad ke-20 adalah Flu 

Spanyol. Tepatnya terjadi antara tahun 1918 hingga 1920. Tidak kurang dari 
500 juta orang di muka bumi terkena wabah ini dan 1/5 dari mereka yang 
terkena telah meninggal dunia.  



 

26 

 
Rumah sakit darurat selama pandemi flu Spanyol di Camp Funston, Kansas, tahun 1918. 

(Wikipedia/National Museum of Health and Medicine). 

Angka kematian yang begitu besar dan mendadak, yaitu 100 juta jiwa. 
Pagi baru tertular dan sorenya sudah dikuburkan. Orang Jawa saat itu 
menyebutnya dengan istilah pagebluk.  
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Flu ini mewabah bersamaan dengan pecahnya Perang Dunia Pertama. 
Disebutkan angka korban wabah ini justru lebih besar dari korban 
perangnya. Uniknya meski diberi nama Flu Spanyol, namun bukan berarti 
hanya terjadi di Spanyol dan juga bukan berasal dari Spanyol.  

Teori awal mula merebaknya flu Spanyol ini justru bermula dari Kansas, 
Amerika Serikat. Virus itu lantas menyebar ke seluruh dunia melalui 
mobilisasi tentara dan penduduk ke seluruh penjuru dunia termasuk ke 
wilayah nusantara.  

Karena saat itu sedang berlangsung perang dunia, maka pemberitaan di 
semua negara dibatasi. Spanyol saat itu berada pada pihak yang netral, tidak 
ikutan perang. Sehingga pemberitaan terkait pandemi ini lebih banyak 
datang dari Spanyol, terkesan seolah-olah Flu ini adalah Flu Spanyol.  

Angka korban flu Spanyol di nusantara di masa itu hingga 1,5 - 4,37 juta 
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jiwa hanya di Pulau Jawa dan Sumatera saja. 

Kala itu terjadi dalam 3 gelombang sebelum berakhir masa pandemi 
global, dan gelombang kedua adalah yang paling mematikan. 

Tetapi salah satu alasan utama bahwa Flu Spanyol merenggut begitu 
banyak nyawa pada tahun 1918 adalah karena sains pada saat itu belum 
memiliki alat untuk mengembangkan vaksin untuk virus tersebut, bahkan 
mikroskop tidak bisa melihat sesuatu yang sangat kecil seperti virus sampai 
tahun 1930-an.  

D. Upaya Menghadapi Pancemi 
Segala macam upaya telah dilakukan umat manusia dalam menghadapi 

pandemi. Dari sejarah kita tahu bahwa korban nyawa dari pandemi yang 
pernah terjadi itu tidak sedikit. Dan bisa dikatakan bahwa di saat berhadapan 
langsung dengan pandemi, nyaris belum ditemukan obat untuk 
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menyembuhkan.  

Sehingga kesembuhan yang terjadi meski didapat, namun korban yang 
meninggal pun jumlahnya terlalu besar. Flu Spanyol di permulaan abad ke-
20 itu diyakini telah menjangkiti sepertiga populasi dunia saat itu.  

Setidaknya antara 40 sampai 50 juta orang dalam dua tahun, antara 
tahun 1918 dan 1920. Para peneliti dan sejarawan meyakini sepertiga 
penduduk dunia, yang saat itu berjumlah sekitar 1,8 miliar orang, terkena 
penyakit tersebut. 

1. Dilakukan di Masa Kenabian 

Di zaman Rasululullah SAW pernah terjadi wabah kusta yang menular 
dan mematikan sebelum diketahui obatnya. Kala itu, Rasulullah SAW 
memerintahkan untuk tidak dekat-dekat atau melihat orang yang 
mengalami kusta atau lepra.  
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را  تُِدميُوا لا   لا  النَّظا
ِ
ْجُذوِميا  ا  الْما

Jangan kamu terus menerus melihat orang yang menghidap penyakit 
kusta." (HR Bukhari) 

Nabi Muhammad SAW juga pernah memperingatkan umatnya untuk 
tidak dekat dengan wilayah yang sedang terkena wabah. Dan sebaliknya jika 
berada di dalam tempat yang terkena wabah dilarang untuk keluar, seperti 
diriwayatkan dalam hadits berikut ini: 

ا ذا
ِ
ْعُتْ  ا ِ اُعونِ  َسا ا، فالا  ِبأَْرض   ِِبلطَّ ا تاْدُخلُوها ذا

ِ
ا قاعا  وا َأنُْتْ  ِبأَْرض   وا ُرُجوا فالا  ِِباا وا ْ  ِمْْناا َتا

Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian 
memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka 
jangan tinggalkan tempat itu." (HR Bukhari) 
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Selain Rasulullah, di zaman khalifah Umar bin Khattab juga ada wabah 
penyakit. Dalam sebuah hadist diceritakan, Umar sedang dalam perjalanan 
ke Syam lalu ia mendapatkan kabar tentang wabah penyakit. 

Hadist yang dinarasikan Abdullah bin 'Amir mengatakan, Umar kemudian 
tidak melanjutkan perjalanan. Berikut haditsnya: 

،  َأنَّ  را جا   ُُعا را لا   خا
ِ
أِْم،  ا ا  الشَّ نا   فالامَّ ْغا   َكا الاغاهُ   بَِسا ءا ا  َأنَّ   ب ِبا قاعا   قادْ   لْوا أِْم،  وا هُ   ِِبلشَّ ا ْبدُ   فاأَْخَبا ْْحانِ   عا   الرَّ

ُسولا   َأنَّ   عاْوف    بْنُ  ِ   را ا  "    قاالا   وسمل  عليه  هللا  صىل  اَللَّ ذا
ِ
ْعُتْ   ا ِ ُموا  فالا   ِبأَْرض    ِبهِ   َسا ا  عالاْيهِ   تاْقدا ذا

ِ
ا  وا

قاعا  َأنُْتْ   ِبأَْرض   وا ُرُجوا فالا  ِِباا  وا ْ اًرا َتا  " ِمنْهُ  ِفرا

Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam, saat sampai di wilah 
bernama Sargh. Saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah 
Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar jika Nabi 
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Muhammad SAW pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu 
wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di 
tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR Bukhori). 

Dalam hadits yang sama juga diceritakan Abdullah bin Abbas dan 
diriwayatkan Imam Malik bin Anas, keputusan Umar sempat disangsikan Abu 
Ubaidah bin Jarrah. Dia adalah pemimpin rombongan yang dibawa Khalifah 
Umar. 

2. Isolasi, Karantina dan Lockdown 

Dari semua sejarah pandemi, upaya untuk bisa mengurangi jumlah 
korban yang paling efektif adalah dengan melakukan isolasi, karantina dan 
lockdown. Meski ketiganya punya perbedaan, tetapi prisipnya sama saja, 
yaitu mencegah terjadinya penularan. Karena inti dari pandemi itu adalah 
penularan yang cepat dan luas.  
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a. Karantina 
Karantina merupakan upaya memisahkan individu yang sehat atau belum 

memiliki gejala penyakit tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien 
terkonfirmasi atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi 
transmisi lokal. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit pada 
saat pertama kali mengalami gejala. 

Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat 
(CDC) karantina adalah memisahkan dan membatasi pergerakan seseorang 
yang terpapar penyakit, tetapi tidak memiliki gejala. Tujuannya untuk 
mencegah kemungkinan adanya penyebaran penyakit. 

Organisasi kesehatan dunia (WHO) menyarankan bagi yang merasa 
terpapar virus corona untuk melakukan karantina selama 14 hari. Salah satu 
karantina yang pernah dilakukan adalah karantina pemulangan 237 warga 
negara Indonesia (WNI) dari Wuhan ke Natuna. 
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Pandemi pada 1347 disinyalir menewaskan 200 juta nyawa hanya dalam 
4 tahun. Saat ini belum ada yang mengetahui penyebab berhentinya wabah 
mematikan ini, namun pasti ada hubungannya dengan karantina.  

Pemerintah kota pelabuhan Ragusa di Italia melakukan karantina 
terhadap para pelayar untuk membuktikan bahwa mereka tidak membawa 
penyakit. Pada awalnya, para pelayar ditahan di kapal mereka selama 30 
hari. Hukum Venesia menamai kondisi ini sebagai trentino. Kemudian, masa 
isolasi bertambah menjadi 40 hari yang dikenal sebagai quarantine, asal 
mula kata quarantine dan karantina. 

b. Isolasi 
Isolasi adalah memisahkan individu yang sakit, baik yang sudah 

dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala dengan masyarakat luas yang 
bertujuan untuk mencegah penularan.  
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Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) isolasi berarti pemisahan. 
Artinya pemisahan yang dilakukan pada pasien infeksi penyakit dari orang-
orang sehat di sekitarnya untuk menghindari terjadinya penularan.  

Contohnya adalah pasien yang terbukti terinfeksi virus corona akan 
diisolasi di dalam rumah sakit. Selain dapat mencegah penularan penyakit, 
pasien yang diisolasi juga akan ditangani dengan baik oleh tenaga medis yang 
andal hingga sembuh. 

Italia adalah pelopor awal dalam mengisolasi orang-orang yang dicurigai 
menderita penyakit menular. Karantina terhadap orang-orang itu dilakukan 
dalam skala yang sangat besar. Rumah sakit wabah pertama (lazaretto) 
didirikan di Venesia pada tahun 1423. 

Tak lama setelah itu, mereka memiliki fasilitas terpisah untuk pasien aktif 
dan pasien dalam pemulihan atau yang sempat berkontak orang yang 
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terinfeksi. Tahun 1576, di rumah sakit itu menampung sekitar 8.000 pasien 
aktif dan sekitar 10.000 pasien isolasi maupun yang tengah pemulihan.  

Akhirnya rumah sakit itu menjadi model standar penanganan penyakit. 
Rumah sakit serupa dibangun di seluruh Italia, termasuk di Sardinia. Separuh 
fasilitas ini merupakan rumah sakit dan sebagian lainnya adalah penjara. 

Keberadaan fasilitas karantina merupakan keharusan. Dalam beberapa 
kasus, pasien dibawa langsung ke sana oleh pengawas wabah. Fasilitas itu 
tidak dipandang positif. Publik saat itu sering menyamakannya dengan 
neraka. 

c. Lockdown 
Lockdown merupakan tindakan darurat atau kondisi saat orang-orang 

untuk sementara waktu dicegah memasuki atau meninggalkan area atau 
bangunan yang telah ditentukan selama ancaman bahaya berlangsung. 
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Beberapa negara yang telah menerapkan lockdown adalah Italia dan 
Denmark. Contoh dari kebijakan ini seperti meliburkan sekolah, dilarang 
bepergian, dan tidak boleh beraktivitas di area publik demi mencegah 
penyebaran virus. 

3. Vaksin 

Di masa modern ini akhirnya umat manusia telah berhasil mengatasi 
banyak penyakit modern, melalui teknologi yang sedemikan maju. 
Setidaknya sepanjang sejarah kedokteran, ada tiga revolusi besar yang patut 
dicatat dan diketahui, yaitu : Anestesi, Antibiotik dan Vaksin. 

Dan dari sekian banyak penyakit modern, vaksin telah mengambil peran 
yang sangat besar, meski bukan berarti sempurna. Namun sebagian besar 
penyakit yang mewabah bisa dihindari ketika vaksin bisa diberikan 
sebelumnya.  
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Memang ada sebagian kalangan yang mencoba menafikan efektifitas 
vaksin, dengan beragam alasan, mulai dengan alasan ketidak-halalan 
bahannya, efek sampingnya, atau alasan bahwa tiap manusia sudah punya 
kekebalan alami, sampai anggapan bahwa vaksin itu bukan bagian dari 
sistem pengobatan nabawi.  

4. Test and Tracing 

Di masa sekarang juga sudah ditemukan teknologi untuk melakukan test 
dan tracing, sehingga mereka yang telah terkena virus, yang dengan gejala 
atau pun yang tanpa gejala, bisa dipetakan dan diisolasi agar tidak menulari 
orang lain. 

Sayangnya hal-hal seperti di atas masih tergantung tingkat edukasi 
masyarakat di suatu tempat. Setidaknya butuh waktu yang cukup panjang, 
dan kalah dengan kecetapan penyebaran virusnya sendiri. 
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Bab 3 : Shalat Era Pandemi 

A. Tidak Menghadiri Shalat Berjamaah 5 Waktu 
Para ulama berbeda pendapat terkait hukum melaksanakan shalat 5 

waktu secara berjamaah bagi laki-laki. Antara yang berpendapat bahwa 
hukumnya adalah fardhu ain, atau fardhu kifayah, atau sunnah mu’akkadah. 
Namun para ulama sepakat bahwa menjaga keselamatan diri dan orang lain 
adalah wajib dalam syariat. 

Atas dasar penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum 
shalat 5 waktu berjamaah bersifat zhanni karena diperselisihkan oleh para 
ulama. Sedangkan hukum menjaga keselamatan adalah wajib secara qath’i. 
Dan kaidah syariat menetapkan bahwa perkara yang qath’i mesti 
didahulukan atas perkara yang zhanni. 

Maka, atas dasar kaidah tersebut, tidak menghadiri shalat berjamaah di 
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tengah virus yang mewabah lebih utama dari pada menghadirinya. Dan 
bahkan bisa jadi hukumnya adalah wajib. 

Terlebih ada isyarat dari hadits Nabi saw yang menganjurkan untuk tetap 
berada di rumah di tengah kondisi penyakit yang mewabah. 

ةا   عانْ  ِضا   عاائِشا ُ   را ْْناا،  اَللَّ ْوجِ   عا ىلَّ   النَِّبِِ   زا ،  عالاْيهِ   هللاُ   صا ا ملَّ سا أَلُْت :  قاالاْت   وا ُسولا   سا ِ   را ىلَّ   اَللَّ   صا

ا   عالاْيهِ   هللاُ  ملَّ سا اُعوِن،  عانِ   وا ِن   الطَّ ا َّهُ »  فاأَْخَبا اب    َأن ثُهُ   عاذا اْبعا ُ   ي نْ   عاىلا   اَللَّ اُء،  ما اشا َأنَّ   ي ا   وا لاُ   اَللَّ عا   جا

ْْحاةً  ،  را د    ِمنْ   لايْسا   لِلُْمْؤِمِنيا اقاعُ   أَحا هِ   ِف   فاياْمُكثُ   اُعوُن،الطَّ   ي ِ اَلا اِبًرا  ب ًبا   صا اْعملاُ   ،ُمْحتاس ِ َّهُ   ي   يُِصيُبهُ   لا   َأن

لَّ 
ِ
ا ا ُ  كاتابا  ما ، اَللَّ ُ لَّ  َلا

ِ
نا  ا « َأْجرِ  ِمثْلُ  َلاُ  َكا هِيد   ( البخاري رواه) شا

Dari Aisyah radliallahu 'anhu, istri Nabi SAW, ia berkata: “Aku pernah 
bertanya kepada Rasulullah SAW tentang masalah tha'un lalu beliau 
mengabarkan aku bahwa tha'un (penyakit sampar, pes, lepra) adalah 
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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 mentaqdirkannya kepadanya, maka dia mendapatkan pahala 
seperti pahala orang yang mati syahid." (HR. Bukhari) 

B. Tidak Menghadiri Shalat Jum’at 
Para ulama sepakat bahwa menghadiri shalat jum’at bagi laki-laki yang 

tidak memiliki udzur adalah wajib. Para ulama juga sepakat bahwa tidak 
menghadirinya atas sebab uzur adalah boleh. Dan shalatnya digantikan 
dengan shalat fardhu zhuhur. 

Yang mana, di antara uzur yang membolehkan seseorang tidak 
menghadiri shalat jum’at adalah kekhawatiran atas keselamatan jiwa. Imam 
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al-Mardawi al-Hanbali berkata dalam kitabnya al-Inshaf fi Ma’rifah ar-Rajih 
min al-Khilaf (hlm. 2/300): 

 .املرض  حدوث  خلوف  تركهام  ف  أ يضا  ويعذر  نزاع،  بل{  املريض  وامجلاعة  امجلعة  ترك  ف  ويعذر}

Diberikan uzur untuk meninggalkan shalat jumat dan shalat berjamaah 
bagi orang yang sakit, tanpa ada perselisihan. Dan juga diberikan uzur 
dalam menginggalkan keduanya bagi yang takut tertimpanya penyakit.1 

Di samping itu, para ulama juga sepakat bahwa menjaga keselamatan diri 
dan orang lain adalah wajib. 

Maka, atas dasar penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa boleh 
meninggalkan shalat jumat atas dasar menjaga jiwa dan kekhawatiran 

 
1 Al-Inshaf fi Ma’rifah ar-Rajih min al-Khilaf, 2/300 
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adanya bahaya atas jiwa. 

Di samping itu, keringanan inipun diberikan pula kepada petugas 
kesehatan yang merawat orang sakit. Dalam al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-
Kuwaitiyyah disebutkan : 

با  ها هُورُ  ذا لا  الُْفقاهااءِ   ُُجْ
ِ
ِرِضا  َأنَّ  ا ُق  الُْمما الْحا رِيِض  ي لُِّف  ِف  ِِبلْما ةِ  عانِ  التَّخا اعااِت  الُْجُمعا ما الْجا  .وا

Mayoritas ulama berpendapat bahwa perawat dapat dihukumi seperti 
orang sakit yang boleh untuk tidak menghadiri shalat jumat dan shalat 
berjama’ah.1 

C. Shalat Berjamaah Tidak Merapatkan Shaf 
Mayoritas ulama berpendapat bahwa rapatnya shof dalam shalat 

 
1 al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah disebutkan (hlm. 36/359) 
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berjamaah tidaklah wajib, namun semata sunnah. Disebutkan dalam al-
Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah : 

با  ها لا   الُْجْمهُورُ   ذا
ِ
َّهُ   ا بُّ   َأن تاحا اةُ   يُس ْ اْسِوي ُفوِف   ت لاةِ   ِف   الصُّ اعاةِ   صا ما مُ   لا   ِِباْيثُ   الْجا اتاقادَّ اْعُض   ي   ب

لِِيا  ِر،  الْباْعِض   عاىلا   الُْمصا خا اْعتاِدل  الآْ ي ِفِ   ِف   الْقاائُِمونا   وا ْ   عاىلا   الصَّ اِحد    ت  َسا عا   وا ،  ما اِصِ ا ُهوا   الَّتَّ   وا

ْنِكِب   تالاُصُق  ْنِكِب،  الْما مِ   ِِبلْما الْقادا ِم،  وا الْكاْعِب   ِِبلْقادا ّتَّ   ِِبلْكاْعِب   وا ِفِ   ِف   ياُكونا   لا   حا لال    الصَّ   خا

لا  ،  وا ة  بُّ   فُْرجا تاحا يُس ْ امِ   وا ما ِِ اأُْمرا   َأنْ   ِللإْ ِلا   ي ىلَّ   ِلقاْوَِلِ   ِبذا ُ   صا ا   عالاْيهِ   اَللَّ ملَّ سا وا:  وا وُّ نَّ   ُصُفوفاُكْ   سا
ِ
  فاا

اةا  اْسِوي ِفِ  ت امِ  ِمنْ  الصَّ لاةِ  تاما  ( سمل رواه) الصَّ

Mayoitas ulama berpendapat bahwa dianjurkan melakukan taswiyyah 
shof dalam shalat berjama’ah, di mana antara makmum tidak ada yang 
berposisi lebih maju dari pada yang lain, seraya mereka berdiri dalam 



 

45 

barisan yang sama dengan posisi yang rapat (tarosshi). Tarosshi sendiri 
bermakna menempelkan antara pundak dengan pundak, kaki dengan kaki 
dan mata kaki dengan mata kaki, sehingga tidak terdapat kelonggaran 
dan kekosongan. Di samping itu, dianjurkan juga atas imam untuk 
memerintahkan jamaah melakukan hal tersebut, berdasarkan sabda 
Rasulullah saw: “Luruskan shaf-shaf kalian, karena meluruskan shaf 
merupakan kesempurnaan shalat.” (HR. Muslim)1 

Di samping itu, para ulama juga sepakat bahwa taswiyatus shufuf juga 
bermakna menyempurnakan shaf pertama, untuk selanjutkan 
disempurnakan shaf-shaf lainnya. 

Hanya saja, di samping hukum taswiyatus shaf adalah sunnah, para 

 
1 al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah (hlm. 27/35) 
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ulama sepakat bahwa jika hal ini ditinggalkan, shalat berjamaah tetaplah sah, 
selama makmum yang terputus shafnya berada di dalam masjid, serta dapat 
mengikuti shalatnya imam. Terlebih jika direnggangkannya shaf ini 
didasarkan kepada suatu kedaruratan, seperti adanya himbauan untuk 
melakukan social distancing (pembatasan jarak interaksi antar manusia) di 
tengah mewabahnya virus menular. 

Imam an-Nawawi berkata dalam kitabnya, al-Majmu’ Syarah al-
Muhazzab : 

ُط   لا  ا الُ   يُْشَّتا ُفوِف   اتِِصا ا  الصُّ ذا ائِل    ياُكنْ   لامْ   اإ اءُ   ياِصحُّ   بالْ   حا ا  اِلْقِتدا ذا  ثلامثئة  عيل  بيْنام  ما  يزد  لامْ   اإ

اع    .ِذرا

Tidak disyaratkan tersambungnya shaf, jika antara makmum dan jamaah 
shalat tidak ada penghalang. Dan bahkan shalat berjamaah tetap sah jika 
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anatar shaf tidak lebih dari 300 hasta.1 

Imam al-Mardawi berkata dalam kitabnya al-Inshaf fi Ma’rifah ar-Rajih 
min al-Khilaf : 

 .خلف بل الصفوف اتصال يشَّتط فل. املسجد ف َكن فاإن

Maka jika makmum tetap di masjid. Tidaklah disyaratkan tersambungnya 
shaf, tanpa adanya perselisihan dalam masalah ini. 2 

Atas dasar penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa boleh 
merenggangkan shof shalat berjamaah, atas dasar menjaga jiwa dan 
kekhawatiran adanya bahaya atas jiwa. Bahkan sekalipun tidak dalam kondisi 

 
1 al-Majmu’ Syarah al-Muhazzab (hlm. 4/308): 

2 al-Inshaf fi Ma’rifah ar-Rajih min al-Khilaf (hlm. 2/293): 
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darurat, shalat berjamaah tetap sah meskipun shafnya tidak rapat. 

D. Shalat Menutup Wajah Dengan Masker 
Di antara himbauan untuk penjagaan diri dari penularan virus corona 

adalah pemakaian masker wajah sebagai cara untuk menutup pintu masuk 
virus corona ke dalam tubuh manusia melalui saluran pernafasan. Hal ini, 
menimbulkan pertanyaan di antara umat Islam terkait hukum memakai 
masker saat sedang shalat. 

Para ulama sepakat bahwa menutup wajah dalam shalat adalah makruh, 
namun shalat yang dilakukan tetap dihukumi sah. Akan tetapi 
kemakruhannya dapat menjadi hilang, jika ada hajat atau sebab kedaruratan 
untuk menutupnya.  

Disebutkan dalam al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah : 



 

49 

ْبدِ   ابْنُ   قاال ِِ   عا ُعوا:  الَْبا ْرَأةِ   عاىلا   َأنَّ   عاىلا   َأُْجا هاا  تاْكِشفا   َأنْ   الْما ْْجا لاةِ   ِف   وا امِ   الصَّ ْحرا الإْ قادْ ...    وا  وا

اى  ىلَّ  ِبُّ النَّ  َنا ُ  صا ا  عالاْيهِ   اَللَّ ملَّ سا ُجل وا ْنُه، الرَّ نْ  عا
ِ
نا  فاا ة   َكا اجا ،  كاُحُضورِ  ِلحا اِنبا ةا  فالا  َأجا اها  .كارا

Ibnu Abdil Barr berkata: Para ulama sepakat bahwa bagi wanita untuk 
membuka wajahnya saat shalat dan ihram haji … dan Nabi saw melarang 
(larangan makruh) laki-laki melakukan hal tersebut (menutup wajah saat 
shalat dan ihram). Adapun jika karena adanya hajat seperti keberadaan 
laki-laki non mahrom, maka hilanglah kemakruhannya. 1 

E. Shalat Pasien 
Syariat enetapkan bahwa kondisi sakit termasuk uzur yang menyebabkan 

seseorang mendapatkan keringanan dalam pelaksanaan ibadah shalatnya. 

 
1 al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah (hlm. 41/135): 
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Hanya saja, keringanan apa yang diberikan syariat atas orang yang sakit?. 
Tentunya, tergantung pada jenis penyakit yang menyebabkan orang yang 
sakit mendapatkan kesulitan dalam melakukan ibadahnya. 

Para ulama sepakat bahwa orang sakit, yang sakitnya menyebabkan 
dirinya kehilangan kesadaran, mendapatkan keringan untuk tidak 
mendirikan ibadah shalat saat waktunya telah masuk. Hal ini diqiyaskan 
kepada keringanan bagi orang yang tertidur dan lupa. Sebagaimana 
dijelaskan dalam hadits berikut: 

اِس   عانْ  اِل    بْنِ   َأن ىلَّ   النَِّبِِ   عانِ :  ما ا   عالاْيهِ   هللاُ   صا ملَّ سا نْ : »قاالا   وا اِسا   ما لاةً   ن لِِ   صا ا  فالُْيصا ذا
ِ
ا،   ا ها كارا   ذا

ةا  لا  اهاا كافَّارا لَّ  ل
ِ
« ا ِلا  (عليه متفق) ذا

Dari Anas bin Malik: Nabi saw bersabda: Siapapun yang terlupa dari 
melaksanakan shalat, maka shalatlah ia saat ingat. Dan tidak ada kaffarat 
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kecuali hal tersebut.” (HR. Bukhari Muslim) 

Hanya saja, apakah jika telah sadar, shalatnya wajib diqodho’? 

Para ulama sepakat bahwa jika saat sadar, ia masih mendapati sebagian 
waktu shalat, maka jelasnya shalat pada waktu tersebut tetap wajib 
dilakukan. Seperti jika sadarnya di sebagian waktu ashar sebelum maghrib, 
maka ia tetap wajib melaksanakan shalat ashar tersebut. 

Namun para ulama berbeda pendapat, jika dalam penuh waktu shalat, ia 
tidak sadarkan diri, apakah shalat-shalat yang ditinggalkannya tetap harus 
diqadha?. Dalam hal ini, para ulama terpecah menjadi tiga mazhab: 

1. Mazhab Pertama: Tidak Wajib Qadha. 

Mayoritas ulama dari kalangan al-Malikiyyah, asy-Syafi’iyyah dan 
sebagian al-Hanabilah berpendapat bahwa orang sakit yang pingsang 
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sepenuh waktu shalat tidaklah wajib mengqadha’ shalatnya.  

Mereka berargumentasi dengan hadits berikut: 

ةا   عانْ  ْوجا   عاائِشا ىلَّ   النَِّبِِ   زا ا   عالاْيهِ   هللاُ   صا ملَّ سا اا  وا اْت   َأَنَّ أَل ُسولا   سا ِ   را ىلَّ   اَللَّ ا   عالاْيهِ   هللاُ   صا ملَّ سا   عانِ   وا

ُجلِ  كا   عالاْيهِ   يُْغما   الرَّ ةا   فاياَّْتُ لا ُسولُ   قاالا :  فاقاالاْت   الصَّ ِ   را ىلَّ   اَللَّ ا   عالاْيهِ   هللاُ   صا ملَّ سا ء    لايْسا :  »وا ْ   بَِشا

ِلا   ِمنْ  اء    ذا لَّ   قاضا
ِ
ْقتِ   ِف   عالاْيهِ   يُْغما   َأنْ   ا ة    وا لا ُهوا   فاياِفيُق ,    صا ْقِِتاا  ِف   وا لِِ   وا  رواه)  هياا«فاُيصا

 .(ادلارقطين

Dari Aisyah, ia bertanya kepada Rasulullah saw tentang seseorang yang 
pingsan hingga meninggalkan shalat. Lantas Rasulullah saw menjawab: Ia 
tidak berdosa dan tidak ada kewajiban qadha’, kecuali shalat yang saat ia 
pingsan (belum dilakukan) atau saat sadar (waktu shalat lain), maka tetap 
wajib diqadha’. (HR. Daruquthni) 
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2. Mazhab Kedua: Wajib Qadha’ Jika Kurang Dari 5 Shalat. 

Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa jika 
pingsannya dalam durasi kurang dari 5 kali shalat, maka tetap wajib diqadha’. 
Namun jika lebih dari 5 shalat fardhu, tidak wajib diqadha’.  

Mereka berargumentasi bahwa pingsan dalam kondisi meninggalkan 
shalat 5 waktu dihukumi seperti orang gila yang gugur kewajiban shalat atas 
dirinya. Maka gugur pula kewajiban qadha’nya. 

3. Mazhab Ketiga: Tetap Wajib Diqadha’ Secara Mutlak. 

Sebagian kalangan al-Hanabilah dalam pendapat yang masyhur 
berpendapat bahwa qadha’ shalat tetap wajib dilakukan secara mutlak.  

Mereka berargumentasi bahwa pingsan dihukumi seperti orang yang 
tidur, di mana kewajiban qadha’ shalatctetap dibebankan kepadanya saat 
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sadar. Hal ini didasarkan kepada qiyas puasa, yang tidak menggugurkan 
kewajiban qadha’nya di hari yang lain. 

Di samping itu, mereka juga mandasarkannya kepada amalan para 
shahabat, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Atsram dalam Sunan-nya: 

اًرا   أ ن    ُرِوي   ْيهِ   ُغِشي    ع م  ي اًما  ع ل  ِي،  ل    أ  ار    أ يْ )  ف ق ال  ث ال ٍث،  ب عْد    اْست ف اق    ُثم    يُص ل  ْيُت؟  ه ل (:  ع م  ْيت    م ا:  ف ق اُلوا  ص ل   ص ل 

أ   ُوُضوًءا أ ْعُطونِي: ف ق ال ث ال ٍث، ُمْنذُ  ض  ى ُثم   ف ت و  ة   تِْلك   ص ل  ْيل    .الل 

Diriwayatkan bahwa Ammar bin Yasir pernah pingsan beberapa hari. 
Lantas setelah ia siuman, ia bertanya: Apakah aku sudah shalat?. Para 
shahabatnya menjawab: Engkau tidak shalat selama tiga hari. Lantas ia 
berkata: Ambilkan aku air wudhu, lalu ia berwudhu dan shalat. 

F. Tata Cara Shalat Petugas Kesehatan 
Para ulama sepakat bahwa jika para patugas kesehatan seperti dokter, 

perawat, bidan dan petugas kesehatan lainnya (NAKES), menangani pasien 
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yang terserang virus menular seperti wabah virus corona saat ini dalam 
kondisi suci dari hadats (masih dalam kondisi wudhu) dan dapat shalat 
secara normal tanpa menimbulkan bahaya atas harta dan jiwa bagi dirinya 
dan orang lain, maka tetap wajib bagi mereka untuk shalat secara normal. 

Hanya saja, jika tenaga kesehatan mesti melakukan SOP tertentu yang 
mewajibkan baginya memakai pakaian khusus (pakain hazmat/ pakaian 
dekontaminasi) yang tidak bisa dilepas pada waktu-waktu shalat tertentu, 
dan juga dalam kondisi berhadats namun tidak bisa berwudhu karena SOP 
tersebut, maka bagi mereka beberapa keringanan dalam mendirikan ibadah 
shalat. 

Para ulama sepakat bahwa tenaga kesehatan yang tidak dapat melepas 
pakaian tugasnya karena merawat pasien, sehingga ia tidak bisa berwudhu 
dan bertayammum, tetap wajib mendirikan ibadah shalat pada waktunya, 
meskipun dalam kondisi berhadats. Kondisi ini termasuk dalam kondisi yang 
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disebut para ulama dengan istilah faqid thohuraini (orang yang tidak mampu 
menggunakan dua media bersuci; air untuk berwudhu dan tanah untuk 
bertayammum). 

Hanya saja, apakah shalatnya wajib diqodho karena tidak terpenuhi 
syarat sah shalat? 

Jawabnya, tergantung situasi. Jika penanganan pasien tersebut 
membutuhkan waktu yang lama, dan di tengah-tengah penanganan pasien 
tersebut mereka mendirikan shalat dalam kondisi berhadats, maka shalatnya 
tidak mesti diqodho’. Sebab kasus ini dapat dikatagorikan sebagai uzur syar’i 
yang nadir yadum (uzur langka yang kejadiannya berlangsung lama). Maka 
status hukumnya dapat disamakan seperti shalatnya wanita mustahadhah, 
atau orang sakit yang tidak dapat menahan kencing. 

Sedangkan jika penanganannya tidak berlangsung dalam waktu yang 
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lama, maka shalat tetap wajib diqodho’ sebagaimana orang yang shalat tidak 
menemukan air dan tanah, lalu menemukannya serta dapat 
menggunakannya beberapa saat kemudian. 

Imam an-Nawawi asy-Syafi’i berkata dalam kitabnya al-Majmu’ Syarah al-
Muhazzab: 

اِت   ُحْكِ   ِف  لاوا أُْمورِ   الصَّ نَّ   الْما ْقِت   ِف   ِِبِ عا   الْوا لال    ما ةِ   خا ورا ُ ابُناا  قاالا   لِلَّضَّ نِ   الُعْذرُ   َأْْصا ِبا ْ  عاام  :  َضا

ِدر   َنا  .وا

Hukum shalat seseorang yang dalam kondisi darurat. Para shahabat kami 
(asy-Syafi’iyyah) berkata: Uzur itu ada dua jenis: uzur yang bersifat umum 
(sering terjadi) dan uzur yang jarang terjadi. 
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امُّ  اءا  لا  فاالْعا هُ  قاضا عا قَّةِ  ما شا ِمنْ  لِلْما ا وا ذا ب  ها ْ رِيُض :ِ الَّضَّ يِلِ  الْما ِعًداقاا يُصا  ...  

Adapun yang mendapatkan uzur yang sering terjadi maka shalat yang 
telah dilakukan saat uzur tersebut tidak wajib diqadha’ atas dasar 
kesulitan, contohnya seperti shalat orang sakit yang tidak bisa berdiri 
dengan cara duduk … 

ا َأمَّ انِ   النَّاِدرُ   وا اُدومُ   ِقْسم  :  فاِقْسما ِقْسم  .  غااِلًبا  ي اُدومُ   لا   وا لُ .  ي ةِ :  فااْلَوَّ اضا تاحا لُْمس ْ لاِس   َكا سا ...    الْباْولِ   وا

نْ  ما اهُمْ  وا َبا لُّونا  فاُُكُّهُمْ  َأش ْ عا  يُصا ِث  ما دا ِس   الْحا النَّجا لا  وا قَّةِ  يُِعيُدونا   وا شا ةِ  لِلْما ورا ُ الَّضَّ   .وا

Adapun uzur yang jarang terjadi, ada dua jenis: uzur yang jarang terjadi 
namun berlangsung lama dan uzur yang tidak berlangsung lama. Dari 
jenis pertama seperti wanita istihadhah dan orang sakit yang tidak dapat 
menahan kencing … mereka tetap shalat dalam kondisi berhadats dan 
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bernajis, dan tidak wajib mengqadha’ karena kesulitan yang dihadapi. 

ا َأمَّ ي  وا ِ اُدومُ   لا   اَّلَّ نْ ...    غااِلًبا  ي دْ   لامْ   ما ِ اءً   َيا لا   ما اِبً   وا ءِ   فاُكُّ ...    تُرا ُؤلا ُب   ها ِ مْ   َيا ةُ   عالاهْيِ لا  عاىلا   الصَّ

ِب  سا الِ  حا ُب  الْحا ِ َتا ةُ   وا عاادا
ِ
ِذهِ  ِلُنُدورِ  اْل ارِ  ها  .اْلَعْذا

Sedangkan uzur yang tidak berlangsung lama … seperti orang yang tidak 
mendapati air dan tanah (untuk bersuci) … maka mereka tetap shalat 
dalam kondisi tersebut dan wajib diqadha’ (saat bisa bersuci), karena 
langkanya uzur ini. 

 


