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TELAAH KRITIS TERHADAP HADIS-HADIS 

TENTANG WAKTU SUBUH 

 

Oleh Muh. Zuhri 

 

Pendahuluan 

Sesuai amanah Pimpinan MTT PP Muhammadiyah pada April 2016, 

halaqah ini akan melakukan telaah kritis terhadap hadis-hadis 

tentang Waktu Subuh, terutama permulaan waktunya, karena ada 

perbedaan ukuran memulai di kalangan cerdik pandai. Ada yang 

memulai Subuh ketika matahari berada di 20° di bawah ufuk 

sebelum terbit, ada yang memulainya ketika matahari berada 15° di 

bawah ufuk, dan Muhammadiyah sendiri memulainya ketika 

matahari berada di ketinggian 18° di bawah ufuk. Siapa pun mereka 

saya yakin sepakat bahwa awal waktu Subuh itu ketika terbit fajar 

(shadiq). Bagi Muhammadiyah, fajar sadik dalam falak ilmi difahami 

sebagai awal astronomical twilight (fajar astronomi). Cahaya ini 

mulai muncul di ufuk timur menjelang terbit matahari pada saat 

matahari berada sekitar 18° di bawah ufuk (atau jarak zenit 

matahari = 108°). Besar sudut ini sama dengan masuknya waktu 

Isya, yaitu ketika warna mega merah menghilang. Persoalannya, 

mengapa muncul tiga angka; apakah karena ada perbedaan 

informasi dari teks Al-Quran dan Hadis, ataukah karena perbedaan 

telaah atas teks yang sama.  

Di Arab Saudi, shalat yang kita bicarakan ini disebut “shalat 

Fajar” meskipun disebut dengan “shalat Subuh” sebagaimana biasa 

kita sebut juga tidak mengapa. Ayat Al-Quran yang menybut nama 

ini berbunyi: 
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يِْل َوقُْرآَن الَْفْجِر إِنَّ قُْرآَن 
ْمِس إََِل َغَسِق اللَّ لُوِك الشَّ ََلَة ِِلُ قِِم الصَّ

َ
أ

 الَْفْجِر ََكَن َمْشُهوًدا
Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap 

malam dan (dirikanlah pula salat) subuh. Sesungguhnya salat subuh 

itu disaksikan (oleh malaikat). (Al-Isra; 78). 

Berkaitan dengan awal Subuh Al-Quran menyebut waktu yang 

ditandai dengan “tampak jelasnya benang putih dari benang hitam 

fajar” sebagai saat dilarang makan dan minum bagi orang yang 

berpuasa (al-Baqarah ayat 187), yang tentunya itu awal waktu 

Subuh. Selanjutnya keterangan lebih detail terdapat dalam hadis-

hadis. Ada banyak versi hadis mengungkap awal waktu Subuh 

dengan pola yang berbeda pula kemudian memberi kesan bahwa 

Rasulullah menjelaskannya berulang dan dipahami oleh orang-orang 

yang berbeda-beda pula. 

 

Pola Periwayatan dan redaksi Hadis tentang Awal Waktu Subuh 

Ada banyak hadis membicarakan awal waktu Subuh karena setiap 

hari Rasulullah dan kaum muslimin melakukannya berjamaah. 

Tetapi tidak pula setiap hari peristiwa subuhnya diriwayatkan. 

Informasinya beragam, karena itu dalam tulisan ini ia perlu dipilah 

dalam pola periwayatan dan redaksi hadis. Dalam makalah ini setiap 

pola didukung setidaknya dua hadis.  

A. Rasulullah saw ditanya tentang waktu Subuh kemudian beliau 

menlaksanakan shalat Subuh ketika telah terbit fajar. 

نَُّه 
َ
ْسلََم َعْن َعَطاِء بِْن يََساٍر أ

َ
ثَِِن ََيََْي َعْن َمالِك َعْن َزيِْد بِْن أ و َحدَّ

َُهُ َعْن َوقِْ  َجاَء رَُجٌل إََِل رَُسوِل اهلِل َصَّلَّ اهللُ قَاَل 
َ
 َللَيِْه وََسلََّم سََسل
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بِْح قَاَل سََسَكَ  َعنُْه رَُسوُل  ََّ اهلِل َصَّلَّ اهللُ َصََلِة الصُّ  َللَيِْه وََسلََّم َح
بَْح ِمْن  بَْح ِحنَي َطلََع الَْفْجُر ُثمَّ َصَّلَّ الصُّ إَِذا ََكَن ِمْن الَْغِد َصَّلَّ الصُّ

ْسَفرَ 
َ
ْن أ
َ
ائُِل َعْن َوقِْ   الَْغِد َبْعَد أ ْيَن السَّ

َ
نََذا يَا  ُثمَّ قَاَل أ

َ
ََلِة قَاَل َهل الصَّ

 رَُسوَل اهللَِّ َفَقاَل َما َبنْيَ َهَذيِْن َوقٌْ  
(MALIK - 2) : Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik 

dari Zaid bin Aslam dari 'Atho` bin Yasar, dia berkata; seorang 

laki-laki datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 

lalu bertanya tentang waktu shalat subuh. ('Atho` bin Yasar) 

berkata; lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam diam, 

hingga esok harinya beliau shalat subuh ketika terbit fajar, 

besoknya beliau shalat ketika langit telah menguning. lalu 

(Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam) bertanya: "Dimana 

laki-laki yang bertanya kepadaku tentang waktu shalat subuh?" 

(Laki-laki itu) menjawab; "Saya, Wahai Rasulullah, " maka 

beliau bersabda: " waktu shalat subuh diantara dua waktu ini." 

َثنَا ََيْ  نٍَس قَاَل َحدَّ
َ
 َللَيِْه وََسلََّم اهللُ ُسئَِل انلَِِّبُّ َصَّلَّ ََي َعْن ُُحَيٍْد َعْن أ

بِْح سََصَّلَّ ِحنَي َطلََع الَْفْجُر ُثمَّ َصَّلَّ الَْغَداَة َبْعَد َما  َعْن َوقِْ  َصََلِة الصُّ
سْ 
َ
بِْح َماأ ائُِل َعْن َوقِْ  َصََلِة الصُّ ْيَن السَّ

َ
 َبنْيَ َهَذيِْن  َفَر ُثمَّ قَاَل أ

(AHMAD - 12410) : Telah menceritakan kepada kami Yahya dari 

Humaid dari Anas berkata, Nabi Shallallahu'alaihi wasallam 

ditanya tentang waktu shalat subuh. Maka (hari pertama) 

Beliau shalat ketika fajar terbit lalu (hari kedua) shalat shubuh 

setelah fajar merekah, lalu nabi bertanya, dimana orang yang 

bertanya tentang waktu shalat shubuh tadi? yaitu sebaiknya 

antara dua waktu itu. 
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B. Tanpa ada pertanyaan, beliau menjelaskan semua waktu shalat, 

termasuk di dalamnya waktu Subuh, bermula dari terbit fajar. 

اٌم  َثنَا َهمَّ َمِد َحدَّ َثنَا َعبُْد الصَّ ْوَرِِقُّ َحدَّ ُْحَُد ْبُن إِبَْراِهيَم اِلَّ
َ
ثَِِن أ و َحدَّ

يُّوَب َعْن 
َ
ِِب أ
َ
َثنَا َقتَاَدُة َعْن أ نَّ رَُسوَل   بِْن َعْمٍرواهللِ َعبِْد َحدَّ

َ
 َصَّلَّ اهللِ أ

ُُّ اهللُ  ْمُس َوََكَن ِظلُّ الرَُّجِل  َللَيِْه وََسلََّم قَاَل َوقُْ  ال ْهِر إَِذا َزالَْ  الشَّ
ْمُس َوَوقُْ   َكُطوُِهِ َما لَْم ََيُُْضْ الَْعْْصُ َوَوقُْ  الَْعْْصِ َما لَْم تَْصَفرَّ الشَّ
َفُق َوَوقُْ  َصََلِة الِْعَشاِء إََِل نِْصِف  َصََلِة الَْمْغرِِب َما لَْم يَِغْب الشَّ

وَْسِط 
َ
بِْح ِمْن ُطلُوِع الَْفْجِر َما لَْم َتْطلُْع  اللَّيِْل اْْل َوَوقُْ  َصََلِة الصُّ
ْمُس  َها َتْطلُُع َبنْيَ  الشَّ ََلِة سَإِنَّ ْمِسْك َعْن الصَّ

َ
ْمُس سَل سَإَِذا َطلََعْ  الشَّ

 قَْرََنْ َشيَْطاٍن 
(MUSLIM - 966) : Telah menceritakan kepadaku Ahmad bin 

Ibrahim Ad Duraqi telah menceritakan kepada kami 

Abdushshamad telah menceritakan kepada kami Hammam 

telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Abu Ayyub dari 

Abdullah bin 'Amru bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam bersabda: "Waktu shalat zhuhur adalah jika 

matahari telah concong dan bayangan sesorang seperti 

panjangnya selama belum tiba waktu shalat ashar, dan waktu 

shalat ashar selama matahari belum menguning, dan waktu 

shalat maghrib selama mega merah (syafaq) belum 

menghilang, dan waktu shalat isya` hingga tengah malam, dan 

waktu shalat shubuh semenjak terbit fajar selama matahari 

belum terbit, jika matahari terbit, maka janganlah 
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melaksanakan shalat, sebab ia terbit diantara dua tanduk 

setan." 

َثنَا عَ  يُّوَب َعْن َحدَّ
َ
ِِب أ
َ
َثنَا َقتَاَدُة َعْن أ اٌم َحدَّ َثنَا َهمَّ َمِد َحدَّ َعبِْد بُْد الصَّ

نَّ رَُسوَل   بِْن َعْمٍرواهللِ 
َ
ْهِر إَِذا اهللُ  َصَّلَّ اهللِ أ ُُّ َم قَاَل َوقُْ  ال

 َللَيِْه وََسلَّ
ْمُس َوََكَن ِظلُّ الرَُّجِل َكُطوُِهِ َما لَْم ََيُُْضْ  الَْعْْصُ َوَوقُْ   َزالَْ  الشَّ

َفُق  ْمُس َوَوقُْ  َصََلِة الَْمْغرِِب َما لَْم َيْغُرْب الشَّ الَْعْْصِ َما لَْم تَْصَفرَّ الشَّ
وَْسِط 

َ
بِْح َوَوقُْ  َصََلِة الِْعَشاِء إََِل نِْصِف اللَّيِْل اْْل َوَوقُْ  َصََلِة الصُّ
ْمُس  ْمِسْك  ِمْن ُطلُوِع الَْفْجِر َما لَْم َتْطلُْع الشَّ

َ
ْمُس سَل سَإَِذا َطلََعْ  الشَّ

َها َتْطلُُع َبنْيَ قَْرََنْ َشيَْطانٍ  ََلِة سَإِنَّ  َعْن الصَّ
(AHMAD - 6671) : Telah menceritakan kepada kami Abdu Ash 

Shomad telah menceritakan kepada kami Hamam telah 

menceritakan kepada kami Qotadah dari Abu Ayub dari 

Abdullah bin 'Amru bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa 

Salam bersabda: "Waktu zhuhur itu jika matahari telah 

tergelincir dan bayangan seseorang sama seperti panjangnya 

selama belum datang waktu 'Asar, dan waktu 'Asar itu selama 

cahaya matahari belum menguning, dan waktu shalat maghrib 

itu selama cahaya merah belum menghilang, dan waktu shalat 

'Isya` itu hingga pertengahan malam, dan waktu shalat shubuh 

itu dari terbit fajar sampai sebelum matahari terbit, jika 

matahari telah terbit maka berhentilah melakukan shalat 

sebab ia terbit di antara dua tanduk setan." 

َثنَا  اُن  َحدَّ َثنَا  َعفَّ اٌم  َحدَّ يُّوَب َعْن  َهمَّ
َ
ِِب أ
َ
َثنَا َقتَاَدُة َعْن أ   اهللِ َعبِْد َحدَّ
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ْهِر اهللُ  َصَّلَّ اهللِ قَال قَاَل رَُسوُل  بِْن َعْمٍرو ُُّ  َللَيِْه وََسلََّم َوقُْ  َصََلِة ال
ْمُس َوََكَن ِظلُّ الرَُّجِل َكُطوُِهِ َما لَْم ََتُُْضْ الَْعْْصُ َوَوقُْ   إَِذا َزالَْ  الشَّ
ْمُس َوَوقُْ  َصََلِة الَْمْغرِِب َما لَْم يَِغْب  َصََلِة الَْعْْصِ َما لَْم تَْصَفرَّ الشَّ

َفُق َوَوقُْ  َصََل  بِْح ِمْن ِة الِْعَشاِء إََِل نِْصِف اللَّيِْل الشَّ َوَوقُْ  َصََلِة الصُّ
ْمُس  َها َتْطلُُع  ُطلُوِع الَْفْجِر َما لَْم َتْطلُْع الشَّ ْمِسْك سَإِنَّ

َ
سَإَِذا َطلََعْ  سَل

ْو َمَع قَْرََنْ َشيَْطانٍ 
َ
 َبنْيَ قَْرََنْ َشيَْطاٍن أ

(AHMAD - 6780) : Telah menceritakan kepada kami 'Affan telah 

menceritakan kepada kami Hammam telah menceritakan 

kepada kami Qotadah dari Abu Ayub dari Abdullah bin 'Amru 

berkata; Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: 

"Waktu shalat zhuhur adalah ketika matahari telah tergelincir 

yaitu ketika bayangan seseorang sama dengan badan aslinya, 

sampai sebelum datangnya waktu `asar. Dan waktu shalat 

`ashar adalah sebelum matahari menjadi kekuning-kuningan, 

dan waktu shalat maghrib adalah sebelum hilangnya warna 

merah di ufuq, dan waktu shalat isya` adalah hingga 

pertengahan malam, dan waktu shalat subuh adalah dari 

terbitnya fajar hingga sebelum matahari terbit. Jika matahari 

telah terbit maka tahanlah, sebab matahari terbit di antara 

dua tanduk setan atau bersamaan dengan dua tanduk setan." 

 

C. Rasulullah saw ditanya tentang waktu Subuh, beliau 

memerintah Bilal azan ketika terbit fajar. 

نَا إِْسَحُق ْبُن إِبَْراِهيَم  ْخََبَ
َ
نٍَس  أ

َ
َثنَا ُُحَيٌْد َعْن أ َثنَا يَِزيُد قَاَل َحدَّ  قَاَل َحدَّ
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َل رَُسوَل 
َ
نَّ َسائًَِل َسل

َ
َمَر   َللَيْهِ اهللُ  َصَّلَّ اهللِ أ

َ
بِْح سَل وََسلََّم َعْن َوقِْ  الصُّ

ذََّن ِحنَي َطلََع الَْفْجُر اهللُ  َصَّلَّ اهللِ رَُسوُل 
َ
ا ََكَن  َللَيِْه وََسلََّم بََِل ًا سَل سَلَمَّ

قَاَم سََصَّلَّ ُثمَّ قَاَل َهَذا َوقُْ  
َ
َمَرُه سَل

َ
ْسَفَر ُثمَّ أ

َ
ََّ أ َر الَْفْجَر َح خَّ

َ
ِمْن الَْغِد أ

 ََلِة الصَّ 
(NASAI - 638) : Telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin 

Ibrahim dia berkata; telah menceritakan kepada kami Yazid dia 

berkata; telah menceritakan kepada kami Humaid dari Anas, 

Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah 

Shallallahu'alaihi wasallam tentang waktu Subuh. Maka 

Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam menyuruh Bilal untuk 

adzan ketika terbit Fajar. Besoknya beliau Shallallahu'alaihi 

wasallam mengakhirkan shalat Subuh sampai agak terang, dan 

menyuruh Bilal untuk adzan lalu iqamah lantas shalat. 

Kemudian beliau Shallallahu'alaihi wasallam bersabda, "Begitu 

waktu shalat Subuh." 

نٍَس قَاَل 
َ
ِويُل َعْن أ نَا ُُحَيٌْد الطَّ ْخََبَ

َ
َثنَا إِْسَماِعيُل أ  اهللِ ُسئَِل رَُسوُل َحدَّ

بِْح قَاَل اهللُ َصَّلَّ  َمَر بََِل ًا  َللَيِْه وََسلََّم َعْن َوقِْ  َصََلِة الصُّ
َ
ِحنَي  سَل

ْيَن  َطلََع الَْفْجرُ 
َ
ْسَفَر ُثمَّ قَاَل أ

َ
ََّ أ ْسَفَر ِمْن الَْغِد َح

َ
ََلَة ُثمَّ أ قَاَم الصَّ

َ
سَل

ْو قَاَل 
َ
ائُِل َعْن َوقِْ  َصََلِة الَْغَداِة َما َبنْيَ َهاَتنْيِ أ  َهَذيِْن َوقٌْ   السَّ

(AHMAD - 11676) : Telah menceritakan kepada kami Isma'il 

berkata, telah mengabarkan kepada kami Humaid Ath Thawil 

dari Anas ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 

ditanya waktu shalat subuh, maka beliau memerintahkan Bilal 

ketika terbit fajar untuk adzan kemudian beliau shalat, esok 
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harinya ketika isfar (langit telah menguning), setelah itu beliau 

bersabda: "Siapa kemarin yang bertanya waktu subuh? 

waktunya adalah di antara keduanya, atau beliau mengatakan, 

"di antara dua waktu inilah waktu shalat subuh." 

 

D. Hadis tentang tafsir atas ayat “benang putih – benang hitam 

fajar” saat memulai puasa sebagai tolok ukur awal Subuh. 

ُد ْبُن ُمَطرٍِّف قَاَل ... اَن ُُمَمَّ بُو َغسَّ
َ
َثنَا أ ِِب َمْرَيَم َحدَّ

َ
ثَِِن َسِعيُد ْبُن أ َحدَّ

نِْزلَْ  
ُ
بُو َحاِزٍم َعْن َسْهِل بِْن َسْعٍد قَاَل أ

َ
ثَِِن أ ََّ }َحدَّ ُبوا َح َوُُكُوا َواْْشَ

ْسوَدِ 
َ
ْبيَُض ِمْن اْْلَيِْط اْْل

َ
َ لَُكْم اْْلَيُْط اْْل ْل  {يَتَبنَيَّ  {ِمْن الَْفْجرِ } َولَْم َيْْنِ

َحُدُهمْ 
َ
ْوَم َرَبَط أ َراُدوا الصَّ

َ
ْبيََض  سَََكَن رَِجاٌل إَِذا أ

َ
ِِف رِْجِلِه اْْلَيَْط اْْل
نَْزَل 
َ
َ َُهُ ُرْؤَيتُُهَما سَل ََّ يَتَبنَيَّ ُكُل َح

ْ
ْسوََد َولَْم يََزْل يَل

َ
  َبْعدُ اهللُ َواْْلَيَْط اْْل

َما َيْعِِن اللَّيَْل َوانلََّهارَ  {ِمْن الَْفْجرِ } نَُّه إِنَّ
َ
 َفَعِلُموا أ

(BUKHARI - 1784) : … Dan diriwayatkan pula, telah 

menceritakan kepada saya Sa'id bin Abu Maryam telah 

menceritakan kepada kami Abu Ghossan Muhammad bin 

Muthorrib berkata, telah menceritakan kepada saya Abu Hazim 

dari Sahal bin Sa'ad berkata: Ketika turun ayat ("Dan makan 

minumlah kalian hingga terang bagi kalian benang putih dari 

benang hitam") dan belum diturunkan ayat lanjutannya yaitu 

("dari fajar"), ada diantara orang-orang apabila hendak shaum 

seseorang yang mengikat seutas benang putih dan benang 

hitam pada kakinya yang dia senantiasa meneruskan 

makannya hingga jelas terlihat perbedaan benang-benang itu. 

Maka Allah Ta'ala kemudian menurunkan ayat lanjutannya 



                                             11                                             

 

("dari fajar"). Dari situ mereka mengetahui bahwa yang 

dimaksud (dengan benang hitam dan putih) adalah malam dan 

siang". 

ثَِِن  َثنَا اْبُن َحدَّ بُو بَْكِر ْبُن إِْسَحَق قَا َا َحدَّ
َ
ُّ َوأ ِِ ُد ْبُن َسْهٍل اَّتَِّمي  ُُمَمَّ

بُو َحاِزٍم َعْن َسْهِل بِْن َسْعٍد رَِِضَ 
َ
ثَِِن أ اَن َحدَّ بُو َغسَّ

َ
نَا أ ْخََبَ

َ
ِِب َمْرَيَم أ

َ
أ
ا نََزلَْ  َهِذهِ ايْآيَ ُ اهللُ  َ لَُكْم َوُُكُوا َواْْشَ }  َعنُْه قَاَل لَمَّ ََّ يَتَبَنيَّ ُبوا َح

ْسوَدِ 
َ
ْبيَُض ِمْن اْْلَيِْط اْْل

َ
ْوَم  {اْْلَيُْط اْْل َراَد الصَّ

َ
قَاَل سَََكَن الرَُّجُل إَِذا أ

ُكُل 
ْ
ْبيََض سَََل يََزاُل يَل

َ
ْسوََد َواْْلَيَْط اْْل

َ
َحُدُهْم ِِف رِْجلَيِْه اْْلَيَْط اْْل

َ
َرَبَط أ

ََّ يَتَبَ  نَْزَل َويَْْشَُب َح
َ
َ َُهُ ِرْئيُُهَما سَل  {ِمْن الَْفْجرِ }  َبْعَد َذلَِك اهللُ نيَّ
َما َيْعِِن بَِذلَِك اللَّيَْل َوانلََّهارَ  نَّ

َ
 َفَعِلُموا أ

(MUSLIM - 1826) : Telah menceritakan kepadaku Muhammad 

bin Sahl At Tamimi dan Abu Bakar bin Ishaq keduanya berkata, 

telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Maryam telah 

mengabarkan kepada kami Abu Ghassan telah menceritakan 

kepadaku Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd radliallahu 'anhu ia 

berkata; Ketika turun ayat; "…dan makan minumlah hingga 

terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar…" 

ia berkata; Ada seorang lelaki ketika ia hendak berpuasa, ia 

mengambil satu benang berwarna hitam dan satu benang lagi 

berwarna putih, lalu ia makan (sahur) sampai keduanya terlihat 

jelas. Maka Allah 'azza wajalla pun menurunkan ayat; "MINAL 

FAJR (yaitu fajar)." Maka mereka pun mengetahui, bahwa yang 

dimaksud adalah kegelapan malam dan cahaya siang. 

E. Istilah “baraqa al-fajr” untuk menyebut “thala’a al-fajr”. 

Disebut juga dengan asfarat al-ardhu dan atau disebut dengan 
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asfara jiddan. Hadis pertama menuturkan bahwa Jibril 

mengimami Rasulullah, dan hadis ke dua menggambarkan 

perintah Jibril agar Rasululullah mengerjakan shalat Subuh ini. 

Masing-masing hadis tertulis sebagai berikut: 

َثنَا َعبُْد الرَُّْحَ  ِيِّ َحدَّ َثنَا َهنَّاُد ْبُن الَّسَّ نَاِد َعْن َعبِْد َحدَّ ِِب الزِّ
َ
ِن ْبُن أ

ِِب َربِيَعَ  َعْن َحِكيِم بِْن َحِكيٍم وَُهَو 
َ
الرَُّْحَِن بِْن اْْلَارِِث بِْن َعيَّاِش بِْن أ

َِن اْبُن  ْخََبَ
َ
َِن نَاسُِع ْبُن ُجبَْْيِ بِْن ُمْطِعٍم قَاَل أ ْخََبَ

َ
اْبُن َعبَّاِد بِْن ُحنَيٍْف أ

نَّ انلَِِّبَّ 
َ
ََلم َللَيِْه وََسلََّم قَاَل اهللُ  َصَّلَّ َعبَّاٍس أ يُل َللَيِْه السَّ ِِن ِجَْبِ مَّ

َ
 أ

ُء ِمثَْل  وََل ِمنُْهَما ِحنَي ََكَن الََْفْ
ُ
ْهَر ِِف اْْل ُُّ َتنْيِ سََصَّلَّ ال ِلنَْد اْْلَيِْ  َمرَّ

ٍء ِمثَْل ِظلِِّه  اِك ُثمَّ َصَّلَّ الَْعْْصَ ِحنَي ََكَن ُُكُّ ََشْ َ ُثمَّ َصَّلَّ الَْمْغرَِب الْشِّ
َفُق  ائُِم ُثمَّ َصَّلَّ الِْعَشاَء ِحنَي ََغَب الشَّ ْفَطَر الصَّ

َ
ْمُس َوأ ِحنَي وََجبَْ  الشَّ
ةَ  ُثمَّ َصَّلَّ الَْفْجَر ِحنَي بََرَق  ائِِم وََصَّلَّ الَْمرَّ َعاُم لََعَ الصَّ الَْفْجُر وََحُرَم الطَّ
ْهَر ِحنَي ََكَن  ُُّ ْمِس ُثمَّ اثلَّاِنيََ  ال

َ
ٍء ِمثْلَُه لَِوقِْ  الَْعْْصِ بِاْْل  ََشْ

ِظلُّ ُُكِّ
ٍء ِمثْلَيِْه ُثمَّ َصَّلَّ الَْمْغرَِب لَِوقِْتِه  َصَّلَّ الَْعْْصَ ِحنَي ََكَن ِظلُّ ُُكِّ ََشْ

ِل ُثمَّ َصَّلَّ الِْعَشاَء ايْآِخَرةَ ِحنَي َذَهَب ثُلُُث اللَّيِْل  وَّ
َ
بَْح ُثمَّ َصَّلَّ اْْل الصُّ

رُْض 
َ
ْسَفَرْت اْْل

َ
ُد َهَذا َوقُْ   ِحنَي أ يُل َفَقاَل يَا ُُمَمَّ ُثمَّ اَّْتََفَ  إََِلَّ ِجَْبِ

نِْبيَاِء ِمْن َقبِْلَك َوالَْوقُْ  ِفيَما َبنْيَ َهَذيِْن الَْوْقتنَْيِ 
َ
 اْْل

(TIRMIDZI - 138) : telah menceritakan kepada kami Hannad bin 

As Sari berkata; telah menceritakan kepada kami Abdurrahman 

bin Abu Az Zinad dari Abdurrahman bin Al Harits bin Ayyasy bin 



                                             13                                             

 

Abu Rabi'ah dari Hakim bin Hakim -yaitu Ibnu Abbad bin 

Hunaif- berkata; telah mengabarkan kepadaku Nafi' bin Jubair 

bin Muth'im berkata; telah mengabarkan kepadaku Ibnu Abbas 

bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jibril 

'Alaihis Salam pernah mengimamiku di sisi Ka'bah dua kali. 

Pertama kali, ia shalat zhuhur ketika bayang-bayang seperti tali 

sandal. Kemudian ia shalat asar ketika bayangan sesuatu 

seperti benda aslinya. Kemudian shalat maghrib ketika 

matahari terbenam dan orang-orang yang berpuasa berbuka. 

Kemudian shalat isya ketika warna merah di langit hilang. 

Setelah itu ia shalat subuh ketika fajar terbit dan makanan 

menjadi haram bagi orang yang berpuasa. Pada kali kedua, ia 

shalat zhuhur bayangan sesuatu sebagaimana aslinya, persis 

untuk waktu shalat asar kemarin. Lalu ia shalat asar ketika 

bayangan setiap sesuatu dua kali dari benda aslinya. Kemudian 

ia shalat maghrib sebagaimana waktu yang lalu, lalu shalat 

isya yang akhir ketika telah berlalu sepertiga waktu malam. 

Kemudian shalat subuh ketika bumi tampak menguning. 

Setelah itu Jibril menoleh ke arahku seraya berkata; "Wahai 

Muhammad, ini adalah waktu para Nabi sebelummu, dan 

waktu shalat adalah antara kedua waktu ini."  

Dalam Riwayat Ahmad 10819 

َثنَا َعبُْد  َثنَا إِْسَحاُق ْبُن ِليََس َحدَّ َثنَا اهللِ َحدَّ  ْبُن لَِهيَعَ  بِْن ُعْقبََ  َحدَّ
َش ِِّ َعْن َعبِْد الَْمِلِك بِْن َسِعيِد بِْن ُسَويْ اهللِ بَُكْْيُ ْبُن َعبِْد 

َ
ٍد  بِْن اْْل

ِِب َسِعيٍد اْْلُْدرِيِّ قَاَل قَاَل رَُسوُل 
َ
اِلِديِّ َعْن أ  َللَيِْه اهللُ  َصَّلَّ اهللِ السَّ

يُل وََسلََّم  ِِن ِجَْبِ مَّ
َ
ْمُس وََصَّلَّ  أ ْهَر ِحنَي َزالَْ  الشَّ ُُّ ََلةِ سََصَّلَّ ال ِِف الصَّ
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ُء قَاَمً  وََصَّلَّ الَْمْغرَِب حِ  ْمُس وََصَّلَّ الَْعْْصَ ِحنَي ََكَن الََْفْ نَي ََغبَْ  الشَّ
َفُق  ُثمَّ َجاَءُه الَْغُد  وََصَّلَّ الَْفْجَر ِحنَي َطلََع الَْفْجرُ الِْعَشاَء ِحنَي ََغَب الشَّ

لُّ قَاَمتَاِن وََصَّلَّ  ُِّ ٍء ِمثْلُُه وََصَّلَّ الَْعْْصَ َوال ْهَر َوََفُْء ُُكِّ ََشْ ُُّ سََصَّلَّ ال
ِل وََصَّلَّ الَْمْغرَِب ِحنَي ََغبَْ  ال وَّ

َ
ْمُس وََصَّلَّ الِْعَشاَء إََِل ثُلُِث اللَّيِْل اْْل شَّ

ََلُة ِفيَما َبنْيَ َهَذيِْن  ْمُس َتْطلُُع ُثمَّ قَاَل الصَّ بَْح ِحنَي ََكَدْت الشَّ الصُّ
 الَْوْقتنَْيِ 

)AHMAD - 10819) : Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin 

Isa berkata; telah menceritakan kepada kami Abdullah Ibnu 

Lahi'ah bin Alqomah berkata; telah menceritakan kepada kami 

Bukair bin Abdullah bin Al Asyaj dari Abdul Malik bin Sa'id bin 

Suwaid As Sa'idi dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata; Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jibril mengimamiku di 

dalam shalat, ia shalat zhuhur ketika matahari telah tergelincir, 

shalat ashar ketika bayangan seukuran satu tombak, shalat 

maghrib ketika matahari telah tenggelam, shalat isya` ketika 

warna merah di langit telah hilang dan shalat subuh ketika 

fajar telah terbit. Kemudian di hari selanjutnya, ia shalat zhuhur 

ketika bayangan sesuatu sama tingginya, shalat ashar ketika 

bayangan seukuran dua tombak, shalat maghrib ketika 

matahari telah tenggelam, shalat isya` hingga sepertiga malam 

awal, dan shalat subuh ketika matahari hampir terbit, 

kemudian ia berkata; 'Shalat itu waktunya adalah antara dua 

waktu ini .'"  

َثنَا  َثنَا  آَدَم   ْبنُ  ََيََْي  َحدَّ  قَاَل  َلِِلٍّ  بِْن  ُحَسنْيِ   َعنْ  الُْمبَارَِك   اْبنُ  َحدَّ
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ثَِِن وَْهُب ْبُن َكيَْساَن َعْن َجابِِر بِْن َعبِْد  نَّ اهللِ َحدَّ
َ
نَْصارِيُّ أ

َ
 َوُهَو اْْل

يُل َفَقاَل ُقْم سََصلِّْه سََصَّلَّ  َللَيِْه وََسلََّم اهللُ انلَِِّبَّ َصَّلَّ  ْهَر  َجاَءُه ِجَْبِ ُُّ ال
ْمُس ُثمَّ َجاَءُه الَْعْْصَ َفَقاَل ُقمْ  سََصلِّْه سََصَّلَّ الَْعْْصَ ِحنَي  ِحنَي َزالَْ  الشَّ

ْو قَاَل َصاَر ِظلُُّه ِمثْلَُه ُثمَّ َجاَءُه الَْمْغرَِب َفَقاَل 
َ
ٍء ِمثْلَُه أ َصاَر ِظلُّ ُُكِّ ََشْ

ْمُس ُثمَّ َجاَءُه الِْعَشاَء َفَقاَل ُقْم سََصلِّْه  ُقْم سََصلِّْه سََصَّلَّ ِحنَي وََجبَْ  الشَّ
َفُق سََصَّلَّ ِحنَي ََغَب  ُثمَّ َجاَءُه الَْفْجَر َفَقاَل ُقْم سََصلِّْه سََصَّلَّ ِحنَي الشَّ

ْو قَاَل ِحنَي َسَطَع الَْفْجرُ 
َ
ْهِر َفَقاَل ُقْم  بََرَق الَْفْجُر أ ُُّ ُثمَّ َجاَءُه ِمْن الَْغِد لِل

ٍء ِمثْلَُه ُثمَّ َجاَءهُ  ْهَر ِحنَي َصاَر ِظلُّ ُُكِّ ََشْ ُُّ لِلَْعْْصِ َفَقاَل  سََصلِّْه سََصَّلَّ ال
ٍء ِمثْلَيِْه ُثمَّ َجاَءهُ  ُقْم سََصلِّْه سََصَّلَّ الَْعْْصَ ِحنَي َصاَر ِظلُّ ُُكِّ ََشْ
لِلَْمْغرِِب الَْمْغرَِب َوْقتًا َواِحًدا لَْم يَُزْل َعنُْه ُثمَّ َجاَء لِلِْعَشاِء الِْعَشاَء ِحنَي 

ْو قَاَل ثُلُُث ال
َ
ُثمَّ َجاَءُه لِلَْفْجِر لَّيِْل سََصَّلَّ الِْعَشاَء َذَهَب نِْصُف اللَّيِْل أ
ا ْسَفَر ِجدًّ

َ
َفَقاَل ُقْم سََصلِّْه سََصَّلَّ الَْفْجَر ُثمَّ قَاَل َما َبنْيَ َهَذيِْن  ِحنَي أ

 11011َوقٌْ  رواه أُحد 
(AHMAD - 14011) : Telah bercerita kepada kami Yahya Bin 

'Adam telah bercerita kepada kami Ibnu Mubarak dari Husain 

bin 'Ali berkata; telah bercerita kepadaku Wahb bin Kaisan dari 

Jabir bin Abdullah Al Anshori Jibril telah datang kepada Nabi 

shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata; "Berdiri dan 

shalatlah", maka ia shalat dhuhur ketika matahari telah 

tergelincir. Lalu (Jibril Alaihissalam) datang pada (Nabi 
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shallallahu 'alaihi wasallam) waktu asar dan berkata; "Berdiri 

dan shalatlah", maka beliau shalat ketika bayang-bayang 

setiap benda sepertinya (sepanjangnya), atau (Jabir bin 

Abdullah Radliyallahu'anhuma) berkata; hingga bayangannya 

sepanjang dirinya. Lalu (Jibril AlaihiSsalam) datang padanya 

waktu maghrib, dan berkata; "Berdiri dan shalatlah", maka 

beliau shalat ketika matahari telah terbenam. Lalu (Jibril 

Alaihissalam) datang waktu isya', dan berkata; "Berdiri dan 

shalatlah", maka beliau shalat ketika benang merah langit 

telah hilang. Lalu (Jibril AlaihiSsalam) datang waktu fajar, dan 

berkata; "Berdiri dan shalatlah", maka beliau shalat fajar ketika 

fajar telah mengkilat, atau (Jabir bin Abdullah 

Radliyallahu'anhuma) berkata; ketika muncul fajar. Lalu besok 

harinya (Jibril AlaihiSsalam) datang lagi untuk waktu dhuhur, 

dan berkata; "Berdiri dan shalatlah", maka beliau shalat 

dhuhur ketika bayang-bayang setiap sesuatu sepanjang 

ukurannya, kemudian datang waktu asar dan berkata; "Berdiri 

dan shalatlah", maka beliau shalat asar ketika bayang-bayang 

setiap sesuatu menjadi sepanjang dua kali ukurannya. Lalu 

(Jibril alaihissalam) mendatanginya waktu maghrib dalam 

waktu yang sama, yang tidak jauh darinya. Lalu (Jibril 

alaihissalam) datang untuk shalat di waktu isya', ketika separu 

malam telah pergi, atau (Jabir bin Abdullah 

radliyallahu'anhuma) berkata; sepertiga malam, lalu beliau 

shalat isya' kemudian (Jibril alaihissalam) datang kepadanya 

untuk fajar ketika subuh telah terang sekali, dan berkata; 

"Berdiri dan shalatlah", lalu beliau shalat fajar kemudian (Jibril 

alaihissalam) berkata; "Di antara dua waktu itulah waktu 

shalat".  
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F. Hadis yang menggambarkan bahwa ketika para wanita pulang 

dari jamaah Subuh bersama Rasulullah cuaca masih gelap. Hadis 

yang redaksinya mirip ini diriwayatkan di banyak jalur. Imam al-

Bukhari= 2 jalur, Muslim= 3 jalur, Nasai= 3 jalur, Ahmad= 5 jalur, 

dan masing-masing Abu Daud, Malik dan al-Darimi = 1 jalur. 

Hanya saja di sini disajikan dua jalur saja. 

نَا اللَّيُْث َعْن ُعَقيٍْل َعْن ابِْن ِشَهاٍب  ْخََبَ
َ
َثنَا ََيََْي ْبُن بَُكْْيٍ قَاَل أ َحدَّ

تُْه قَالَْ  ُكنَّ نَِساُء  ْخََبَ
َ
نَّ ََعئَِشَ  أ

َ
بَْْيِ أ َِن ُلْرَوةُ ْبُن الزُّ ْخََبَ

َ
قَاَل أ

 َللَيِْه وََسلََّم َصََلَة الَْفْجِر اهللُ  َصَّلَّ اهللِ  الُْمْؤِمنَاِت يَْشَهْدَن َمَع رَُسولِ 
َعاٍت بُِمُروِطِهنَّ  ََلَة  َا ُمتَلَفِّ ُثمَّ َينَْقِلْْبَ إََِل ُبيُوتِِهنَّ ِحنَي َيْقِضنَي الصَّ

َحٌد ِمْن الَْغلَِس 
َ
 َيْعِرُفُهنَّ أ

(BUKHARI - 544) : Telah menceritakan kepada kami Yahya bin 

Bukair berkata, telah mengabarkan kepada kami Al Laits dari 

'Uqail dari Ibnu Syuhab berkata, telah mengabarkan kepadaku 

'Urwah bin Az Zubair bahwa 'Aisyah mengabarkan kepadanya, 

ia mengatakan, "Kami, wanita-wanita Mukminat, pernah ikut 

shalat fajar bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 

dengan menutup wajahnya dengan kerudung, kemudian 

kembali ke rumah mereka masing-masing setelah selesai shalat 

tanpa diketahui oleh seorangpun karena hari masih gelap." 

نَا ابْ  ْخََبَ
َ
ثَِِن َحْرَملَُ  ْبُن ََيََْي أ نَّ اْبَن و َحدَّ

َ
َِن يُونُُس أ ْخََبَ

َ
ُن َوْهٍب أ

نَّ ََعئَِشَ  َزْوَج انلَِِّبِّ َصَّلَّ 
َ
َبْْيِ أ َِن ُلْرَوُة ْبُن الزُّ ْخََبَ

َ
ْخََبَُه قَاَل أ

َ
ِشَهاٍب أ
 َللَيِْه وََسلََّم قَالَْ  لََقْد ََكَن نَِساٌء ِمْن الُْمْؤِمنَاِت يَْشَهْدَن الَْفْجَر َمَع اهللُ 
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َعاٍت بُِمُروِطِهنَّ اهللُ  َصَّلَّ هللِ ارَُسوِل  ُثمَّ َينَْقِلْْبَ إََِل  َللَيِْه وََسلََّم ُمتَلَفِّ
 َللَيِْه وََسلََّم اهللُ  َصَّلَّ اهللِ رَُسوِل  َوَما ُيْعَرْفَن ِمْن َتْغِليِس  ُبيُوتِِهنَّ 
ََلةِ   بِالصَّ

(MUSLIM - 1021) : Dan telah menceritakan kepadaku Harmalah 

bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah 

mengabarkan kepadaku Yunus bahwa Ibnu Syihab 

mengabarkan kepadanya, dia berkata; telah menceritakan 

kepadaku 'Urwah biun Zubair, bahwa 'Aisyah isteri Nabi 

shallallahu 'alaihi wasallam berkata; "Dahulu para wanita 

mukminat menghadiri shalat fajar (subuh) bersama Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wasallam dengan mengerudungi kepala 

dengan kain, kemudian mereka kembali ke rumah masing-

masing, mereka tidak dikenal karena Rasulullah shallallahu 

'alaihi wasallam mendirikan shalat subuh ketika keadaan masih 

pagi buta." 

Hadis yang redaksinya mirip dengan hadis di atas diriwayatkan 

al-Bukhari (820) dan Muslim (1020) dengan label shahih sanad. 

G. Hadis yang melibatkan Azan Ibn Ummi Maktum 

َثنَا َعبُْد اهللَِّ ْبُن َمْسلََمَ  َعْن َمالٍِك َعْن ابِْن ِشَهاٍب َعْن َسالِِم بِْن  َحدَّ
بِيهِ   َعنْ اهللِ َعبِْد 

َ
نَّ رَُسوَل  أ

َ
 َللَيِْه وََسلََّم قَاَل إِنَّ بََِل ًا اهللُ  َصَّلَّ اهللِ أ

 
ُ
ََّ ُينَاِدَي اْبُن أ ُبوا َح مِّ َمْكتُوٍم ُثمَّ قَاَل َوََكَن يُؤَذُِّن بِلَيٍْل سَُُكُوا َواْْشَ

ْصبَْحَ  
َ
ْصبَْحَ  أ

َ
ََّ ُيَقاَل َُهُ أ ْعََم  َا ُينَاِدي َح

َ
 رَُجًَل أ

(BUKHARI - 582) : Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah 

bin Maslamah dari Malik dari Ibnu Syihab dari Salim bin 

'Abdullah dari Bapaknya, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
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wasallam bersabda: "Sesungguhnya Bilal mengumandangkan 

adzan saat masih malam, maka makan dan minumlah sampai 

kalian mendengar adzan Ibnu Ummi Maktum." Perawi berkata, 

"Ibnu UmmuiMaktum adalah seorang sahabat yang buta, ia 

tidak akan mengumandangkan adzan (shubuh) hingga ada 

orang yang mengatakan kepadanya, 'Sudah shubuh, sudah 

shubuh'." Al-Bukhari pada no 585 sama dg ini. 

َساَمَ  َعْن ُعبَيِْد 
ُ
ِِب أ
َ
َثنَا ُعبَيُْد ْبُن إِْسَماِعيَل َعْن أ  َعْن نَاسٍِع َعْن اهللِ َحدَّ

ٍد َعْن ََعئَِشَ  رَِِضَ ابِْن ُعَمَر  نَّ بََِل ًا ََكَن اهللُ َوالَْقاِسِم بِْن ُُمَمَّ
َ
 َعنَْها أ

ُبوا اهللُ  َصَّلَّ اهللِ يُؤَذُِّن بِلَيٍْل َفَقاَل رَُسوُل  ََّ  َللَيِْه وََسلََّم ُُلُوا َواْْشَ َح
مِّ َمْكتُومٍ 

ُ
ََّ َيْطلَُع  يُؤَذَِّن اْبُن أ الَْفْجُر قَاَل الَْقاِسُم َولَْم سَإِنَُّه  َا يُؤَذُِّن َح

َل َذا ْن يَْرََق َذا َوَيْْنِ
َ
َذانِِهَما إ ِاَّ أ

َ
 يَُكْن َبنْيَ أ

(BUKHARI - 1785) : Telah menceritakan kepada kami 'Ubaid bin 

Isma'il dari Abu Usamah dari 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibu 

'Umar dan Al Qasim bin Muhammad dari 'Aisyah radliallahu 

'anha bahwa Bilal biasa melakukan adzan (pertama) di malam 

hari, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: 

"Makan dan minumlah kalian hingga Ibnu Ummu Maktum 

melakukan adzan, karena dia tidak melakukan adzan kecuali 

sudah terbit fajar". Al Qasim berkata: "Jarak antara adzan 

keduanya itu tidaklah lama melainkan bila yang satunya naik 

maka yang satunya lagi turun (maksudnya naik ke dan turun 

dari menara) ". 

َثنَا ََلٌْث َعْن ابِْن ... َثنَا ُقتَيْبَُ  ْبُن َسِعيٍد َحدَّ ِشَهاٍب َعْن َسالِِم بِْن  و َحدَّ
 َللَيِْه اهللُ  َصَّلَّ اهللِ  َعنُْه َعْن رَُسوِل اهللُ  رَِِضَ اهللِ  َعْن َعبِْد اهللِ َعبِْد 
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ِذيَن 
ْ
ََّ تَْسَمُعوا تَل ُبوا َح نَُّه قَاَل إِنَّ بََِل ًا يُؤَذُِّن بِلَيٍْل سَُُكُوا َواْْشَ

َ
وََسلََّم أ

مِّ َمْكتُومٍ 
ُ
 ابِْن أ

(MUSLIM - 1827) : Telah menceritakan kepada kami Yahya bin 

Yahya dan Muhammad bin Rumh keduanya berkata, telah 

mengabarkan kepada kami Laits -dalam jalur lain- Dan telah 

menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah 

menceritakan kepada kami Laits dari Ibnu Syihab dari Salim bin 

Abdullah dari Abdullah radliallahu 'anhu, dari Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: 

"Sesungguhnya Bilal itu adzan pada malam hari, maka makan 

dan minumlah kalian hingga kalian mendengar adzan Ibnu 

Ummi Maktum." 

Hadis senada diriwayatkan juga oleh Jumhur Ulama Hadis 

kecuali Ibn Majah. 

 

Otentisitas Hadis 

Mungkin saja kita berpikir bahwa hadis tentang awal waktu 

Subuh seharusnya mutawatir karena peristiwanya  berulang-ulang 

bahkan setiap hari terjadi, dan selalu disaksikan oleh banyak 

shahabat. peristi Namun nyatanya hadis ynag tercatat dalam kitab-

kitab hadis tidak demikian. Hal ini terjadi karena tidak semua 

shahabat yang menyaksikan peristiwanya berminat meriwayatkan 

apa yang mereka alami. Mereka merasa bahwa peristiwa yang 

mereka alami itu cukup diketahui sendiri, tidak harus diriwayatkan. 

Periwayatan terjadi bila keadaan memerlukannya, seperti seorang 

shahabat saksi peristiwa merasa perlu menyampaikan informasinya 

kepada orang lain generasi berikutnya, atau ada orang bertanya. 

Pada sisi lain kita juga harus menyadari bahwa melacak hadis itu 
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dari bawah. Maksudnya, kita berangkat dari kitab hadis (yang ditulis 

lebih kurang dua abad sesudah peristiwa terjadi). Penulis kitab hadis 

sebagai pihak yang kita interogasi menunjukkan sumber informasi 

dalam bentuk mata rantai sanad yang menyatu dengan matan 

sebagaimana kita jumpai dalam kitab hasil jerih payah mereka. 

Karenanya, peristiwa yang seharusnya mutawatir tidak terekam 

secara mutawatir. Peristiwa semacam ini sangat banyak. Tidak 

heran kalau kemudian ada ungkapan bahwa jumlah hadis mutawatir 

itu jumlahnya sangat sedikit. 

Hadis tentang awal waktu Subuh dapat dikelompokkan 

menjadi A sampai dengan G. Dari paparan itu kita mengetahui 

bahwa masing-masing kelompok tidak mutawatir, bahkan beberapa 

hadis berasal dari seorang shahabat. Hadis kelompok A berisi 

informasi bahwa awal Subuh adalah “terbit fajar” dengan pola hadis 

bahwa ada seseorang bertanya tentang awal waktu Subuh, 

kemudian Rasulullah saw menjawabnya. Hadis ini diriwayatkan oleh 

Imam Malik dan Imam Ahmad dari shahabat yang berbeda (jalur 

Malik melalui shahabat ‘Atha` bin Yasar, sedangkan jalur Ahmad 

melalui shahabat Anas. Kedua jalur ini shahih dan saling 

menguatkan. 

Hadis kelompok B diriwayatkan oleh Imam Muslim dan 

Ahmad. Seperti kelompok A, hadis B ini menyebutkan waktu Subuh 

itu ketika “terbit fajar”. Bedanya dengan A, hadis B tidak didahului 

oleh pertanyaan. Sebenarnya hadis ini hanya satu jalur karena ia 

berasal dari Abdullah bin Amr yang menyampaikan kepada Abu 

Ayyub, kemudian ke Qatadah, lalu ke Hammam yang 

menyampaikan hadis ini ke Abdus Samad. Dari Abdus Samad ini 

baru pecah ke Imam Ahmad dan Ahmad bin Ibrahim yang diterima 

oleh Imam Muslim. Kualitas sanad jalur “tunggal” ini shahih. 
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Hadis kelompok C menginformasikan waktu Subuh 

disebut dengan “terbit fajar”, dimulai dengan pertanyaan 

seseorang tentang waktu Subuh, kemudian Rasulullah saw 

memerintah Bilal melakukan azan ketika terbit fajar. Hadis ini 

diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasai. Hadis yang redaksi -

nya seperti itu diriwayatkan juga oleh at-Turmudzi (140)1 dan  

                                                           
1
 Hadis dimaksud berbunyi 

َثَنا ُْحَدُ  َحدَّ
َ
بَّاِح  ْبنُ  َواْْلََسنُ  َمِنيعٍ  ْبنُ  أ ارُ  الصَّ ُْحَدُ  الََْبَّ

َ
دِ  ْبنُ  َوأ  ُموَس  بِْن  ُُمَمَّ

َثنَا قَالُوا َواِحدٌ  الَْمْعَن  ْزَرُق  يُوُسَف  ْبنُ  ِإْسَحُق  َحدَّ
َ
 َعنْ  اثلَّْورِيِّ  ُسْفيَانَ  َعنْ  اْْل

بِيهِ  َعنْ  بَُرْيَدةَ  بِْن  ُسلَيَْمانَ  َعنْ  َمْرثَدٍ  بِْن  َللَْقَم َ 
َ
َت  أ

َ
 َللَيْهِ  اهللُ  َصَّلَّ  انلَِِّبَّ  قَاَل أ

َُهُ  رَُجٌل  وََسلَّمَ 
َ
ََلةِ  َمَواِقيِ   َعنْ  سََسل قِمْ  َفَقاَل  الصَّ

َ
َمرَ  اهللُ  َشاءَ  ِإنْ  َمَعنَا أ

َ
 بََِل ًا  سَل

قَامَ 
َ
َمَرهُ  ُثمَّ  الَْفْجرُ  َطلَعَ  ِحنيَ  سَل

َ
َقامَ  أ

َ
ْمُس  َزالَْ   ِحنيَ  سَل ْهرَ  َسَصَّلَّ  الشَّ ُُّ مَ  ُثمَّ  ال

َ
 َرهُ أ

قَامَ 
َ
ْمُس  الَْعْْصَ  َسَصَّلَّ  سَل َمَرهُ  ُثمَّ  ُمْرتَِفَع ٌ  َبيَْضاءُ  َوالشَّ

َ
 َحاِجُب  َوَقعَ  ِحنيَ  بِالَْمْغِرِب  أ

ْمِس  َمَرهُ  ُثمَّ  الشَّ
َ
َقامَ  بِالِْعَشاءِ  أ

َ
َفُق  ََغَب  ِحنيَ  سَل َمَرهُ  ُثمَّ  الشَّ

َ
رَ  الَْغدِ  ِمنْ  أ  بِالَْفْجرِ  َفنَوَّ

َمَرهُ  ُثمَّ 
َ
ْهرِ  أ ُُّ بَْردَ  بِال

َ
ْنَعمَ  سَل

َ
نْ  َوأ

َ
َمَرهُ  ُثمَّ  ُيَْبِدَ  أ

َ
قَامَ  بِالَْعْْصِ  أ

َ
ْمُس  سَل  َوقِْتَها آِخرَ  َوالشَّ

َمَرهُ  ُثمَّ  ََكنَْ   َما سَْوَق 
َ
رَ  أ خَّ

َ
نْ  ُقبَيْلِ  ِإََل  الَْمْغرَِب  سَل

َ
َفُق  يَِغيَب  أ َمَرهُ  ُثمَّ  الشَّ

َ
 بِالِْعَشاءِ  أ

قَامَ 
َ
ْينَ  قَاَل  ُثمَّ  اللَّيْلِ  ثُلُُث  َذَهَب  ِحنيَ  سَل

َ
ائُِل  أ ََلةِ  َمَواِقيِ   َعنْ  السَّ  الرَُّجُل  َفَقاَل  الصَّ

نَا
َ
ََلةِ  َمَواِقيُ   َفَقاَل  أ بُو َقاَل  َهَذيِْن  َبنْيَ  َكَما الصَّ

َ
 َحَسنٌ  َحِديٌث  َهَذا ِليََس  أ

يًْضا َمْرثَدٍ  بِْن   َ َللَْقمَ  َعنْ  ُشْعبَ ُ  َرَواهُ  َوَقدْ  َقاَل  َصِحيحٌ  َغِريٌب 
َ
 أ

(TIRMIDZI - 140) : telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani' dan 
Al Hasan bin Ash Shabbah Al Bazzar dan Ahmad bin Muhammad bin Musa 
dengan satu makna. Mereka berkata; "Telah menceritakan kepada kami 
Ishaq bin Yusuf Al Azraq dari Sufyan Ats Tsauri dari Alqamah bin Martsad 
dari Sulaiman bin Buraidah dari Ayahnya ia berkata; "Seorang laki-laki 
datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan bertanya tentang 
waktu shalat, maka beliau pun bersabda: "Ikutlah shalat bersama kami -
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Muslim (970)2 masing-masing dengan sanad shahih. Kalau kedua 

hadis (yang tercantum dalam teks itu berasal dari seorang shahabat 

                                                                                                                           
insyaallah-." Lalu beliau memerintahkan Bilal untuk iqamah. Maka ia 
iqamah ketika terbit fajar. Kemudian beliau memerintahkan iqamah, Bilal 
pun iqamah ketika matahari telah condong, maka beliau pun shalat 
zhuhur. Kemudian beliau memerintahkan untuk iqamah, Bilal pun iqamah 
dan beliau shalat asar ketika matahari berwarna putih dan masih tinggi. 
Kemudian beliau memerintahkan shalat maghrib ketika sinar marahari 
terbenam. Kemudian beliau memerintahkan iqamah shalat isya ketika 
warna merah di langit telah hilang. Dan pada keesokan harinya, beliau 
memerintahkan iqamah shalat subuh ketika matahari telah terang. Lalu 
beliau memerintahkan shalat zhuhur, dan beliau tetap menunggu hingga 
udara terasa sejuk dan enak. Lalu beliau memerintahkan shalat asar, 
beliau pun melaksanakan shalat sedangkan akhir waktunya tinggal sedikit 
lagi. Kemudian beliau memerintahkan iqamah lagi, namun beliau 
mengakhirkan maghrib hingga warna merah di langit hampir menghilang. 
Lalu beliau memerintahkan untuk shalat isya, dan beliau melaksanakannya 
ketika telah lewat dari waktu sepertiga malam. Setelah itu beliau 
bersabda: "Dimana orang yang bertanya tentang waktu shalat?" laki-laki 
itu menjawab, "Saya." Lalu beliau bersabda: "Waktu-waktu shalat itu 
antara dua waktu ini." Abu Isa berkata; "Hadits ini derajatnya hasan gharib 
shahih." Ia berkata; " Syu'bah juga meriwayatkannya dari Alqamah bin 
Martsad." 
 
2
 Hadis Muslim berbunyi 

ثَِِن  و دِ  ْبنُ  إِبَْراِهيمُ  َحدَّ اِمُّ  َلرَْلَرةَ  بِْن  ُُمَمَّ َثنَا السَّ َثَنا ُعَماَرةَ  ْبنُ  َحَرِمُّ  َحدَّ  َحدَّ
نَّ  َعنْ  بَُريَْدةَ  بِْن  ُسلَيَْمانَ  َعنْ  َمْرثَدٍ  بِْن  َللَْقَم َ  َعنْ  بَ ُ ُشعْ 

َ
بِيِه أ
َ
َت  رَُجًَل  أ

َ
 انلَِِّبَّ  أ

َُهُ  وََسلَّمَ  َللَيْهِ  اهللُ  َصَّلَّ 
َ
ََلةِ  َمَواِقيِ   َعنْ  سََسل ََلةَ  َمَعنَا اْشَهدْ  َفَقاَل  الصَّ َمرَ  الصَّ

َ
 سَل

ذَّنَ  بََِل ًا 
َ
بْحَ  سََصَّلَّ  بَِغلٍَس  سَل َمَرهُ  ُثمَّ  الَْفْجرُ  َطلَعَ  ِحنيَ  الصُّ

َ
ْهرِ  أ ُُّ  َزالَْ   ِحنيَ  بِال

ْمُس  َماءِ  َبْطِن  َعنْ  الشَّ َمَرهُ  ُثمَّ  السَّ
َ
ْمُس  بِالَْعْْصِ  أ   ....ُمْرتَِفَع ٌ  َوالشَّ

(MUSLIM - 970) : Dan telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin 
Muhammad bin Ar'arah As Sami telah menceritakan kepada kami Harami 
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(Anas bin Malik), maka hadis yang diriwayatkan oleh At-Turmudzi 

140 dan Muslim 970 berasalal dari shahabat lain, Buraidah. 

Setidaknya, hadis ini saling menguatkan karena kesahihannya. 

Hadis kelompok D membawa informasi bahwa batas 

berhenti makan sahur ketika nyata antara khaith abyadh dengan 

khaith aswad waktu fajar diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan 

Muslim. Ternyata kedua tokoh mengambil sumber dari jalur yang 

sama. Imam Muslim memperolehnya dari Muhammad bin Sahl dan 

Abu Bakr bin Ishaq dari Abu Maryam. Al-Bukhari mengambil hadis 

ini dari Abu Maryam juga. Lalu, ia memperolehnya dari Abu 

Ghassan, dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa’ad. Semua periwayat 

memenuhi syarat sebagai periwayat hadis shahih. 

Kelompok E ada 3 hadis tersaji berisi informasi bahwa Nabi 

shalat dalam kontrol3 Jibril, termasuk Subuhnya. Hadis pertama 

(Turmudzi 138 berasal dari Ibn Abbas) dan kedua (Ahmad 10819 

bersumber dari Abu Said al-Khudri) menuturkan sabda Nabi bahwa 

beliau diimami oleh Jibril, sedangkan hadis ketiga (Ahmad 14011 

bersumber dari Jabir bin Abdillah al-Anshari) menunjukkan perintah 

                                                                                                                           
bin 'Umarah telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 'Alqamah bin 
Martsad dari Sulaiman bin Buraidah dari Ayahnya bahwa seorang laki-laki 
menemui Nabi saw dan bertanya kepada beliau tentang waktu-waktu 
shalat. Beliau lalu bersabda; "Ikutlah shalat bersama kami." Lalu beliau 
memerintahkan Bilal supaya mengumandangkan adzan ketika keadaan 
masih gelap, lalu beliau mengerjakan shalat subuh ketika fajar terbit, 
setelah itu beliau memerintahkan supaya mengumandangkan adzan 
zhuhur, yaitu ketika matahari agak condong dari permukaan langit, 
kemudian beliau memerintahkan shalat ashar ketika matahari masih 
tinggi….      
 
3
 Saya menggunakan istilah “kontrol Jibril” bermaksud agar tidak 

dipertentangkan antara riwayat yang menyatakan “Jibril mengimami saya” 
dengan “Jibril berkata Shalatlah!) 
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Jibril agar Nabi mengerjakan shalat. At-Turmudzi memberi catatan 

bahwa hadis yang diriwayatkannya ini bernilai Hasan Shahih. At-

Turmudzi juga memberi catatan bahwa hadis senada diriwayatkan 

oleh banyak shahabat seperti Abu Hurairah, Burdah, Abu Musa, Abu 

Mas’ud al-Anshari, Abu Sa’id, Jabir, Amr bin Hazm, al-Barra` dan 

Anas. Dengan demikian matan hadis ini berpeluang untuk tawatur.4    

Kelompok F berisi dua hadis shahih riwayat al-Bukhari dan 

Muslim. Dalam hadis itu dituturkan ungkapan Aisyah, sepulang 

shalat jamaah Subuh para wanita mukminat belum dikenal orang 

secara persis karena hari masih gelap.  

Kelompok G berisi hadis yang diriwayatkan oleh Jumhur. 

Sungguh pun tidak mutawatir (karena ditingkat shahabat hanya 

sedikit orang yang meriwayatkannya) tetapi shahih. 

 

Kandungan Hadis 

Dari pola periwayatan dan redaksi hadis itu dapat kita ketahui 

bahwa waktu Subuh itu disebut juga dengan waktu Fajar. Istilah ini 

diriwayatkan dengan ungkapan dan keterangan yang beragam. 

Misalnya permulaan waktu Subuh disebut dengan thala’a al-fajr, 

bariqa al-fajr, satha’a al-fajr, asfarat atau asfarat al-ardh atau 

asfarat jiddan.  

Suasana awal Subuh diterangkan dalam riwayat yang 

membicarakan batas permulaan puasa di setiap harinya dengan 

“hingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam fajar,” 

yaitu pada saat orang dapat mengetahui perbedaan warna dengan 

                                                           
4
 Lihat al-Turmudzi No. 138 dalam ulasannya. 

بُو قَاَل ...
َ
ِِب  َعنْ  اْْلَاب َوَِف  ِليََس  أ

َ
ِِب  َوُبَريَْدةَ  ُهَرْيَرةَ  أ

َ
ِِب  ُموَس  َوأ

َ
 َمْسُعودٍ  َوأ

نَْصارِيِّ 
َ
ِِب  اْْل

َ
نٍَس  َوالََْبَاءِ  َحْزمٍ  بِْن  َوَعْمِرو بِرٍ وََجا َسِعيدٍ  َوأ

َ
 ...َوأ
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pandangan normal (lihat hadis D). Artinya, indikasi terbit fajar 

adalah apabila kita tidak menengadah ke langit tetapi melihat obyek 

di sekeliling dapat membedakan satu dari yang lain. Itulah awal 

waktu Subuh yang dalam hadis disebut dengan thala’a al-fajr. Hadis 

lain (F) menerangkan bahwa ketika pulang dari shalat jamaah 

Subuh, kaum muslimat setelah sampai di rumah merasakan bahwa 

mereka tidak mudah dikenali karena hari masih gelap. Hadis ini 

memberi gammbaran bahwa waktu Fajar terbit di mana shalat 

Subuh dilakukan itu masih dini.  

Berbagai riwayat hadis yang dikutip di atas juga menunjukkan 

bahwa Rasulullah melaksanakan shalat Subuh terkadang pada 

suasana pagi masih gelap, terkadang juga ketika pagi sudah tampak 

terang (asfarat jiddan). Agaknya, meskipun shalat Subuh sering 

dilakukan segera setelah masuk waktu, tetapi terkadang dilakukan 

sedikit lebih lambat. Artinya, informasi hadis yang menggambarkan 

pelaksanaan shalat Subuh yang terkadang dilakukan pada waktu 

dini dan terkadang pula pagi itu sudah terang tidak berarti saling 

bertentangan. Awal waktu subuh diambil berdasarkan matan hadis 

yang menunjukkan waktu paling dini. Begitu juga hadis yang 

menuturkan tentang Jibril, apakah Nabi makmum kepadanya atau 

Jibril menyuruh Rasul shalat Subuh disaksikan oleh Jibril bukan focus 

kita. Adapun yang menjadi focus adalah kesamaan informasi bahwa 

waktu Subuh adalah kwtika terbit fajar.  

Agaknya yang hendak ditegaskan adalah berapa derajat di 

bawah horizonkah ketinggian matahari pada waktu terbit fajar itu. 

Selama menggunakan asumsi bahwa keberadaan dan hilangnya 

cahaya di bumi di malam hari disebabkan oleh posisi matahari pada 

ketinggian tertentu (sekian derajat) maka seharusnya besarnya 

sudut awal waktu Isya (ketika cahaya di bumi mulai menghilang 

memasuki kegelapan malam) sama dengan besar sudut awal waktu 
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fajar (ketika cahaya di bumi mulai muncul dari kegelapan malam). 

Namun demikian ketika ada pemikiran yang menyatakan bahwa 

sudut waktu Subuh lebih besar 2 derajat dari sudut waktu Isya, 

Bapak Drs. Abdur Rochim almarhum mengutip pernyataan bahwa 

kekuatan mata memandang dari terang ke gelap (memasuki Isya) 

tidak sama dibanding dari gelap ke terang (memasuki waktu Subuh). 

Dengan kata lain, mata lebih tajam memandang dari gelap ke terang 

dari pada dari terang ke gelap. Karenanya kendati matahari masih 

sedikit jauh di bawah horizon (memasuki Subuh), kekuatan mata 

telah merasakan ada cahaya berasal dari matahari yang dapat 

membantu melihat, yang hal ini tidak terjadi ketika cahaya 

berangsur-angsur menghilang (memasuki Isya). Persoalannya 

kemudian adalah apakah hal ini akan kita jadikan bahan 

pertimbangan dalam mereview penentuan awal waktu Subuh dalam 

halaqah ini. 

 

Penutup 

Demikian makalah tentang Telaah Kritis terhadap Hadis-hadis 

tentang Waktu Subuh yang dapat saya sampaikan semoga dapat 

ditindaklanjuti dengan kajian yang lebih mendalam dalam bidang 

Ilmu Falak agar akurasi penentuan awal waktu Subuh dapat 

tercapai.   
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WAKTU SUBUH PERSPEKTIF EMPAT IMAM MADZHAB 
Oleh: Ruslan Fariadi, S.Ag., M.S.I.*5 

 
A. Urgensi Waktu Shalat 

Ibadah shalat merupakan salah satu ibadah mahdah yang 
telah ditentukan tata cara dan waktu pelaksanaannya. Bahkan di 
dalam al-Qur’an secara tegas disebutkan bahwa shalat 
merupakan kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi  
orang-orang yang beriman, sebagaimana dijelaskan dalam surat 
An-Nisa’: 103. Dalam surat Hud ayat 114 dan surat al-Isra’ ayat 
78 juga dijelaskan tentang waktu pelaksanaan shalat wajib 
secara lebih spesifik.  Begitu pula halnya dalam hadis Nabi saw. 
ditemukan banyak sekali hadis-hadis Nabi yang berbicara 
tentang waktu shalat, bahkan secara sangat rinci dan detail, 
termasuk diantaranya tentang waktu shalat subuh. Atas dasar 
itulah dalam kitab-kitab fikih persoalan waktu-waktu shalat 
(mawaqit as-shalah) ini termasuk persoalan yang sangat 
diperhatikan dan dijadikan sebagai syarat sahnya shalat. 

Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan bahwa menurut 
mayoritas ulama’, masuknya waktu merupakan salah satu syarat 
sahnya shalat. Sehingga tidak wajib bagi seorang mukallaf untuk 
melaksankan shalat, kecuali jika telah masuk waktu shalat. 
Sedangkan menurut madzhab Hanafi masuknya waktu tidak 
dijadikan sebagai syarat wajib maupun syarat sahnya shalat. 
Namun mereka tetap berpendapat bahwa masuknya waktu 
sebagai syarat untuk melaksanakan shalat       (Inna dukhul al-
wakti syartun liada’ as-shalah). (Al-Fiqh ‘ala madzahib al-
Arba’ah: 180) 

                                                           
5
 - Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

dan dosen Pendidikan Ulama’ Tarjih Muhammadiyah (PUTM) 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 

   - Makalah disampaikan pada Halaqah Nasional Ahli Hisab dan Fikih: 

Kajian ulang atas waktu subuh dan tindak lanjut konsep kalender 

Islam Global Tunggal, 17-18 Dzulqa’dah 1437 H/20-21 Agustus 2016. 
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Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa, berbicara 
tentang waktu shalat merupakan persoalan yang sangat penting 
untuk dituntaskan, sehingga dapat memberikan kepastian dan 
menjawab berbagai macam keraguan di tengah masyarakat, 
khususnya yang terkait dengan waktu subuh.  

 
B. Cara Mengetahui Waktu Shalat 

Dalam kitab al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah dijelaskan 
bahwa, waktu shalat dapat diketahui dengan beberapa cara, 
yaitu: Pertama: Dengan waktu falakiyah yang dihasilkan dan 
dijelaskan dengan ilmu hisab yang benar, yang saat ini banyak 
ditemukan baik di pedesaan maupun di perkotaan, yang 
dijadikan patokan untuk mengetahui waktu-waktu yang 
berkaitan dengan syari’at agama, seperti shalat dan lainnya. 
Kedua: Tergelincirnya matahari, untuk mengetahui tibanya 
waktu shalat dzuhur. Ketiga: Terbenamnya matahari untuk 
mengetahui tibanya waktu shalat maghrib. Keempat: Hilangnya 
mega merah atau sinar putih untuk mengetahui tibanya waktu 
shalat isya’. Kelima: Dengan melihat sinar putih yang tampak di 
ufuk, untuk mengetahui tibanya waktu shalat subuh. (Al-Fiqh ‘ala 
madzahib al-Arba’ah: 182) 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, untuk 
mengetahui masuknya waktu-waktu shalat dapat menggunakan 
dua cara, yaitu dengan hisab dan rukyat atau melihat fenomena 
alam sesuai dengan masing-masing waktu shalat fardhu. 

 
C. Penjelasan Waktu-Waktu Shalat (Subuh) dalam Al-Qur’an dan 

Hadis Nabi: 
1. Al-Qur’an 

ََلةَ ََكنَْ  لََعَ الُْمْؤِمنِنَي ِكتَابًا َمْوقُوتًا ...  (101:النساء)إِنَّ الصَّ
“...Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang 
ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.” (QS. 
An-Nisa’: 103) 
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ََلَة َطَرََفِ انلََّهاِر َوُزلًَفا ِمَن اللَّيِْل 
قِِم الصَّ

َ
 (111: هود) ...َوأ

“Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan 
petang) dan pada bagian permulaan dari malam....” (QS. 
Hud: 114) 
 

لُوِك ال ََلَة ِِلُ قِِم الصَّ
َ
ْمِس إََِل َغَسِق اللَّيِْل َوقُْرآََن الَْفْجِر إِنَّ قُْرآََن أ شَّ

 (87:اإلرساء)الَْفْجِر ََكَن َمْشُهوًدا 
“Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai 
gelap malam dan (dirikanlah shalat) subuh. Sesungguhnya 
shalat subuh itu disaksikan (oleh Malikat) .” (QS. Al-Isra’: 78) 

  
2. Hadis Nabi: 

نَّ رَُسوَل اهلِل َصَّلَّ اهللُ  َعْن َعبِْد اهللِ  .1
َ
 َللَيِْه وََسلََّم قَاَل بِْن َعْمٍرو أ

ْمُس َوََكَن ِظلُّ الرَُّجِل َكُطوُِهِ َما لَْم  ْهِر إَِذا َزالَْ  الشَّ ُُّ َوقُْ  ال
ْمُس َوَوقُْ  َصََلةِ  ََيُُْضْ الَْعْْصُ َوَوقُْ  الَْعْْصِ  َما لَْم تَْصَفرَّ الشَّ

َفُق َوَوقُْ  َصََلِة الِْعَشاِء إََِل نِْصِف اللَّيِْل  الَْمْغرِِب َما لَْم يَِغْب الشَّ
وَْسِط 

َ
بِْح ِمْن ُطلُوِع الَْفْجِر َما لَْم َتْطلُْع اْْل َوَوقُْ  َصََلةِ الصُّ

 
َ
ْمُس سَل ْمُس سَإَِذا َطلََعْ  الشَّ َها َتْطلُُع الشَّ ََلةِ سَإِنَّ ْمِسْك َعْن الصَّ

 (رواه مسلم. )َبنْيَ قَْرََنْ َشيَْطانٍ 
“Dari Abdullah bin 'Amru bahwa Rasulullah saw. bersabda: 
"Waktu shalat zhuhur adalah jika matahari telah concong 
dan bayangan sesorang seperti panjangnya selama belum 
tiba waktu shalat ashar, dan waktu shalat ashar selama 
matahari belum menguning, dan waktu shalat maghrib 
selama mega merah (syafaq) belum menghilang, dan 
waktu shalat isya` hingga tengah malam, dan waktu 
shalat shubuh semenjak terbit fajar selama matahari 
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belum terbit, jika matahari terbit, maka janganlah 
melaksanakan shalat, sebab ia terbit diantara dua 
tanduk setan." (HR. Muslim) 

 َللَيِْه وََسلََّم قَاَل َوقُْ  ٍرو َعْن انلَِِّبِّ َصَّلَّ اهللُ  بِْن َعمْ َعْن َعبِْد اهللِ  .2
ْمُس  ْهِر َما لَْم ََيُُْضْ الَْعْْصُ َوَوقُْ  الَْعْْصِ َما لَْم تَْصَفرَّ الشَّ ُُّ ال

َفِق َوَوقُْ  الِْعَشاِء إََِل نِْصِف  َوَوقُْ  الَْمْغرِِب َما لَْم يَْسُقْط  ثَْوُر الشَّ
ْمُس اللَّيِْل   (رواه مسلم. )َوَوقُْ  الَْفْجِر َما لَْم َتْطلُْع الشَّ

“Dari Abdullah bin 'Amru dari Nabi saw., beliau bersabda: 
"Waktu shalat zhuhur selama belum tiba waktu shalat 
ashar, dan waktu shalat ashar selama matahari belum 
menguning, dan waktu shalat maghrib selama tebaran 
syafaq (mega merah) belum menghilang, dan waktu shalat 
isya` hingga tengah malam, dan waktu shalat fajar 
selama matahari belum terbit." (HR. Muslim) 

ِد بِْن َعْمٍرو  .1  َعْن ُُمَمَّ
َ
نْلَا َجابَِر ْبَن ُهَو اْبُن اْْلََسِن بِْن َلِِلٍّ قَاَل َسل

 َللَيِْه وََسلََّم َفَقاَل ََكَن يَُصِلِّ َصََلِة انلَِِّبِّ َصَّلَّ اهللُ   َعنْ َعبِْد اهللِ 
ْمُس َحيٌَّ  َوالَْمْغرَِب إَِذا وََجبَْ   ْهَر بِالَْهاِجَرِة َوالَْعْْصَ َوالشَّ ُُّ ال

َر َوالِْعَشاَء إِ  خَّ
َ
َل َوإَِذا قَلُّوا أ بَْح بَِغلٍَس َذا َكُُثَ انلَّاُس َلجَّ . َوالصُّ

 (روا اْلخاري)
“Dari Muhammad bin 'Amru -yaitu Ibnu Al Hasan bin 'Ali- 
ia berkata, "Kami pernah bertanya kepada Jabir bin 
'Abdullah tentang shalatnya Nabi saw. Ia lalu menjawab, 
"Beliau melaksanakan shalat Zhuhur jika matahari sudah 
condong, shalat 'Ashar saat matahari masih terasa 
panasnya (masih terang), shalat Maghrib ketika matahari 
sudah tenggelam, sedangkan shalat 'Isya; jika orang-orang 
sudah berkumpul maka beliau segerakan, dan jika belum 
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maka beliau akhirkan. Dan waktu shalat Subuh saat pagi 
masih gelap." (HR. al-Bukhari) 

نَّ رَُسوَل اهلِل َصَّلَّ اهللُ  .1
َ
 َللَيِْه وََسلََّم َعْن ََعئَِشَ  رَِِضَ اهلُل َعنَْها أ

ْفَن نَِساُء الُْمْؤِمِننيَ  بَْح بَِغلٍَس َفيَنَْْصِ  الصُّ
 َا ُيْعَرْفَن ِمْن  ََكَن يَُصِلِّ

ْو  َا َيْعرُِف َبْعُضُهنَّ َبْعًضا
َ
 (رواه اْلخاري. )الَْغلَِس أ

“Dari 'Aisyah ra. bahwasanya Rasulullah saw. 
melaksanakan shalat Shubuh di waktu yang masih gelap, 
sehingga wanita-wanita yang beriman berlalu pergi tidak 
ada yang dapat mengenalinya, atau sebagian mereka 
tidak bisa mengetahui sebagian yang lain." (HR. al-
Bukhari) 

 َللَيِْه وََسلََّم ََلَُصِلِّ قَالَْ  إِْن ََكَن رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهللُ َعْن ََعئَِشَ   .5
َعاٍت بُِمُروِطِهنَّ َما  بَْح َفيَنَْْصُِف النَِّساُء ُمتَلَفِّ ُيْعَرْفَن ِمْن الصُّ

(رواه اْلخاري. )الَْغلَِس 
“Dari 'Aisyah ia berkata, "Jika Rasulullah saw. 
melaksanakan shalat Shubuh, maka para wanita yang ikut 
berjama'ah datang dengan menutup wajah mereka 
dengan kerudungnya, tanpa diketahui (dikenal) oleh 
seorangpun karena hari masih gelap." (HR. al-Bukhari) 

نَِس بِْن َمالٍِك  .6
َ
نَّ رَُسوَل اهلِل َصَّلَّ اهللُ َعْن أ

َ
 َللَيِْه وََسلََّم َصَّلَّ أ

بَْح بَِغلٍَس  ْكََبُ َخِرَبْ  َخيََْبُ إِنَّا إَِذا نََزنْلَا ُثمَّ َرِكَب َفَقاَل اهللُ  الصُّ
َ
 أ

ْ )بَِساَحِ  قَْوٍم  َكِك (ُمنَْذِرينَ سََساَء َصبَاُح ال سََخرَُجوا يَْسَعْوَن ِِف السِّ
َهَر َللَيِْهْم  َُ ٌد َواْْلَِميُس قَاَل َواْْلَِميُس اْْلَيُْش َف َوَيُقولُوَن ُُمَمَّ

َرارِيَّ ُل اهلِل َصَّلَّ اهللُ رَُسو  َللَيِْه وََسلََّم َفَقتََل الُْمَقاتِلََ  وََس َى اََّّ
ْحيَ َ   َللَيِْه لِرَُسوِل اهلِل َصَّلَّ اهللُ  الَُْكِِْبِّ وََصارَْت  سََصارَْت َصِفيَُّ  ِِلِ
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وََسلََّم ُثمَّ تََزوََّجَها وََجَعَل َصَداَقَها ِلتَْقَها َفَقاَل َعبُْد الَْعِزيِز ثِلَابٍِ  
ْمَهَرَها 

َ
ْمَهَرَها قَاَل أ

َ
نََس ْبَن َمالٍِك َما أ

َ
لَْ  أ
َ
نَْ  َسل

َ
ٍد أ بَا ُُمَمَّ

َ
يَا أ
مَ َنْفَسهَ   (رواه اْلخري. )ا َفتَبَسَّ

“Dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah saw. 
melaksanakan shalat Shubuh dalam keadaan masih 
gelap, kemudian beliau mengendarai tunggangannya 
seraya bersabda: "Allahu Akbar, hancurlah Khaibar! 
Sesungguhnya kami apabila mendatangi perkampungan 
suatu kaum, (maka amat buruklah pagi hari yang dialami 
orang-orang yang diperingatkan tersebut) (Qs. Ash 
Shaaffaat: 177). Orang-orang Khaibar keluar seraya 
berkata, "Muhammad dan Al Khamis!" Tabit berkata, "Al 
Khamis artinya pasukan." Maka Rasulullah saw. pun 
mengalahkan mereka, membunuh pasukan dan menawan 
tawanan. Maka Shafiah menjadi bagian Dihyah Al Kalbi, 
kemudian ia menjadi milik Rasulullah saw. Beliau 
kemudian menikahinya, dan maharnya adalah 
pembebasannya." 'Abdul 'Azizi berkata kepada Tsabit, 
"Wahai Abu Muhammad, apakah kamu bertanya kepada 
Anas bin Malik, apa yang Beliau jadikan mahar untuk 
wanita tersebut?" Tsabit menjawab, 'Maharnya adalah 
pembebasannya.' Ia pun tersenyum." (HR. al-Bukhari) 

بِ  .8
َ
نَّ رَُجًَل َعْن ُسلَيَْماَن بِْن بَُريَْدَة َعْن أ

َ
َت انلَِِّبَّ َصَّلَّ اهللُ يِه أ

َ
  أ

ََلةَ  ََلِة َفَقاَل اْشَهْد َمَعنَا الصَّ َُهُ َعْن َمَواِقيِ  الصَّ
َ
َللَيِْه وََسلََّم سََسل

بَْح ِحنَي َطلََع الَْفْجرُ  ذََّن بَِغلٍَس سََصَّلَّ الصُّ
َ
َمَر بََِل ًا سَل

َ
َمَرهُ  سَل

َ
ُثمَّ أ

ْهِر ِحنَي َزالَ  ُُّ َمَرُه بِالَْعْْصِ بِال
َ
َماِء ُثمَّ أ ْمُس َعْن َبْطِن السَّ ْ  الشَّ

َمَرهُ 
َ
ْمُس ُثمَّ أ َمَرُه بِالَْمْغرِِب ِحنَي وََجبَْ  الشَّ

َ
ْمُس ُمْرتَِفَعٌ  ُثمَّ أ َوالشَّ

َمَرهُ 
َ
بِْح ُثمَّ أ َر بِالصُّ َمَرُه الَْغَد َفنَوَّ

َ
َفُق ُثمَّ أ بِالِْعَشاِء ِحنَي َوَقَع الشَّ
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ْمُس َبيَْضاُء نَِقيٌَّ  لَْم ُُتَاِلْطَها بِ  َمَرُه بِالَْعْْصِ َوالشَّ
َ
بَْرَد ُثمَّ أ

َ
ْهِر سَل ُُّ ال

َمَرُه بِالِْعَشاِء ِلنَْد 
َ
َفُق ُثمَّ أ ْن َيَقَع الشَّ

َ
َمَرُه بِالَْمْغرِِب َقبَْل أ

َ
ُصْفَرٌة ُثمَّ أ

ْو َبْعِضِه َشكَّ َحَرِمٌّ سَ 
َ
ْيَن َذَهاِب ثُلُِث اللَّيِْل أ

َ
ْصبََح قَاَل أ

َ
ا أ لَمَّ

يَْ  َوقٌْ  
َ
ائُِل َما َبنْيَ َما َرأ  (رواه مسلم. )السَّ

“Dari Sulaiman bin Buraidah dari Ayahnya bahwa seorang 
laki-laki menemui Nabi saw. dan bertanya kepada beliau 
tentang waktu-waktu shalat. Beliau lalu bersabda; "Ikutlah 
shalat bersama kami." Lalu beliau memerintahkan Bilal 
supaya mengumandangkan adzan ketika keadaan masih 
gelap, lalu beliau mengerjakan shalat subuh ketika fajar 
terbit, setelah itu beliau memerinahkan supaya 
mengumandangkan adzan zhuhur, yaitu ketika matahari 
agak condong dari permukaan langit, kemudian beliau 
memerintahkan shalat ashar ketika matahari telah putih 
bersih belum tercampuri oleh warna kuning, kemudian 
beliau memerintahkan Bilal supaya mengumandangkan 
(adzan) shalat maghrib ketika terbenamnya matahari, 
kemudian beliau memerintahkan untuk 
mengumandangkan (adzan shalat) Isya` ketika sepertiga 
malam -atau sebagiannya telah pergi, Harami ragu- 
keesokan harinya, beliau bertanya: "Dimanakah orang 
yang bertanya tadi? Diantara kedua waktu itulah, waktu-
waktu shalat."  (HR. Musllim) 

ِد بِْن َعْمِرو بِْن اْْلََسِن بِْن َلِِلٍّ   .7 اُج َعْن ُُمَمَّ ا قَِدَم اْْلَجَّ قَاَل لَمَّ
نْلَا َجابَِر ْبَن َعبِْد اهللِ 

َ
  َفَقاَل ََكَن رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهللُ الَْمِدينََ  سََسل

ْمُس نَِقيٌَّ   ْهَر بِالَْهاِجَرِة َوالَْعْْصَ َوالشَّ ُُّ َللَيِْه وََسلََّم يَُصِلِّ ال
حْ 
َ
ُل ََكَن َوالَْمْغرَِب إَِذا وََجبَْ  َوالِْعَشاَء أ ْحيَانًا ُيَعجِّ

َ
ُرَها َوأ يَانًا يُؤَخِّ

َر  خَّ
َ
ْبَطئُوا أ

َ
َل َوإَِذا َرآُهْم قَْد أ بَْح إَِذا َرآُهْم قَْد اْجتََمُعوا َلجَّ َوالصُّ
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ْو قَا
َ
.  َللَيِْه وََسلََّم يَُصلِّيَها بَِغلٍَس َل ََكَن انلَِِّبُّ َصَّلَّ اهللُ ََكنُوا أ

 (رواه مسلم)
“Dari Muhammad bin 'Amru bin Hasan bin Ali katanya; 
"Ketika Hajjaj tiba di Madinah, kami bertanya kepada Jabir 
bin Abdullah seraya berkata; Rasulullah saw. pernah 
shalat zhuhur di pertengahan siang ketika hari sangat 
panas, dan ashar ketika matahari masih bersih, dan 
maghrib ketika matahari terbenam, dan isya` kadang 
beliau mengakhirkannya dan kadang beliau 
menyegerakannya. Jika beliau lihat para sahabat telah 
berkumpul, maka beliau menyegerakannya dan jika beliau 
lihat para sahabat kurang bergegas mendatanginya, 
beliau akan mengakhirkannya, adapun subuh maka para 
sahabat atau Nabi saw. melakukannya ketika pagi masih 
gelap gulita." (HR. Muslim) 

ِِب ُموَس  .9
َ
بُو بَْكِر ْبُن أ

َ
َثنَا أ بِيِه َعْن رَُسوِل اهلِل َصَّلَّ اهللُ  َحدَّ

َ
 َعْن أ

تَاُه َسائٌِل 
َ
نَُّه أ
َ
ََلِة سَلَْم يَرُدَّ  َللَيِْه وََسلََّم أ ُُهُ َعْن َمَواِقيِ  الصَّ

َ
يَْسل

قَاَم الَْفْجَر ِحنَي انَْشقَّ الَْفْجُر َوانلَّاُس  َا يََكاُد َللَيِْه َشيْئًا قَاَل 
َ
سَل

ْمُس  َيْعرُِف َبْعُضُهْم َبْعًضا ْهِر ِحنَي َزالَْ  الشَّ ُُّ قَاَم بِال
َ
َمَرهُ سَل

َ
ُثمَّ أ

َمَرهُ َوالَْقائُِل َيُقوُل 
َ
ْللََم ِمنُْهْم ُثمَّ أ

َ
قَْد اْنتََصَف انلََّهاُر َوُهَو ََكَن أ

قَاَم بِالَْمْغرِِب ِحنَي 
َ
َمَرُه سَل

َ
ْمُس ُمْرتَِفَعٌ  ُثمَّ أ قَاَم بِالَْعْْصِ َوالشَّ

َ
سَل

َر  خَّ
َ
َفُق ُثمَّ أ قَاَم الِْعَشاَء ِحنَي ََغَب الشَّ

َ
َمَرُه سَل

َ
ْمُس ُثمَّ أ َوَقَعْ  الشَّ

ََّ انَْْصََف ِمنَْها َوالَْقائُِل َيُقوُل قَْد َطلََعْ  ا لَْفْجَر ِمْن الَْغِد َح
ِريبًا ِمْن َوقِْ  الَْعْْصِ 

ََّ ََكَن قَ ْهَر َح ُُّ َر ال خَّ
َ
ْو ََكَدْت ُثمَّ أ

َ
ْمُس أ الشَّ

ََّ انَْْصََف ِمنَْها َوالَْقائُِل َيُقوُل قَ  َر الَْعْْصَ َح خَّ
َ
ْمِس ُثمَّ أ

َ
ْد بِاْْل
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َفِق ُثمَّ  ََّ ََكَن ِلنَْد ُسُقوِط الشَّ َر الَْمْغرَِب َح خَّ
َ
ْمُس ُثمَّ أ اُْحَرَّْت الشَّ

ائَِل  ْصبََح سََدََع السَّ
َ
ِل ُثمَّ أ وَّ

َ
ََّ ََكَن ثُلُُث اللَّيِْل اْْل َر الِْعَشاَء َح خَّ

َ
أ

 (رواه مسلم. )َفَقاَل الَْوقُْ  َبنْيَ َهَذيِْن 
“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Musa 
dari Ayahnya dari Rasulullah saw., bahwa seseorang 
datang menemui beliau dan bertanya tentang waktu-
waktu shalat, namun beliau tidak menawabnya sama 
sekali. Kata ayah Abu musa; "Kemudian beliau 
mendirikan shalat fajar ketika fajar baru merekah dan 
antara sahabat satu dengan yang lain belum bisa 
mengenal, kemudian beliau memerintahkan (untuk 
mendirikan shalat shubuh), setelah itu beliau mendirikan 
shalat zhuhur ketika matahari condong, lantas penanya 
berkata; "Siang telah berlalu separohnya.!" seolah-olah 
dirinya orang yang paling pandai diantara mereka, 
kemudian beliau memerintahkan lalu beliau mendirikan 
shalat ashr ketika matahari masih tinggi, kemudian beliau 
memerintahkan supaya mendirian shalat maghrib ketika 
matahari tenggelam, setelah itu beliau memerintahkan 
supaya beliau mendirikan shalat isya`, yaitu ketika mega 
merah telah hilang, keesokan harinya beliau 
mengakhirkan shalat fajar, seusai shalat (fajar) laki-laki itu 
berkata; 'Matahari telah terbit atau nyaris terbit.!" Setelah 
itu beliau mengakhirkan shalat zhuhur hingga mendekati 
waktu 'ashar seperti waktu kemaren, kemudian beliau 
mengakhirkan shalat ashar, setelah selesai shalat penanya 
berkata; "Matahari telah memerah.!" kemudian beliau 
mengakhirkan shalat maghrib hingga syafaq (mega 
merah) menghilang, setelah itu beliau mengakhirkan 
shalat isya` hingga sepertiga malam pertama berlalu, di 
pagi hari beliau memanggil si penanya, lalu beliau 
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bersabda: 'Waktu-waktu shalat ada diantara dua waktu 
ini." (HR. Muslim) 

 َللَيِْه وََسلََّم اهللُ  َصَّلَّ ِدي ٍِ قَاَل قَاَل رَُسوُل اهللِ َراسِِع بِْن خَ  َعنْ  .10
ْجرِ 
َ
ُم لِْْل َُ ْع

َ
ْو أ
َ
ُجوِرُكْم أ

ُ
ُم ِْل َُ ْع

َ
بِْح سَإِنَُّه أ ْصِبُحوا بِالصُّ

َ
رواه . )أ

 (اْلمس  و صححه الرتمذي وابن حبان
“Dari Rafi' bin Khadij dia berkata; Rasulullah saw. 
bersabda: "Laksanakanlah shalat Shubuh ketika pagi telah 
tiba, karena itu lebih besar pahalanya bagi kalian, atau 
lebih besar pahalanya." (HR. at-Tirmidzi dan lainnya) 

 َللَيِْه ي ٍِ قَاَل َسِمْعُ  رَُسوَل اهلِل َصَّلَّ اهللُ َعْن َراسِِع بِْن َخدِ  .11
ْجروََسلََّم يَ 

َ
ُم لِْْل َُ ْع

َ
ْسِفُروا بِالَْفْجِر سَإِنَُّه أ

َ
رواه الرتمذي . )ُقوُل أ

(والنسايئ و أُحد
“Dari Rafi' bin Khadij ia berkata; "Aku mendengar 
Rasulullah saw. bersabda: "Shalatlah subuh ketika agak 
siang, karena itu lebih banyak pahalanya." (HR. at-
Tirmidzi, Nasa’i dan Ahmad) 

 
D. Beberapa Istilah yang Terkait dengan Shalat Subuh: 

1. Waktu Ghalas: Waktu pagi ketika masih gelap gulita 
2. Waktu Isfar: Terangnya waktu fajar sehingga tidak lagi ada 

keraguan tentang kehadirannya, )Tirmidzi, syafi’i, Ahmad, 
Ishaq, dan Sa’id bin Ali bin Wahf al-Qahthani), atau sinar 
cerah sesaat sebelum terbitnya matahari. 

3. Fajar Kadzib: Fajar pertama sebelum tibanya fajar shadiq, 
langit terlihat cerah lalu kembali gelap gulita. 

4. Fajar Shadiq: Fajar kedua dimana sinar putih terlihat di ufuk 
5. Thulu’ as-Syam: Terbitnya matahari secara jelas 

 
E. Klasifikasi waktu shalat  Perspektif Ulama’ Fikih 
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Klasifikasi waktu shalat menurut para ulama’ fikih, 
terdiri dari;  

1. Waktu Utama atau Afdhal 

رواه اْلخاري )الصَلة ْلول ميقاتها : أي اْللمال أسضل
 (والرتمذي

2. Waktu Longgar dan Waktu Pilihan. 

رواه )لو ا أن أشق لَع أمَ ْلخرت هذه الصَلة إَل نصف الليل 
 (إبن ماج  والنسايئ

رواه )أخر انلِب صَّل اهلل لليه ووسلم صَلة العشاء إَل نصف اَلل 
 (اْلخاري

3. Waktu Dharurat 

ِِب 
َ
نَّ رَُسوَل اهلِل َصَّلَّ اهللُ َعْن أ

َ
ْدرََك ِمْن  ُهَريَْرَة أ

َ
 َللَيِْه وََسلََّم قَاَل َمْن أ

ْدرََك 
َ
بَْح َوَمْن أ ْدرََك الصُّ

َ
ْمُس َفَقْد أ ْن َتْطلَُع الشَّ

َ
بِْح َرْكَعً  َقبَْل أ الصُّ

ْدرََك الَْعْْصَ 
َ
ْمُس َفَقْد أ ْن َتْغُرَب الشَّ

َ
رواه . )َرْكَعً  ِمْن الَْعْْصِ َقبَْل أ

 (اْلخاري و مسلم
“Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: 
"Barangsiapa mendapatkan satu rakaat dari shalat subuh 
sebelum terbit matahari berarti dia mendapatkan subuh. Dan 
siapa yang mendapatkan satu rakaat dari shalat 'Ashar 
sebelum terbenam matahari berarti dia telah mendapatkan 
'Ashar." (HR. al-Bukhari dan Muslim) 

4. Waktu Terlarang Untuk Shalat. 

ِِب ُهرَ 
َ
 َللَيِْه وََسلََّم َعْن يَْرَة قَاَل َنََه رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهللُ َعْن أ

ََّ َتْغُرَب  ْمُس َوبَْعَد الَْعْْصِ َح
ََّ َتْطلَُع الشَّ َصََلَتنْيِ َبْعَد الَْفْجِر َح

ْمُس   (رواه اْلخاري ومسلم. )الشَّ
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“Dari Abu Hurairah berkata, "Rasulullah saw. melarang dari 
dua macam shalat; dua rakaat setelah Shubuh hingga terbit 
matahari dan dua rakaat setelah 'Ashar hingga matahari 
terbenam." (HR. al-Bukhari dan Mulim) 

   
Sementara Ibnu Qudamah mengkalsifikasikah waktu 

menjadi dua kategori, yaitu: Ikhtiyari (yang terdiri dari waktu 
Fadhilah dan waktu Tausi’ah), dan waktu Dharuri. Sedangkan 
imam as-Syafi’i membagi waktu shalat menjadi  8 )delapan) 
macam, yaitu: 
1. Waktu Fadhilah (utama), yaitu di awal waktu 
2. Waktu Ikhtiyar; yaitu dari awal waktu sampai masih 

tersisanya waktu untuk menyelesaikan shalat. 
3. Waktu Jawaz (waktu yang diperbolehkan untuk shalat) 

tanpa dimakruhkan 
4. Waktu Tahrim (waktu yang diharamkan untuk shalat) 
5. Waktu Dharurat; yaitu akhir waktu bagi orang yang telah 

hilang faktor larangan shalat seperti haid dan nifas. 
6. Waktu Idrak; waktu antara awal waktu shalat hingga 

menjelang akhir bagi seseorang yang terkena  faktor 
larangan shalat di wakttu-waktu tersebut. 

7. Waktu ‘Uzur; waktu )bolehnya) menjama’ shalat dzuhur 
dengan Ashar, atau shalat Maghrib dengan isya’, baik 
jama’ taqdim maupun jama’ ta’khir. 

8. Waktu Mubah bikarahah (waktu diperbolehkan namun 
dimakruhkan) untuk shalat, yaitu ketika tampak jelas 
warna kuning sebelum matahari terbenam.  
Waktu makruh menurut madzhab Hanafi, ada 5 macam, 
yaitu; waktu terbitnya matahari, sebelum waktu terbit 
seukuran tidak ada kesempatan untuk shalat, waktu 
istiwa’, waktu ghurub (terbenam) matahari, dan sebelum 
waktu ghurub setelah pelaksanaan shalat Ashar. (Al-Fiqh 
‘ala madzahib al-Arba’ah: 186-187) 
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Sedangkan yang khusus terkait dengan waktu shalat 
subuh, Sayyid Abi Bakar ad-Dimyathi al-Mishri dalam kitabnya 
“I’anatut Thaalibin, mengklasifikasikannya menjadi enam 
macam, yaitu: Waktu utama (afdhal), waktu pilihan (ikhtiyar), 
waktu yang diperbolehkan tanpa dimakruhkan, waktu yang 
diperbolehkan namun dimakruhkan, waktu yang diharamkan, 
dan waktu dharurat. Dalam teks aselinya sebagai berikut:  

 إختياروق  أول الوق ،  وق  سضيل : وق  الصبح هلا ست  أوقات
يبىق إَل طلوع اْلمرة الَ  وق  جواز بَل كراهي يبىق إَل اإلسفار، 
إَل أن يبىق من الوق  ما  ووق  جواز بكراهي تُهر قبل الشمس، 

 ووق  رضورةإَل أن يبىق من الوق  ما ا يسعها،  ووق  َتريميسعها، 
(118: إَعن  الطاْلني اْلزء اْلول.  )ملن زال  منه املوانع

Sementara madzhab Maliki membagi waktu shalat subuh 
menjadi dua macam, yaitu; waktu Ikhtiyari (sejak terbit fajar 
shadiq sampai waktu Isfar (waktu cerah sebelum terbitnya 
matahari), dan waktu Dharurat, yaitu setelah waktu Isfar sampai 
terbitnya matahari. (Al-Fiqh ‘ala madzahib al-Arba’ah: 185) 

 
F. Beberapa Pertimbangan Dalam Penentuan Waktu Shalat 

1. Waktu shalat dimulai setelah berakhirnya waktu shalat 
sebelumnya; 

(رواه النسايئ. ) اخيرج وق  صَلة حَ يدخل وق  أخرى
2. Pada prinsipnya tidak ada waktu vacum antara satu shalat 

dengan shalat berikutnya, kecuali waktu subuh yang sudah 
ada penjelasan tersendiri 

(رواه أبو داود) ايفوت  وق  صَلة حَ يدخل وق  اْلخرى  
ِِب َقتَاَدَة قَاَل  

َ
َما .... َعْن أ َما إِنَُّه لَيَْس ِِف انلَّْوِم َتْفِريٌط إِنَّ

َ
قَاَل أ

ََلةِ اَّتَّْفِريُط لََعَ َمْن لَْم  ََّ يَِِجَء َوقُْ  الصَّ ََلَة َح يَُصلِّ الصَّ
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َها ِحنَي يَنْتَِبُه لََها سَإَِذا ََكَن الَْغُد 
ْخَرى َفَمْن َفَعَل َذلَِك سَلْيَُصلِّ

ُ
اْْل

 (رواه مسلم....)سَلْيَُصلَِّها ِلنَْد َوقِْتَها
“Dari Abi Qatadah berkata...Rasulullah saw. bersabda: 
"Tidaklah dikatakan mengakhirkan (meremehkan) shalat 
karena ketiduran, hanya saja meremehkan (shalat) itu bagi 
orang yang tidak menunaikan shalat hingga tiba waktu 
shalat yang lain. Oleh kerena itu, siapa yang melakukan hal 
ini, hendaknya ia shalat ketika sadar/terjaga. Dan 
hendaknya esok hari ia melakukan tepat pada waktunya." 
(HR. Muslim) 

 
 Hal ini juga dijelaskan oleh as-Shan’ani dalam kitab 
subulussalam sebagai berikut: 

سإنه دَلل لَع امتداد وق  ُك صَلة إَل دخول وق  أخرى، إ ا 
الشمس وليس بوق  أنه خمصوص بالفجر سإن آخر وقتها طلوع 

(195: 1سبل السَلم، : الصنعاىن. )اللَ تعدها
 

G. Waktu Shalat Subuh Perspektif Empat Imam Madzhab: 
Sebelum mengemukakan pendapat empat imam Madzhab 

terkait pandangan dan pendapat mereka tentang waktu shalat 
subuh, terlebih dahulu dikemukakan pandangan para ulama’ 
secara umum tentang persoalan tersebut. 

Terkait permulaan dan akhir waktu shalat subuh, imam 
ibnu Rusyd menjelaskan dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa 
Nihayatul Muqtashid-nya sebagai berikut: Para ulama’ ahli fikih 
sepakat bahwa permulaan waktu shalat subuh adalah ketika 
terbit fajar shadiq, sedangkan akhir waktuya adalah terbitnya 
matahari. Kecuali riwayat ibnu Qasim dan beberapa ahli fikih 
syafi’iyah yang menyimpulkan bahwa batas akhir waktu shalat 
subuh adalah sampai tampaknya sinar sebelum matahari terbit 
(waktu isfar). Sedangkan terkait dengan waktu pilihan (ikhtiyar) 
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dari waktu subuh, terdapat beberapa pendapat, yaitu: Ahli fikih 
Kufah, Abu Hanifah, as-Tsauri dan jumhur ulama’ Irak 
berpendapat bahwa melaksanakan shalat subuh ketika sinar 
sudah tampak itu lebih bagus. Sedangkan imam Malik, syafi’i, 
Ahmad bin Hanbal, Abu tsaur, dan Dawud berpendapat bahwa 
melaksanakan shalat subuh ketika akhir malam (fajar shadiq) 
adalah lebih bagus. 

Peredaaan pendapat tersebut disebabkan karena 
perbedaan dalam memahamai beberapa hadits berikut ini: 

 َللَيِْه وََسلََّم َيُقوُل ي ٍِ قَاَل َسِمْعُ  رَُسوَل اهلِل َصَّلَّ اهللُ َعْن َراسِِع بِْن َخدِ 
ْجرِ 
َ
ُم لِْْل َُ ْع

َ
ْسِفُروا بِالَْفْجِر سَإِنَُّه أ

َ
 (رواه الرتمذي والنسايئ) .أ

“Dari Rafi' bin Khadij ia berkata; "Aku mendengar Rasulullah 
saw. bersabda: "Shalatlah subuh ketika waktu mulai terang 
(pagi), karena itu lebih banyak pahalanya."  (HR. at-Tirmidzi dan 
Nasa’i) 

لُْ  رَُسوَل اهلِل َصَّلَّ اهللُ  ْبُن قَاَل َعبُْد اهللِ 
َ
  َللَيْهِ َمْسُعوٍد رَِِضَ اهلُل َعنُْه َسل

ََلةُ لََعَ ِميَقاتَِهاَسلََّم قُلُْ  يَا رَُسوَل اهللِ وَ  سَْضُل قَاَل الصَّ
َ
يُّ الَْعَمِل أ

َ
.  أ

(رواه اْلخاري ومسلم)
“Abdullah bin Mas'ud ra., berkata berkata: "Aku bertanya 
kepada Rasulullah saw., aku katakan: "Wahai Rasulullah, amal 
apakah yang paling utama?" Beliau menjawab: "Shalat pada 
waktunya". (HR. al-Bukhari dan Muslim) 

 َللَيِْه وََسلََّم ََلَُصِلِّ قَالَْ  إِْن ََكَن رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهللُ َعْن ََعئَِشَ  
َعاٍت بُِمُروِطِهنَّ َما ُيْعَرْفَن ِمْن الْغَ  بَْح َفيَنَْْصُِف النَِّساُء ُمتَلَفِّ . لَِس الصُّ

(رواه اْلخاري)
“Dari 'Aisyah ia berkata, "Jika Rasulullah saw. melaksanakan 
shalat Shubuh, maka para wanita yang ikut berjama'ah datang 
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dengan menutup wajah mereka dengan tanpa diketahui oleh 
seorangpun karena hari masih gelap." (HR. al-Bukhari) 

 
Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya “Al-Fiqh al-Islami 

wa Adillatuh” menjelaskan bahwa waktu shalat subuh dimulai 
sejak terbit fajar shadiq hingga terbitnya matahari. Fajar shadiq 
adalah sinar putih yang terpancar cahayanya di ufuk, yang 
sebelumnya diawali dengan kemunculan fajar kadzib, yaitu 
cahaya yang muncul kemudian disusul kembali oleh kegelapan. 
Fajar shadiq sangat terkait dengan hukum-hukum agama, seperti 
dimulainya waktu berpuasa (Ramadhan) dan dimulainya waktu 
subuh dan berakhirnya waktu shalat isya’. )Al-Fiqh al-Islami wa 
adillatuhu, halaman. 507-508) Hal yang sama juga dijelaskan oleh 
Sayyid Sabiq dalam kitabnya “Fikih Sunnah”, beliau menjelaskan 
bahwa waktu shalat subuh dimulai sejak terbitnya Fajar Shadiq 

dan berlangsung sampai terbitnya matahari ( وق  صَلة الصبح يبتدئ
 Fikih Sunnah, juz) .(الصبح من طلوع الفجر الصادق ويستمر إَل طلو الشمس

1, halaman: 72) 
 

Sedangkan menurut pendapat empat imam madzhab 
sebagaimana terdapat dalam beberapa kitab, dijelaskan sebagai 
berikut; 

 
1. Pendapat imam Abu Hanifah (Madzhab Hanafi): 

Dalam kitab al-Mabsuth, dijelaskan tentang pendapat 
imam (madzhab) Hanafi terkait dengan waktu subuh. Beliau 
berpendapat: waktu shalat fajar (subuh) sejak terbit fajar 
hingga terbitnya matahari. Dalam teks aselinya disebutkan: 

سُِق َوقْ )قَاَل 
ُ
ُ  َصََلِة الَْفْجِر ِمْن ِحنِي َيْطلُُع الَْفْجُر الُْمْعرَتُِض ِِف اْْل

ْمِس  يِه الَْعَرُب َذنََب ( إََل ُطلُوِع الشَّ َوالَْفْجُر سَْجَراِن ََكِذٌب تَُسمِّ
َماِء ُطو ًا َويَْعُقبُُه َظََلمٌ  ِي َيبُْدو ِِف السَّ َْحاِن َوُهَو اْْلَيَاُض اََّّ ، الَّسِّ
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سُِق َوالْ 
ُ
اِدُق َوُهَو اْْلَيَاُض الُْمنْتَِْشُ ِِف اْْل سَِبُطلُوِع الَْفْجِر  ،َفْجُر الصَّ

ائِِم َما لَْم  ْكُل لََعَ الصَّ
َ
ََلِة َو َا ََيُْرُم اْْل الََْكِذِب  َا يَْدُخُل َوقُْ  الصَّ

اِدُق لَِقْوُِهِ َصَّلَّ اهللَُّ َللَيِْه وََسلََّم  نُكْم )َيْطلُْع الَْفْجُر الصَّ  َا َيُغرَّ
ََّ َيْطلَُع الَْفْجُر  ُبوا َح الَْفْجُر الُْمْستَِطيُل َولَِكْن ُُلُوا َواْْشَ

سُِق  (الُْمْستَِطْيُ 
ُ
.َيْعِِن الُْمنْتَِْشُ ِِف اْْل

 
Pendapat beliau ini didasarkan pada beberapa hadis 

Nabi saw., antara lain: 

ََلِة  ِِب ُهَريَْرَة قَاَل قَاَل رَُسوُل اهللَِّ َصَّلَّ اهللَُّ َللَيِْه وََسلََّم إِنَّ لِلصَّ
َ
َعْن أ

ْمُس َوآِخَر  ْهِر ِحنَي تَُزوُل الشَّ ُُّ َل َوقِْ  َصََلِة ال وَّ
َ
وَّ ًا َوآِخًرا َوإِنَّ أ

َ
أ

َل َوقِْ   وَّ
َ
َصََلِة الَْعْْصِ ِحنَي  َوقِْتَها ِحنَي يَْدُخُل َوقُْ  الَْعْْصِ َوإِنَّ أ

َل َوقِْ   وَّ
َ
ْمُس َوإِنَّ أ يَْدُخُل َوْقتَُها َوإِنَّ آِخَر َوقِْتَها ِحنَي تَْصَفرُّ الشَّ

ُفُق َوإِنَّ 
ُ
ْمُس َوإِنَّ آِخَر َوقِْتَها ِحنَي يَِغيُب اْْل الَْمْغرِِب ِحنَي َتْغُرُب الشَّ

َل َوقِْ  الِْعَشاِء ايْآِخَرِة ِحنَي يَ  وَّ
َ
ُفُق َوإِنَّ آِخَر َوقِْتَها ِحنَي أ

ُ
ِغيُب اْْل

َل َوقِْ  الَْفْجِر ِحنَي َيْطلُُع الَْفْجُر َوإِنَّ آِخَر يَنْتَِصُف اللَّيُْل  وَّ
َ
َوإِنَّ أ

ْمُس  (رواه الرتمذي و أُحد.)َوقِْتَها ِحنَي َتْطلُُع الشَّ
“Dari Abu Hurairah ia berkata; "Rasulullah saw. bersabda: 
"Sesungguhnya shalat mempunyai waktu awal dan waktu 
akhir. Awal waktu shalat zhuhur adalah ketika matahari 
tergelincir dan waktu akhirnya adalah ketika telah masuk 
waktu asar. Awal waktu shalat asar adalah ketika telah 
masuk waktunya dan akhirnya adalah ketika matahari 
berwarna kekuningan. Awal waktu shalat maghrib adalah 
ketika matahari terbenam dan waktu akhirnya adalah 
ketika warna kemerahan telah menghilang. Awal waktu isya 
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adalah ketika warna merah telah menghilang dan waktu 
akhirnya adalah pertengahan malam. Dan awal shalat 
subuh adalah ketika terbit fajar, dan akhir waktunya 
adalah ketika matahari terbit." (HR. at-Tirmidzi dan 
Ahmad) 

ْدرََك َرْكَعً  ِمْن 
َ
َعْن ََعئَِشَ  َعْن انلَِِّبِّ َصَّلَّ اهللَُّ َللَيِْه وََسلََّم قَاَل َمْن أ

ْن 
َ
ْدَرَكَهاالَْفْجِر َقبَْل أ

َ
ْمُس َفَقْد أ (رواه النسايئ. )َتْطلَُع الشَّ

“Dari Aisyah ra. dari Nabi saw., beliau bersabda: "Barang 
siapa mendapatkan satu rakaat shalat Subuh sebelum 
matahari terbit, dia telah mendapatkan shalat subuh.” (HR. 
an-Nasa’i) 

َِن نَاسُِع بْ   ْخََبَ
َ
نَّ انلَِِّبَّ أ

َ
َِن اْبُن َعبَّاٍس أ ْخََبَ

َ
ُن ُجبَْْيِ بِْن ُمْطِعٍم قَاَل أ

ََلم ِلنَْد اْْلَيِْ   يُل َللَيِْه السَّ ِِن ِجَْبِ مَّ
َ
َصَّلَّ اهللَُّ َللَيِْه وََسلََّم قَاَل أ

ُء ِمثَْل ا وََل ِمنُْهَما ِحنَي ََكَن الََْفْ
ُ
ْهَر ِِف اْْل ُُّ َتنْيِ سََصَّلَّ ال اِك َمرَّ َ لْشِّ

ٍء ِمثَْل ِظلِِّه ُثمَّ َصَّلَّ الَْمْغرَِب ِحنَي  ُثمَّ َصَّلَّ الَْعْْصَ ِحنَي ََكَن ُُكُّ ََشْ
َفُق  ائُِم ُثمَّ َصَّلَّ الِْعَشاَء ِحنَي ََغَب الشَّ ْفَطَر الصَّ

َ
ْمُس َوأ وََجبَْ  الشَّ

َعامُ  ائِمِ  ُثمَّ َصَّلَّ الَْفْجَر ِحنَي بََرَق الَْفْجُر وََحُرَم الطَّ وََصَّلَّ  لََعَ الصَّ
ٍء ِمثْلَُه لَِوقِْ  الَْعْْصِ   ََشْ

ْهَر ِحنَي ََكَن ِظلُّ ُُكِّ ُُّ ةَ اثلَّاِنيََ  ال الَْمرَّ
ٍء ِمثْلَيِْه ُثمَّ َصَّلَّ  ْمِس ُثمَّ َصَّلَّ الَْعْْصَ ِحنَي ََكَن ِظلُّ ُُكِّ ََشْ

َ
بِاْْل

ِل  وَّ
َ
 الِْعَشاَء اْْلِخَرةَ ِحنَي َذَهَب ثُلُُث اللَّْيلِ  ُثمَّ َصّلَّ الَْمْغرَِب لَِوقْتِِه اْْل

رُْض 
َ
ْسَفَرْت اْْل

َ
بَْح ِحنَي أ يُل َفَقاَل يَا  ُثمَّ َصَّلَّ الصُّ ُثمَّ اَّْتََفَ  إََِلَّ ِجَْبِ

نِْبيَاِء ِمْن َقبِْلَك َوالَْوقُْ  ِفيَما َبنْيَ َهَذيِْن 
َ
ُد َهَذا َوقُْ  اْْل ُُمَمَّ

(الرتمذي وأُحد رواه. )الَْوْقتَنْيِ 
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“Telah mengabarkan kepadaku Nafi' bin Jubair bin Muth'im 
berkata; telah mengabarkan kepadaku Ibnu Abbas bahwa 
Nabi saw. bersabda: "Jibril 'as. pernah mengimamiku di sisi 
Ka'bah dua kali. Pertama kali, ia shalat zhuhur ketika 
bayang-bayang seperti tali sandal. Kemudian ia shalat asar 
ketika bayangan sesuatu seperti benda aslinya. Kemudian 
shalat maghrib ketika matahari terbenam dan orang-orang 
yang berpuasa berbuka. Kemudian shalat isya ketika warna 
merah di langit hilang. Setelah itu ia shalat subuh ketika 
fajar terbit dan makanan menjadi haram bagi orang yang 
berpuasa. Pada kali kedua, ia shalat zhuhur bayangan 
sesuatu sebagaimana aslinya, persis untuk waktu shalat 
asar kemarin. Lalu ia shalat asar ketika bayangan setiap 
sesuatu dua kali dari benda aslinya. Kemudian ia shalat 
maghrib sebagaimana waktu yang lalu, lalu shalat isya yang 
akhir ketika telah berlalu sepertiga waktu malam. Kemudian 
shalat subuh ketika matahari telah merekah menyinari 
bumi. Setelah itu Jibril menoleh ke arahku seraya berkata; 
"Wahai Muhammad, ini adalah waktu para Nabi 
sebelummu, dan waktu shalat adalah antara kedua waktu 
ini." (Tirmidzi dan Ahmad) 

 
Dalam kitab “Syarah Ma’ani al-Atsar” dan kitab 

“Maraqi al-Falah” juga dijelaskan bahwa waktu shalat 
subuh dimulai sejak terbit fajar shadiq sampai menjelang 
terbitnya matahari (  الشمس طلوع قبيل إلى الفجر طلوع من الصبح وقت
 ,.Hal ini didasarkan pada beberapa hadis Nabi saw .(الصادق
yang menjelaskan tentang persoalan tersebut.  

 
2. Pendapat Imam Malik (Madzhab Maliki): 

Dalam kitab Mawahib al -Jalil fi Syarhi Mukhtashar 
Syaikh Khalil, dijelaskan bahwa shalat fajar (shalat subuh) 
wajib dilaksanakan sejak terbit fajar yang kedua, yaitu 
waktu dimulainya siang. Dan sesunggunya waktu tersebut 
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diharamkan makan dan minum bagi orang yang berpuasa. 
Dan tidak ada perbedaan pendapat bahwa  awal waktu 
shalat subuh sejak terbit fajar shadiq (fajar mustathir), yaitu 
cahaya yang terbentang di ufuk.  

Dalam kitab Al-Kafi fi Fiqhi Ahli al-Madinah juga 
disebutkan, bahwa awal waktu shalat subuh apabila terbit 
fajar shadiq di ufuk timur, yaitu awal munculnya cahaya 
putih pertanda waktu siang (pagi hari) kemudian berlanjut 
sampai tibanya waktu Isfar (sinar terang sebelum matahari 
muncul). Jika waktu Isfar tiba, maka habislah waktu ikhtiyar 
dan tidak menundanya bagi orang yang tidak ada uzur 
sampai terbitnya matahari 

  
3. Pendapat Imam Syafi’i (Madzhab Syafi’i): 

Dalam kitab al-Umm dijelaskan bahwa; apabila fajar 
yang terakhir (fajar shadiq) sudah terlihat jelas, maka sah 
untuk melaksanakan shalat subuh, dan barangsiapa yang 
shalat subuh sebelum terlihat jelas fajar akhir (fajar shadiq), 
maka hendaknya seseorang mengulangi shalatnya saat 
pertama kali ia yakin terpancarnya sinar fajar shadiq. (Al-
Umm: 93). Imam Syafi’i mendasarkan pendapatnya tersebut 
sebagaimana matan hadis yang terdapat pada nomor 4 dan 
5 di atas. Dengan demikian sangat jelas sekali bahwa 
pendapat beliau tentang awal waktu shalat subuh dimulai 
sejak terbit fajar dan berakhir hingga menjelang terbitnya 
matahari, sebagaimana pendapat mayoritas ahli fikih 
lainnya.  

Pendapat senada juga banyak dikemukakan oleh 
ulama’-ulama’ Syafi’iyah, sebagaimana terdapat dalam 
kitab-kitab kuning yang dikaji di pesantren tradisional, 
antara lain: 

a. I’anatut Thalibin juz 1., disebutkan: Waktu subuh dimulai 
sejak terbit fajar shadiq sampai terbit matahari. (halaman: 
117) 
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b. Kifayatul Akhyar, disebutkan: Shalat subuh awal waktunya 
sejak terbit fajar dan akhir waktu ikhtiyar sampai tibanya 
waktu Isfar – berdasarkan hadis Jibril as., dan 
kebolehannya (waktu jawaz) sampai terbit matahari 
berdasarkan hadis riwayat Muslim (man adraka minas 
subhi rak’atan qabla an tathlu’as syamsu faqad adrakas 
subha). Sedangkan fajar pertama (fajar khadzib), maka 
tidak boleh melaksanakan shalat subuh. Dan ketahuilah 
bahwasanya kebolehan tanpa kemakruhan terjadi sampai 
munculnya sinar kemerah-merahan, dan waktu boleh 
dengan kemakruhan (jawaz bikarahah) sampai terbitnya 
matahari apabila tidak ada uzur. (halaman: 83) 

c. Al-Muhadzzab fi fiqhi al Imam as-Syafi’i,: Waktu shalat 
subuh tiba apabila terbit fajar kedua yaitu fajar shadiq 
tiba, yaitu waktu diharamkannya makan dan minum bagi 
orang yang berpuasa, dan akhir waktunya ketika waktu 
Isfar (cahaya terang sesaat sebelum matahari terbit), 
sesuai dengan hadis Jibril as., bahwa ia shalat subuh 
bersama Nabi ketika terbit fajar shadiq dan juga shalat 
subuh pada waktu Isfar, lalu ia berkata; inilah waktumu 
dan waktu para Nabi sebelummu. (halaman: 52-53) 

 
4. Pendapat Madzhab Hambali: 

Ibnu Quddamah dalam kitab al-Mughni-nya 
menjelaskan tentang pendapat madzhab Hambali terkait 
dengan waktu subuh. Beliau mengatakan; Apabila telah 
terbit fajar yang kedua, wajib untuk melaksanakan shalat 
subuh, dan waktunya berakhir sampai menjelang terbitnya 
matahari. Barangsiapa yang menjumpai satu rakaat sebelum 
matahari terbit berarti ia telah mendapatkan shalat subuh. 
Kebolehan tersebut jika dalam keadaan dharurat. Bahkan 
secara tegas beliau mengatakan bahwa waktu subuh itu 
masuk sejak terbitnya fajar kedua (fajar shadiq) secara 
ijma’. Dikarenakan terdapatnya banyak dalil yang 



                                             50                                             

 

menjelaskan tentang waktu-waktu shalat (khususnya waktu 
subuh) yaitu sinar putih yang terpancar di ufuk yang disebut 
dengan fajar shadiq, karena ia memberikan kepastian 
(kebenaran) tentang tibanya waktu subuh, sedangkan fajar 
yang pertama tidak terkait dengan hukum yang disebut 
dengan fajar kadzib. Kemudian waktu ikhtiyar berakhir 
hingga tibanya waktu isfar (sinar terang sesaat sebelum 
terbitnya matahari) sesuai dengan hadis Jibril dan Buraidah, 
sedangkan waktu setelahnya disebut dengan waktu uzur 
dan dharurat sampai terbitnya matahari, sesuai dengan 
hadis Abdullah bin Amr: “Wa waqtul fajri ma lam tathlu’is 
syamsu )dan waktu subuh selama belum terbit matahari)”, 
sebagaimana yang tercantum pada hadis nomor 1 di atas. 

Sedangkan di dalam kitab ‘Umdah al Fiqh juga 
dijelaskan bahwa waktu shalat subuh dimulai sejak terbit 
fajar kedua (fajar shadiq) hingga berakhir sampai terbitnya 
matahari. Namun shalat di awal waktu tetap lebih afdhal, 
kecuali shalat isya’ afdhal di tengah malam dan ketika cuaca 
sangat panas di waktu dzuhur. Begitu pula halnya dalam 
kitab Kasyful Qina’ ‘An Matnil Iqna’ - kitab yang banyak 
dikaji di kalangan madzhab hambali - dijelaskan hal yang 
sama bahwa waktu shalat subuh dimulai saat terbit fajar 
hingga terbit matahari. Hanya saja dalam kitab ini dijelaskan 
bahwa khusus waktu sahalat subuh tidak ada waktu 
dharurat. Al-Qadhi, Ibnu Aqil dan Ibnu Abdus menjelaskan, 
bahwa waktu ikhtiyar berakhir hingga tibanya waktu Isfar 
dan tersisa waktu idrak hingga terbitnya matahari. Namun 
dalam kitab ini digaris bawahi bahwa menyegerakan shalat 
di awal waktu lebih afdhal (termasuk shalat subuh) 
berdasarkan hadis Aisyah tentang wanita muslimah yang 
mengikuti shalat Nabi saw., sebagaimana yang diriwatkan 
oleh imam al-Bukhari dan Muslim. Hal yang sama juga 
dijelaskan dalam kitab al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah, 
halaman 188, bahwa: waktu shalat subuh yang paling utama 
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dikerjakan di awal waktu (fajar shadiq) dalam berbagai 
keadaan. 

 
H. Kesimpulan 

Dari penjelasan para ulama’ fikih )Fukaha’), khususnya di 
kalangan empat imam madzhab terkait dengan permulaan waktu 
shalat subuh, dapat disimpulkan bahwa; para ulama’ sepakat 
tentang permulaan waktu shalat subuh yaitu sejak terbit fajar 
shadiq sampai menjelang terbitnya matahari (waktu Isfar). Hal ini 
didasarkan pada banyak hadis Nabi saw., yang menjelaskan 
tentang persoalan tersebut. Sedangkan terkait dengan pendapat 
madzhab Hanafi yang menyatakan bahwa waktu shalat subuh 
yang utama (afdhal) pada saat pagi atau sinar matahari mulai 
tampak, dengan berargumen pada hadis rafi’ bin Hadij, telah 
dijelaskan oleh para ulama maksud dari hadis tersebut, antara 
lain sebagai berikut: 

Sayyid sabiq dalam fikih sunnah-nya menjelaskan; bahwa 
hadis Rafi’ bin Hadij yang memerintahkan untuk shalat subuh 
pada waktu pagi (Asbihu/Asfiru bis subhi fainnahu a’zhamu 
liujuriku), maksdunya adalah shalat subuh sejak terbit fajar 
sampai tibanya waktu Isfar. Jadi waktu Isfar itu merupakan batas 
akhir bukan untuk memulai shalat subuh. Maksudnya adalah; 
perpanjanglah bacaan (surat) sebagaimana yang dilakukan oleh 
Rasulullah saw dengan membaca 60 sampai 100 ayat. (Fikih 
Sunnah, halaman. 72-73) 

Terlebih lagi ditemukan banyak hadis yang menjelaskan 
tentang keutamaan shalat di awal waktu, termasuk shalat subuh. 
Bahkan hadis Raf’ bin hudaij tersebut dapat ditemukan 
penjelasannya dalam hadis lain sebagaimana hadis yang terdapat 
pada nomor 4, 5, 6, 8, dan 9 di atas, serta hadis riwayat Abu 
Dawud sebagai berikut: 

نَْصاعَ 
َ
ِِب َمْسُعوٍْد اْل

َ
نَّ رَُسْوَل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َللَيِْه وََسلََّم َصَّلَّ ْن أ

َ
رِي أ

ْسَفَر بَِها ُثمَّ ََكنَْ  َصََلتُُه َبْعَد 
َ
ْخَرى سَل

ُ
ًة أ ًة بَِغلٍَس ُثمَّ َصَّلَّ َمرَّ بَْح َمرَّ الصُّ
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ْن يُْسِفرَ 
َ
ََّ َماَت َولَْم َيُعْد إََِل أ رواه أبو داود . )َذلَِك اَّتَّْغِليَس َح

 (هيقواْلي
“Dari Abi Mas’ud al-Anshari, bahwasanya Rasulullah saw. shalat 
Shubuh terkadang ketika waktu masih gelap dan pada 
kesempatan yang lain ketika cahaya telah terang. Setelah itu 
shalatnya adalah pada saat taglis (waktu masih gelap) hingga 
beliau wafat dan tidak pernah mengulangi shalat Shubuh hingga 
cahaya telah terang.” (HR. Abu Dawud dan al-Baihaqi) 

 
Dalam kitab Kasyful Qina’ ‘An Matnil Iqna’ juga 

dijelaskan bahwa; hadis tersebut di atas sangat memadai untuk 
menjelaskan hadis Rafi’ bin Hadaij. Hadis Abi Mas’ud sanadnya 
shahih dan tsiqah, dan ziyadah min as-Tsiqah maqbulah. Ibnu 
Abdil Bar menyatakan bahwa terdapat hadis shahih yang 
menjelaskan bahwa Nabi saw., Abu Bakar, Umar dan ustman 
melaksanakan shalat subuh saat masih gelap (waktu taghlis).  

Ahli fikih yang berpendirian bahwa hadis riwayat Rafi’ di 
atas adalah khusus dan pernyataan Nabi mengenai salat subuh 
pada permulaan waktu itu adalah umum, sedang menurut 
ketentuan yang populer bahwa sesuatu yang khusus itu 
mengalahkan yang umum. Dengan demikian, hadis Aisyah 
difahami sebagai “boleh”. Hadis Aisyah itu tidak berarti Nabi 
selalu mengerjakan seperti itu. Maka, kelompok ini mengambil 
kesimpulan bahwa tatkala terbit sinar Subuh itu lebih afdal 
dibanding ketika masih gelap untuk melaksanakan shalat subuh. 

Ahli fikih yang lebih menekankan kuatnya hadits umum 
karena dikuatkan hadis Aisyah atau lantaran secara tegas 
menyatakan seperti itu, atau secara lahiriyah menyatakan 
demikian. Sedangkan di dalam hadits rafi’ bin Khadij masih ada 
kemungkinan yang banyak. Dengan demikian, antara hadits Rafi’ 
dan Aisyah termasuk hadits yang umum tidak terdapat 
pertentangan. Karenanya, secara tegas kelompook ini 
berkesimpulan bahwa sebaiknya menjalankan shalat subuh di 
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permulaan waktu. Kelompok ahli fikih yang berpendirian akhir 
waktu subuh adalah sesudah terbit sinar subuh (isfar) mereka ini 
melakukan takwil terhadap semua hadis yang membicarakan 
akhir waktu subuh. Kata mereka bahwa hadis tersebut hanya 
diberlakukan untuk orang-orang yang dalam keadaan darurat. 
Hadits yang dimaksud adalah: 

من أدرك ركع  من الصبح قبل أن تطلع الشمس سقد أدرك الصبح 
 (رواه مالك و أبو داود)

Sa’id bin Ali bin Wahf al-Qahthani dalam kitabnya 
“Shalah al-Mu’min” menjelaskan bahwa waktu shalat 
subuh yang paling utama adalah sejak terbit fajar shadiq, 
yaitu fajar kedua sampai berakhirnya gelap malam. 
Didasarkan pada hadis Abdullah bin ‘Amr di atas )hadis 
nomor: 1). Sedangkan hadis yang memerintahkan shalat 
subuh ketika pagi telah tiba sebagaimana hadis no. 9 dan 
10 di atas, maksudnya adalah; janganlah kalian tergesa-
gesa untuk mengerjakan shalat subuh sampai tampak jelas 
waktu subuh sehingga tidak ada kebimbangan dalam 
shalat. (Ensiklopedi Shalat menurut al-Qur’an dan as-
Sunnah, halaman: 220) 
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