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A. Muqaddimah
Shalat Ied merupakan shalat sunah yang sangat
akrab di telinga kaum muslimin, selain karena
pelaksanaanya setahun hanya dua kali, shalat Ied
juga dalam selalu dilakuakn secara berjama’ah dan
sanagat ramai.
Pada kesempatan kali ini, penulis ingin sedikit
menjabarkan tentang tata cara shalat ied dalam
perspektif mazhab Syafi’i. Sebagian besar, bahkan
bisa dikatakan hampir seluruhnya, rujukan dalam
tulisan ini adalah kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab
karangan imam Nawawi (w 676 H), sehingga penulis
merasa tidak perlu memberi footnote kecuali bila
merujuk pada selain kitab al-Majmu’.
Dalam penulisan tema ini, penulis membaginya
menjadi enam sub tema, yaitu;
1. Pengertian Shalat Ied,
2. Waktu Shalat Ied,
3. Tempat Shalat Ied,
4. Sunah-sunah sebelum Shalat Ied,
5. Sifat Shalat Ied, dan
6. Sunah-Sunah setelah Shalat Ied.
Semoga tulisan singkat ini menjadi amal jariyah
bagi penulis dan memberi manfa’at bagi para
pembacannya. Aamiin.

muka | daftar isi

Halaman 7 dari 29

B. Pengertian
1. Bahasa

الر ُجوعُ َوالْ ُم َع َاوَدةُ ِِلَنَّهُ يَتَ َكَّرُر
ُّ يد ُم ْشتَ ٌّق ِم ْن الْ َع ْوِد َوُه َو
ُ ِالْع
Ied diambil dari kata al-Aud yaitu bermakna
kembali dan berulang, karena memang Ied selalu
terulang-ulang (setiap tahunnya)

2. Istilah

ِ
ص ِطالَ ِح ُّي َع ِن الْ َم ْع ََن اللُّغَ ِو ِي َوُه َو
ْ َوالَ ََيُْر ُج الْ َم ْع ََن اال
ِ ِ
ِ ي وم
ضا َن َوُه َو أ ََّول يَ ْوٍم ِم ْن َش َّو ٍال
َ  يَ ْوُم الْفطْ ِر م ْن َرَم:ان
َ َْ
1ِ ِ
ِ ْضحى وهو الْي وم الْع
اشُر ِم ْن ِذي ا ْْل َّجة
َ ُ ْ َ َ ُ َ َ ْ َويَ ْوُم اِل
Menurut Istilah (ulama fiqh) definisi Ied tidak
keluar dari definisi secara bahasanya (yaitu
kembali terulang), Ied ini ada dua hari; pertama
hari Ied al-Fithri setelah bulan Ramadhan, yaitu
awal bulan Syawal, dan hari ied al-Adha, yaitu hari
ke-sepuluh bulan Dzul-Hijjah
Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan,
bahwa shalat Ied adalah shalat yang dilaksanakan
berulang-ulang setiap tahun, dalam setahun ada dua
kali, yang pertama adalah tanggal satu Syawal yaitu
Ied al-Fithri, maka shalatnya dinamakan shalat Ied alFithri, kedua yaitu tanggal 10 Dzul-Hijjah atau hari

1

Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kwaitiyah, Jilid. 31, Hal. 114
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raya Ied al-Adha, maka Shalatnya dinamakan shalat
Ied al-Adha.
C. Waktu Shalat Ied
Sama seperti shalat-shalat pada umumnya, shalat
Ied juga memiliki waktu tertentu, awal waktu shalat
Ied adalah ketika terbitnya Matahari adapun
akhirnya adalah ketika Matahari tergelincir.

ِ ِت ص َال ِة الْع
ِ َّ واتَّ َفق ْاِلَصحاب علَى أ
ِ
يد َزَو ُال
َ ُ َْ َ َ
َ َْن آخَر َوق
ِ ِ
ِ
ِ َّم
َص ُّح ُه َما) أَنَّهُ ِم ْن أ ََّوِل
َ س َوِِف أ ََّول َوقْت َها َو ْج َهان (أ
ْ الش
َِس و ْاِلَفْضل ََتْ ِخريها ح ََّّت تَرت
ِ ْ وع الش
س
َّم
الش
ع
ف
ِ ُطُل
ُ ْ َ ْ َ َُ ُ َ َ َّم
قَ ْد َر ُرْم ٍح
“Para ulama syafi’iyah sepakat bahwa akhir waktu
shalat Ied adalah ketika tergelincirnya Matahari,
adapun untuk awalnya, ada dua pendapat, yang
paling shahih di antara keduanya adalah ketika
terbitnya matahari, adapun waktu afdhalnya
adalah ketika Matahari sudah naik/tinggi sekira
setumbak”
Meskipun sama-sama shalat Ied, namun ada
perbedaan dalam waktu utama pelaksanaannya,
untuk shalat Ied al-Fithri, maka utamanya diakhirkan
dari waktu terbit Matahari, sedangkan untuk shalat
Ied al-Adha maka utamanya adalah disegerakan
pelaksanaanya ketika Matahari terbit.
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Di antara alasan mengapa terjadi perbedaan
tersebut adalah adanya riwayat hadits dari nabi
Muhammad  ﷺ:

ِ ول
ِ هللا صلَّى هللا علَي
َّ
َّ أ
ب إِ ََل َع ْم ِرو بْ ِن
ت
ك
م
ل
س
و
ه
َ َن َر ُس
َ
َ
َ
َ َ ََ ْ ُ َ
ِ  ع:حزٍم وهو بِنجرا َن
ِ َضحى وأ
ِ
َخ ِر الْ ِفطَْر َوذَ َّك ِر
اِل
ل
ج
ْ
ْ
َ َْ َ َُ َ َْ
َ َ
َّاس
َ الن
“Bahwasannya Rasulullah  ﷺmenulis surat kepada
Amr bin Hazm ketika dia berada di Najran:
segerakan pelaksanaan shalat Ied al-Adha dan
akhirkan pelaksanaan shalat Ied al-Fithri. HR.
Baihaqi

Selain karena adanya riwayat tersebut, alasan
lainnya adalah karena dengan mengakhirkan
pelaksanaan shalat Ied al-Fithri, waktu untuk
membayar zakat fithr semakin luas/lama, karena kita
tahu bersama, bahwa waktu terbaik untuk
membayar zakat fithr adalah ketika keluar rumah
sebelum pelaksanaan shalat Ied al-Fithri.
Adapun penyegeraan pelaksanaan shalat Ied alAdha adalah untuk menyegerakan proses
penyembelihan hewan qurban, karena waktu mulai
penyembelihan hewan qurban adalah ketika
selesainya pelaksanaan shalat Ied al-Adha.
D. Tempat Pelaksanaan Shalat Ied
Pelaksanaan shalat Ied bisa di dalam masjid bisa
muka | daftar isi
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juga di lapangan terbuka;

ِ َّ يد ِِف
ِ ِال أَصحاب نا ََتوز ص َالةُ الْع
وز ِِف
ُ ُالص ْحَراء َوََت
َ ُ ُ َُ َ ْ َ َق
ِ
ِِ
ض ُل بِ َال
َ ْالْ َم ْسجد فَِإ ْن َكا َن ِِبَ َّكةَ فَالْ َم ْسج ُد ا ْْلََر ُام أَف
ٍ ِخ َال
ف
Para ulama kami mengatkan, shalat Ied boleh
dilaksanakan di padang pasir, boleh juga
dilaksanakan di masjid, apabila di Makah, maka
pelaksanan shalat Ied di masjid al-Haram adalah
yang paling afdhal tanpa adanya khilaf.
Pada dasarnya, tempat yang afdhal untuk
pelaksanaan shalat Ied adalah di lapangan terbuka
seperti padang pasir, namun apabila ternyata masjid
mencukupi untuk banyaknya jamaah, maka shalat
Ied di masjid adalah yang afdhal.
E. Sunah-sunah Sebelum Shalat Ied
1. Makan Sebelum Shalat Ied
Disunahkan untuk makan terlebih dahulu sebelum
berangkat menuju shalat Ied al-Fitri, boleh makan
apa saja, namun yang afdhal adalah makan kurma
dengan bilangan ganjil.

ِِ
ب أَ ْن ََيْ ُك َل
ُّ اب َعلَى أَنَّهُ يُ ْستَ َح
ْ َواتَّ َف َق الشَّافع ُّي َو ْاِل
ُ َص َح
ِ ِِف ِع
الص َال ِة فَِإ ْن ََلْ ََيْ ُك ْل
ِ يد الْ ِفطْ ِر َشْي ئًا قَ ْب َل ا ْْلُُر
َّ وج َإَل
muka | daftar isi
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ب َك ْو ُن
ِ قَ ْب َل ا ْْلُُر
َّ وج فَلِيَأْ ُك ْل قَ ْب َل
ُّ الص َال ِة َويُ ْستَ َح
ِ الْمأْ ُك
ول َتًَْرا َوَك ْونُهُ ِوتْ ًرا
َ
“Imam Syafi’i dan para ashab sepakat bahwa
dianjurkan ketika hendak berangkat menuju shalat
Ied al-Fithri untuk memakan sesuatu terlebih
dahulu, apabila tidak makan sebelum keluar, maka
dianjurkan makan sebelum pelaksanaan shalat,
dianjurkan juga yang dimakan itu adalah kurma
dengan bilangan ganjil.”

Adapun untuk shalat Ied al-Adha, maka sunahnya
justru tidak makan sebelum berangkat untuk
melaksanakan shalat Ied al-Adha, tetapi makannya
nanti ketika sudah pulang.

ِ
ك َع ْن ْاِلَ ْك ِل َح ََّّت
ُّ َو
ْ َالسنَّةُ ِِف ِعيد ْاِل
َ ض َحى أَ ْن ُيُْ ِس
الص َال ِة
َّ يَ ْرِج َع ِم ْن
“Sunah dalam shalat Ied al-Adha adalah tidak
makan sampai kembali dari pelaksanaan shalat”

2. Mandi Sebelum Shalat Ied
Disunahkan sebelum berangkat untuk shalat Ied,
mandi terlebih dahulu, mandi ketika hari raya ini
hukumnya sunah, baik bagi orang yang
melaksanakan shalat maupun yang tidak.

ِواتَّ َف َقت نُصوص الشَّافِع
ِ استِ ْحب
ِ َصح
اب
ى
ل
ع
اب
اِل
و
ي
ِ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ َ
ُ ُ ْ َ
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ِ َّ يد لِمن ََيضر
ِِ
ض ُرَها
ُ الص َالةَ َول َم ْن َال ََْي
ُُ ْ ْ َ غُ ْس ِل الْع
Imam Syafi’i dan ashab Syafi’i telah bersepakat
bahwa dianjurkan mandi untuk shalat Ied, baik
bagi orang yang akan hadir untuk shalat ataupun
yang tidak menghadirinya”
3. Memakai Parfum
Disunahakan ketika hendak melaksanakan shalat
Ied untuk memakai wangi-wangian atau parfum;

عل استحباب التطيب والتنظف بازالة الشعور
اتفقوا ي
وتقليم االظفار وازالة الرائحة الكري هة من بدنه وثوبه
“Para ulama syafi’iyah sepakat bahwa dianjurkan
untuk memakai wangi-wangian (parfum) dan
bersih-bersih badan dengan mencukur bulu-bulu,
memotong kuku dan menghilangkan bau dari
badan dan pakaiannya”
Hal ini dilakukan karena pada shalat Ied, banyak
orang-orang berkumpul, dan akan menjadi kurang
nyaman ketika dalam perkumpulan banyak orang,
tercium bau yang tidak enak.
4. Memakai Pakaian Bagus
Disunahkan memakai pakaian terbaik untuk
pelaksanaan shalat Ied;

َّ َ َ ُ َ َ َّ َ َ أ َ أ
ع َع ىل أاست أح َباب ُل أ
ِّ
س
ب
اف
الش
واتفق اْلصحاب مع
ِ
ِ
ِِي
ِ
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ى
ْ
ِّ
أ
َ
َ
يد
ِ اب ِ يف ال ِع
ِ أحس ِن الثي
Para Ashab (ulama syafi’iyah) beserta imam Syafi’i
sepakat bahwa dianjurkan memakani pakaian
terbaik untuk shalat Ied
Pakaian terbaik disini maksudnya dari segi kualitas
dan rupa, adapun warna, maka yang paling afdhal
adalah warna putih.
Tentang memakai pakaian terbaik ini dalilnya
adalah riwayat dari Ibnu Abbas bahwa Nabi  ﷺketika
hari raya selalu memakai pakaian yang bagus:

س بُْرَد ِح َََبٍة ِِف ُكل ِعْي ٍد
َّ ِاَ َّن الن
ُ ََِّب َكا َن يَ ْلب

“Bahwasanya Nabi SAW biasa memakai kain
buatan Yaman pada tiap-tiap hari raya”. HR.
Baihaqi
5. Berangkat Pagi-pagi

Disunahkan ketika hendak melaksanakan shalat
Ied untuk berangkat pagi-pagi;

ِ
ِ ِ َ َق
ص َال ِة
ُّ اب يُ ْستَ َح
ْ ال الشَّافع ُّي َو ْاِل
َ ب أَ ْن يُبَكَر َإَل
ُ َص َح
ِ ِالْع
يد َويَ ُكو َن الت َّْب ِكريُ بَ ْع َد الْ َف ْج ِر

Imam Syafi’i dan para ulama syafi’iyah
mengatakan: dianjurkan berangkat pagi-pagi
menuju shalat Ied, pagi-pagi disini maksudnya
setelah shalat Fajar.
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Ketika telah selesai melaksanakan shalat fajar atau
shalat subuh, maka segeralah menuju tempat
pelaksanaan shalat Ied dengan berjalan kaki
melewati satu jalan, kemudin pulangnya dianjurkan
untuk melewati jalan lain selain jalan ketika
berangkat.

ِ  َكا َن رسو ُل:ال
هللا ص اِ َذا َخَر َج يَ ْوَم
َ ََع ْن اَِِب ُهَريْ َرَة ق
ُْ َ
ِ ِاْلع
يد ِِف طَ ِريْ ٍق َر َج َع ِِف َغ ِْريِه
Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah  ﷺapabila
melewati jalan ketika berangkat untuk shalat Ied,
maka ketika pulang beliau mengambil jalan lain
(dari yang telah dilalui ketika berangkat). HR.
Tirmidzi

6. Tidak Ada Adzan dan Iqamat
Berbeda dengan shalat yang lain, dalam shalat Ied
sunahnya justru tidak ada adzan dan iqmat;

ْ ُ َّ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َّ ي َ أ َ أ
َ َ
يد َوَل ُيق ُام
ع
ل
ِ ِ فقال الش ِاف ِ يع واْلصحاب َل يؤذن ِل
َّ الص َح َابة َو
َ التابع
َ َوب َه َذا َق
َّ ور ْال ُع ىل َماء م أن
ُ ال ُج أم ُه
ي َو َم أن
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
أ
َّ ُ َ َ َ أ َ ُ أ َ َ ى أ
اس ِ يف اْل أم َص ِار
الن
بعدهم وعلي ِه عمل
ِ
“Imam Syafi’i dan para ulama syafi’iyyah
mengatakan, shalat Ied itu tidak ada adzan dan
tidak ada iqomat, inilah pendapat jumhur ulama
dari kalangan sahabat, tabi’in dan ulama-ulama
setelah mereka, dan pendapat inilah yang
muka | daftar isi
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diamalkan oleh orang-orang di negri-negri Islam.”
Hal ini berdasarkan pada hadits nabi Muhammad
 ﷺriwayat Jabir bin Abdillah:

ِ ول
ِ عن جابِ ِر ب ِن عب ِد
ِ ت مع رس
ِ
هللا
د
ه
ش
:
ال
ق
،
هللا
َ
َ
ْ
َ
ُ
َْ ْ َ ْ َ
َُ ََ
ِ ِالص َال َة ي وم الْع
ِ
لص َال ِة
َّ  فَبَ َدأَ ِِب،يد
َ ْ َ َّ صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم
َ
 بِغَ ِْري أَ َذ ٍان َوَال إِقَ َام ٍة،قَ ْب َل ا ْْلُطْبَ ِة
Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata: aku pernah
menyaksikan shalat Ied bersama Rasulullah ﷺ,
beliau memulai shalat sebelum khutbah tanpa
adanya adzan dan iqamat. HR. Muslim

Namun, meskipun tidak ada adzan dan iqamat,
dianjurkan untuk memberi tanda bahwa shalat akan
segera dimulai;

َ َ َّ َ َ ُ َ َ َّ ي َ أ َ أ َ ُ َ ُ أ َ َ ي ى أ
قال الش ِاف ِ يع واْلصحاب ويستحب أن يقال الصَلة
َج ِام َعة
“Imam syafi’i dan para ulama syafi’iyah
mengatakan, dianjurkan untuk mengatakan “asShalata Jami’atan”
Jadi, ketika muadzin sudah meneriakan as-Shalata
Jami’atan, maka tandanya shalat Ied segera dimulai.
7. Tidak Ada Sunah Rawatib
Dalam ketentuan shalat Ied, tidak ada kesunahan
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untuk melaksanakan shalat rawatib;

َ َ َ َّ ي َ أ
َس ل َص ََلة ْالعيد ُس َّن ٌة َق أب ىلها
اب َو ىليأ
ُ اْل أص َح
َ
قال الش ِاف ِ يع و
ِ ِ ِ
ِ
ى ى
َ ى
َ َ َ أ َ َ َ َّ َّ َّ َ ى ى ُ ى
اَّلل َعل أي ِه َو َسل َم ل أم ُي َص ِّل ق أبل َها
وَل بعدها ِْلن الن ِ يب صل
َ
َ َ
َوَل َب أعدها
Imam Syafi’i dan para ulama syafi’iyyah
mengatakan, tidak ada shalat sunah bagi shalat
ied, baik sebelum (qabliyah) ataupun sesudahnya
(ba’diyah), ini kerena Nabi belum pernah
melakukan shalat sunah rawatib tersebut (untul
shalat ied).
Namun, meski tidak ada kesunahan melaksanakan
shalat rawatib, bukan berarti tidak boleh
melaksanakan shalat sunah sebelum shalat Ied, bagi
makmum, boleh untuk melaksanakan shalat sunah
mutlak, baik sebelum atau sesudah shalat Ied, baik di
rumah, di perjalanan atau di tempat pelaksanaan
shalat Ied.
Khusus bagi imam, maka dimakruhkan untuk
melaksanakan shalat sunah meskipun shalat sunah
mutlak di tempat pelaksanaan shalat ied, karena
dikhawatirkan akan memberi pemahaman kepada
jama’ah adanya shalat sunah sebelum shalat Ied
padahal aslinya tidak ada.
Begitu juga shalat tahiyyat al-Masjid, tidak
disunahkan ketika datang ke masjid atau lapangan
tempat pelaksanaan shalat Ied untuk melakukan
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shalat tersebut, tetapi langsung saja melaksanakan
shalat Ied.
F. Sifat Shalat Ied
1. Minimal Sifat Shalat Ied
Shalat Ied sama seperti shalat sunah pada
umumnya, yaitu dilaksanakan dua raka’at seperti
biasa.

أ
َ
َ َف َص ََل ُة ْالعيد َر ْك َع
اْل أج َم ِاع َو ِصف ُت َها المجزئة كصفة
ب
ان
ت
ِ ِ
ِ ِ ِ
َّ سائر الصلوات وسننها وهيآتها ىك َغ أي َها م أن
َ الص ىل
ات
و
ِ
ِ ِ
ْ َ َ َ َ
ََأ
يد هذا اقلها
ِ وين ِوي ِبها صَلة ال ِع
“Shalat ied itu dua rakaat berdasarkan ijma para
ulama. Prakteknya sama seperti pada shalat pada
umumnya, begitu juga sunah-sunahnya, baik ab’ad
atau haiat, diniatkan itu semua untuk shalat ied,
inilah batas minimal praktek shalat ied”
Jadi ketika seseorang melaksanakan shalat dua
raka’at seperti shalat pada umumnya dan dia
meniatkan dalam hatinya shalat Ied, maka shalatnya
sah dan dihitung sebagai shalat Ied.
2. Sifat Shalat Ied Sempurna
Adapun sifat atau praktek shalat Ied yang
sempurna adalah sebagai berikut:
a. Tujuh Takbir di Raka’at Pertama
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Setelah takbirotul ihram, membaca iftitah
kemudian melakukan takbir zawaid (tambahan)
sebanyak tujuh kali.

أ
ْ َ َ َىأ أ ى
وأما اْل كمل فأن َيق َرأ َب أعد تك ِب َيِة ِاْل أح َر ِام ُد َع َاء
ْ َ َ َّ ْ َ أ ُ ى َ أ
ِّ اال أست أف َت ُ ُ ى
َ
َ
ات ِسوى
ٍ اح ث َّم يك َي ِ يف الركع ِة اْلوَل سبع تك ِبي
ِ ِ ِ
َُ ْ َ أ أ َ َ َ َ ْ َ ي
وع
ك
ِ تك ِبيِة ِاْلحر ِام و ِسوى تك ِبيِة الر
“Adapun praktek shalat Ied yang sempurna yaitu
setelah takbirotul ihram membaca do’a istiftah,
kemudian melakukan takbir sebanyak tujuh kali di
raka’at pertama selain takbirotul ihram dan takbir
untuk ruku’
b. Lima Takbir di Raka’at Kedua
Pada raka’at kedua, setelah takbir dari sujud,
melakukan takbir zawaid sebanyak lima kali;

َّ
ُ الس
الث ِان َي ِة َخ أم ًسا ِس َوى َت ْكب َية ْال ِق َيام ِم أن ي
ود
ج
َو ِ يف
ِ
ِ ِ
ِ
ُ َ ْ َ ِّ ى ي
وع
ك
ِ واله ِوي إَل الر
“Adapun di raka’at kedua, jumlah takbirnya adalah
lima kali selain takbir dari sujud dan takbir untuk
ruku’”
c. Berhenti di Antara Dua Takbir
Di antara takbi r zawaid tersebut disunahkan
berhenti sejenak untuk membaca dzikir, dzikirnya
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apa saja boleh, tetapi yang direkomendasikan para
ulama adalah “subhanallah wal hamdulillah wa laa
ilaha illallah wallahu akbar”

ُ َ َ َ َّ ي َ ى أ َ ُ َ ُ أ َ َ ي ى أ َ َ َ أ
ي ك ِّل
قال الش ِاف ِ يع وأصحابنا يستحب أن ي ِقف ب
ََ ْ َ
َّ يت أي م أن
َالز َو ِائ ِد َق أد َر ِق َر َاء ِة َآي ٍة ََل َطو ىيل ٍة َو ََل َق ِصية
ِ
ٍ
ِ
ِ تك ِب
ُ َ ِّ ُ ى َ َ ى
ى
ُ
ُ
اَّلل ت َعاَل َو ُيك ِّ ُي ُه َو َي أح َمد ُه َو ُي َم ِّجد ُه
يهلل
“Imam syafi’i dan para ulama syafi’iyyah
mengatakan: dianjurkan untuk berhenti sejenak di
antara dua takbir sekira bacaan satu ayat yang
tidak panjang tidak juga pendek, untuk membaca
tahlil, tahmid dan tamjid.”

ََ َ ُ أُ ُ أ
َُ َ ُ أ َ َ ى َ ْ َ أ ُ ى
َ
أ
َّلل
ِ ِ اَّلل والحمد
ِ اب يقول سبحان
ِ قال جمهور اْلصح
َّ َ َ ى
ى
َ
َ ىْ ى
َوَل إله إَل هللا وهللا أ ك َ ُي َول أو ز َاد َعل أي ِه َجاز
Mayoritas ulama manganjurkan untuk membaca:
()سبحان هللا والحمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكبر, boleh juga
menambah bacaan selain itu.
d. Membaca al-Fatihah dan Surat
Setelah melaksanakan takbir zawaid, dilanjut
dengan mambaca ta’awudz kemudian al-Fatihah dan
membaca surat, boleh surat apa saja, tetapi
dianjurkan untuk membaca surat Qaf di raka’at yang
pertama dan surat al-Qamar di raka’at yang kedua.
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ُ َّ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ِّ ْ َ أ َ َّ َ َ ْ َ َ َ أ
وَل يأ ِ يت ِبهذا الذك ِر بعد الس ِابع ِة والخ ِامس ِة بل يتعوذ
َ  ُ َّ َ أ َ ُ َ أ.... َ َ ْ َ َ َ َ َ َّ َ َ ى
ع ِقب الس ِابع ِة وكذا ع ِقب الخ ِامس ِة ثم يقرأ بعد
ْ َّ
َّ
َ َ ُ َّ ُ َ َ َ ْ َّ َ ي
َ
الرك َع ِة الث ِان َي ِة َب أعد
ورة ق َو ِ يف
التعو ِذ الف ِاتحة ثم س
ُ َ َّ ْ َ َ أ َ َ َ أ
اعة
الف ِاتح ِة اقيبت الس
Setelah takbir yang ketujuh (raka’at pertama) dan
takbir yang kelima (raka’at kedua) tidak lagi
membaca dzikir yang tadi, tetapi langsung
membaca ta’awudz kemudian membaca alFatihah kemudian membaca surat Qaf, dan pada
raka’at kedua setelah al-fatihah membaca surat alQamar.
Membaca takbir zawaid, al-Fatihah dan surat ini
disunahkan jahr (nyaring) sedangkan membaca dzikir
di antara takbir zawaid disunahkan sirr (pelan)

وأجمعت اْلمة عل أنه يجهر بالقراءة والتكبيات
الزوائد ويرس بالذكر بينهن
“Ulama telah bersepakat bahwa membaca alFatihah, surat dan takbir itu dikeraskankan (jahr),
sedangkan bacaan antara dua takbir dipelankan
(sirr).”
3. Dilaksanakan secara berjama’ah
Shalat Ied ini disunahkan dalam pelaksanaanya
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dilakukan secara berjam’ah;

ُ ٌ  َ أ: َ َ َ ى أ َ ُ َ َ َ ي ُ َّ َ َ أ
ي
َ
ان ضب تسن ِف ِيه
ِ قال أصحابنا تطوع الصَل ِة ضب
َى
َ
ُ ْ َ ُ َ َُ َ َ ْ
ُ يد َو ْال ُك ُس
وف َو ِاال أس ِت أسق ُاء َوكذا
الجماعة وهو ال ِع
ُ َ َّ
الي ِاوي ح
“Para ulama kami mengatakan: shalat sunah ada
dua jenis; jenis pertama adalah shalat sunah yang
pelaksanaanya disunahkan secara berjama’ah,
yaitu shalat Ied, shalat Kusuf, shalat Istisqa dan
shalat Tarawih.”
Bisa disimpulkan, bila shalat Ied dilakukan
munfarid, atau sendiri, maka shalatnya tetap sah.
4. Masbuq Shalat Ied
Apa yang harus dilakukan makmum apabila dia
terlambat mengikuti jalannya shalat Ied? Ada
beberpa perincian, pertama, apabila makmum
masbuq ini mendapati imam tengah membaca alFatihah, maka dia boleh langsung mengikuti imam,
mendengarkan al-Fatihah, boleh juga dia melakukan
takbir zawaid, kedua pendapat ini disebutkan dalam
mazhab syafi’i;

َ ف ىأ أث َن ِاء ْال َف ِات َح ِة ىأ أو قد ىك َّ َي َب أع
ض
ِي
ْ َ ى
َ َُ ى
َ ى
ف َعل ال َج ِد ِيد َل ُيك ِّ ُي َما فاته َو َعل
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َ َّ
َ
الز ِائد ِة
ات
ي
ب
ك
ِ ِ الت
ى
َْ
الق ِد ِيم ُيك ِّ ُي ُه
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Apabila seorang masbuq mendapati imam sedang
membaca al-Fatihah dan sudah melakukan tujuh
kali takbir (takbir zawaid), maka menurut qoul
jadid, masbuq tersebut tidak usah melakukan
takbir yang terlewat, tetapi menurut qoul qodim,
masbuq tersebut melakukan tujuh takbir yang
terlewatkan.
Kedua, apabila masbuq mendapati imam tengah
rukuk, maka dia langsung ikut rukuk tanpa harus
melakukan takbir zawaid;

َ ِّ
َّ َو ىل أو ىأ أد َر ىك ُه َراك ًعا َر ىك َع َم َع ُه َو ََل ُي ىك ِّ ُي ُه
اق
ف
ت
اال
ب
ن
ِ
ِ
ِ
ِ
Apabila masbuq mendapati imam sedang ruku’,
maka langsung ikut ruku’ bersamanya, tidak usah
melakukan takbir zawaid, inilah yang disepakati
para ulama.
Ketiga, apabila masbuq mendapati imam di raka’at
kedua, maka dia mengikuti imam, kemudian setelah
salam berdiri kembali melanjutkan raka’at kedua
dengan takbir zawaid sebanyak lima kali;

ْ ى
ى
ْ َّ
َّ
َ ُ
ُ ى ى ى
الرك َع ِة الث ِان َي ِة ك َّ َي َم َعه خ أم ًسا َعل ال َج ِد ِيد
َول أو أ أد َركه ِ يف
ى ى
َ َ أ
َ َ َ َ ى
َ
ف ِإذا ق َام إَل ث ِان َي ِت ِه َب أعد َسَل ِم ِاْل َم ِام ك َّ َي أ أي ًضا خ أم ًسا
Apabila masbuq mendapati imam sudah di raka’at
yang kedua, maka langsung mengikuti imam,
bertakbir lima kali, setelah salam bersama imam
berdiri lagi untuk raka’at kedua dan melakukan lima
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kali takbir.
G. Sunah-Sunah Setelah Shalat Ied
1. Dua Khutbah
Disunahkan setelah selesai melaksanakan dua
raka’at shalat ied untuk melaksanakan dua khutbah;

ََف ُي َس ين َب أع َد َص ََلة ْالعيد ُخ أط َب َتان َع ىل م أني
ِ ِ ِ
ِ
ِ ر
Disunahkan melaksanakan dua khutbah di atas
mimbar setelah selesai melaksanakan shalat ied.
Dua khubah ini, pada khutbah yang pertama
disunahkan membaca takbir sembilan kali, pada
khutbah yang kedua disunahkan mambaca takbir
sebnayak tujuh kali;

َ َّ ِّ َ أ
ُ َّ َ ى ى
َ
أ
ُ َو َّات َف َق أت ُن
ُ
اب عل أنه
ح
ص
اْل
و
ع
اف
الش
وص
ص
ِ
ِِي
ْ َ َ ُ أ َ َ ي ى أ ُ ى ِّ َ ى َّ ْ ُ أ َ أ ُ ى أ
َ
ات
ي
ب
ك
ٍ ِ يستحب أن يكي ِ يف أو ِل الخطب ِة اْلوَل ِتسع ت
ى
َّ
ً َ
ن َسقا َو ِ يف أ َّو ِل الث ِان َي ِة َس أب ًعا
Menurut kesepakatan imam Syafi’i dan ulamaulama syafi’iyyah, disunahkan pada khutbah
pertama membaca sembilan kali takbir yang
bersusun (berurutan), sedangkan pada khutbah
yang kedua membaca tujuh kali takbir.
Disunahkan juga untuk materi khutbah agar sesuai
dengan tema hari rayanya, bila hari raya Ied al-fhitri
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maka disunahkan materinya tentang zakat fhitr, bila
hari raya Ied al-Adha maka disunahkan materinya
tentang ketentuan qurban;

ْ
َ َ َ َّ ي َ أ َ أ َ ُ َ أ ى
يد ال ِف أط ِر
ع
ف
ان
ِ ِ قال الش ِاف ِ يع واْلصحاب ف ِإن ك ِ ي
ْ َ َ َ َ َأ ُُ أ ىأ ى
َ ْ َّ ُ ُ أ
أ
َ
يب تع ِليمهم أحكام صدق ِة ال ِفط ِر و ِ يف
ط
خ
است ِحب ِلل
ِ
ِ
أ
َُ
َ االضح أحكام االضحية ويبينهما َب َي ًانا
اض ًحا َيف َه ُمونه
و
ِ
ي
Imam syafi’i dan para ulama syafi’iyyah
mengatakan, apabila shalat ied fithrii dianjurkan
bagi khothib ketika khutbah untuk menjelaskan
hukum-hukum zakat fitri, tetapi apabila shalat ied
adha dianjurkan bagi khathib untuk menjelaskan
hukum-hukum ibadah qurban dengan penjelasan
yang jelas yang dapat dipahami oleh jama’ah.
Berbeda dengan dua khutbah shalat Jum’at yang
menjadi syarat sah, dua khutbah pada shalat Ied
hanya sebatas kesunahan saja, bukan syarat sah, jadi,
meski tidak mendengar dua khutbah, shalat Ied nya
tetap sah. Namun, meski begitu, disunahkan bagi
jama’ah untuk mendengarkan dua khutbah;

َ ُ ُ ْ
ى
ُ ْ ُ
َّ َ ُ أ َ َ ي
اس أاس ِت َماع الخ أط َب ِة َول أي َس أت الخ أط َبة َوَل
ِ ويستحب ِللن
ْ َ َ َّ
ً اع َها ََ أ
ُ أاست َم
يد
ع
ال
ِ ِ شطا ِل ِصح ِة صَل ِة
ِ
Dianjurkan bagi jama’ah untuk mendengarkan
khutbah, meskipun mendengarkan khutbah bukan
termasuk syarat sah shalat ied.
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2. Membaca takbir
Takbir yang dimaksud disini adalah takbir
muqayyad, yaitu takbir yang dibacakan khusus
selepas melaksnakan shalat. Dalam hal ini hanya
shalat Ied al-Adha saja yang disunahkan untuk
membaca takbir muqayyad, adapun pada shalat Ied
al-Fithri maka tidak disunahkan membaca takbir.
2

ص ََلة عيد
َ أَن ْال ُم ْرسل لكل من ْالفطر واألضحى َوأَن ْال ُمقَيد لألضحى فَقَط َوأَن
عقب َها
َ ْالفطر َال تَ ْك ِبير

“Takbir mursal berlaku untuk shalat Ied al-Fithri
dan shalat Ied al-Adha, namun takbir muqayyad
hanya berlaku pada shalat Ied al-Adha saja, adapun
shalat Ied al-Fhitri maka tidak ada takbir setelah
selesai pelaksanaanya”.
Redaksi dari takbir muqayyadi ini adalah membaca
Allahu Akbar ( )هللا أكبرsebanyak tiga kali, atau apabila
ingin diperpanjang, maka dianjurkan untuk membaca
redaksi takbir sebagai berikut:

ِ
ِ ِِ
ِ اَّلل ب ْكرًة وأ
ِ
َص ًيال
َّ
َ َ ُ َّ اَّللُ أَ ْك ََبُ َكب ًريا َوا ْْلَ ْم ُد ََّّلل َكث ًريا َو ُسْب َحا َن
ِ
ِِ
ين َولَ ْو َك ِرَه
َّ َال إلَهَ َّإال
َ اَّللُ َوَال نَ ْعبُ ُد َّإال َّإَّيهُ ُمُْلص
َ ني لَهُ الد
َّ الْ َكافُِرو َن َال إلَهَ َّإال
ُصَر َعْب َده
َ َص َد َق َو َع َدهُ َون
َ ُاَّللُ َو ْح َده
َّ اب َو ْح َدهُ َال إلَهَ َّإال
ْ َوَهَزَم ْاِل
َ َحَز
ُاَّللُ َواَ ََّّللُ أَ ْك ََب

2

Nihayatu az-Zain, Hal. 109
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Penutup
Demikian tulisan singkat ini terkait tentang shalat
Ied, terkhusus tentang sifat atau tata caranya,
sengaja diterbitkan dalam bentuk pdf ini untuk
dijadikan bahan kajian di berbagai tempat. Buku
dengan format PDF ini merupakan waqaf yang tidak
diperjual-belikan, digunakan untuk kepentingan
belajar ilmu-ilmu keislaman, khususunya ilmu fiqih.
Wassalam
Galih Maulana, Lc.
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Tentang penulis
Nama lengkap penulis adalah Galih Maulana, lahir
di Majalengka 07 Oktober 1990, saat ini aktif sebagai
salah satu peneliti di Rumah Fiqih Indonesia, tinggal
di daerah Pedurenan, Kuningan jakarta Selatan.
Pendidikan penulis, S1 di Universitas Islam
Muhammad Ibnu Su’ud Kerajaan Arab Saudi cabang
Jakarta, fakultas syari’ah jurusan perbandingan
mazhab dan tengah menempuh pasca sarjana di
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Intitut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) prodi Hukum Ekonomi
Syariah (HES).
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RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit
yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan
pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam.
Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan DaarulUluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta,
Indonesia.
RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk
mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih
Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com
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