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WAKTU SUBUH PERSPEKTIF EMPAT 

IMAM MADZHAB 



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, surat Hud ayat 114 dan surat al-Isra’ ayat 78. Begitu pula halnya hadis Nabi 
saw., banyak sekali yang menjelaskan 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. 

 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. 
Sekalipun 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) 



CARA MENGETAHUI WAKTU SHALAT 

Waktu shalat dapat diketahui dengan beberapa cara, yaitu:  

1. Dengan waktu falakiyah yang dihasilkan dan dijelaskan dengan ilmu 

hisab yang benar, yang saat ini banyak dijadikan patokan untuk 

mengetahui waktu-waktu yang berkaitan dengan syari’at agama, seperti 

shalat dan lainnya.  

2. Tergelincirnya matahari, untuk mengetahui tibanya waktu shalat dzuhur.  

3. Terbenamnya matahari untuk mengetahui tibanya waktu shalat maghrib.  

4. Hilangnya mega merah atau sinar putih untuk mengetahui tibanya waktu 

shalat isya’.  

5. Dengan melihat sinar putih yang tampak di ufuk, untuk mengetahui 

tibanya waktu shalat subuh. (Al-Fiqh ‘ala madzahib al-Arba’ah: 182) 



ISTILAH YANG TERKAIT DENGAN WAKTU 
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. (Mana yang 

dijadikan acuan ?) 



KLASIFIKASI WAKTU SHALAT 

 

 Waktu Utama atau Afdhal 

 
 Waktu Longgar dan Waktu Pilihan. 

 

 
 Waktu Dharurat: 

 
 Waktu Terlarang Untuk Shalat. 

 

 



Lanjutan.... 
 

 Ibnu Qudamah mengkalsifikasikan 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; 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. (Al-Fiqh ‘ala madzahib al-Arba’ah: 186-

187) 



KLASIFIKASI WAKTU SUBUH 

Sayyid Abi Bakar ad-Dimyathi al-Mishri mengklasifikasikan waktu 

Subuh menjadi enam macam, yaitu:  

 

 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) 

 

 



BEBERAPA PERTIMBANGAN DALAM 
PENENTUAN WAKTU SHALAT 

1. Waktu shalat dimulai setelah berakhirnya waktu shalat sebelumnya; 

 
2. Pada prinsipnya tidak ada waktu vacum antara satu shalat dengan shalat 
berikutnya, kecuali waktu subuh yang sudah ada penjelasan tersendiri 

 

 
“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) 



Lanjutan.... 

 

Hal ini juga dijelaskan oleh as-Shan’ani dalam kitab 

subulussalam sebagai berikut: 

 
 



PENJELASAN WAKTU SHALAT  
DALAM AL-QUR’AN 

 
“...Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas 
orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nisa’: 103) 
 

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

  



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



PENJELASAN WAKTU SHALAT DALAM HADIS 

 
“Dari Abdullah bin 'Amru bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Waktu shalat zhuhur adalah jika matahari telah 
condong 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 melaksanakan shalat, sebab ia 
terbit diantara dua tanduk setan." (HR. Muslim) 
 

 
“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) 



Lanjutan…. 
 

 

 
“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) 

 

 
“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) 



WAKTU SUBUH PERSPEKTIF EMPAT 
IMAM MADZHAB 

1. Imam Hanafi (Madzhab Hanafi) 

Dalam kitab al-Mabsuth, dijelaskan: 

 



Lanjutan….. 

Pendapat beliau ini didasarkan pada beberapa hadis Nabi saw., 

antara lain: 



 
 



 

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 (  طلوع من الصبح وقت

الصادق الشمس طلوع قبيل إلى الفجر ). Hal ini didasarkan pada beberapa hadis 

Nabi saw., 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. Dan sesunggunya waktu 

tersebut 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) 

 

Al-Umm : 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 dalam makalah. 

 

I’anatut Thalibin juz 1.: Waktu subuh dimulai sejak terbit 

fajar shadiq sampai terbit matahari. (halaman: 117) 
 

 



 
 

Lanjutan..... 

 Kifayatul Akhyar: 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) 

 

 Al-Muhadzzab fi fiqhi al Imam as-Syafi’i: Waktu shalat subuh tiba apabila 

terbit fajar kedua yaitu fajar shadiq, 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 IMAM HAMBALI 
(MADZHAB HAMBALI) 

 Al-Mughni li Ibni Quddamah; 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 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)”.  

 

 



Lanjutan......... 

 ‘Umdah al Fiqh: 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.  

Kasyful Qina’ ‘An Matnil Iqna’: 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.  

 Al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah. bahwa: waktu shalat subuh yang 

paling utama dikerjakan di awal waktu (fajar shadiq) dalam berbagai 

keadaan. (halaman 188) 
 



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 pada 
saat pagi atau sinar matahari mulai tampak, dengan 
berargumen pada hadis rafi’ bin Hadij, telah dijelaskan oleh 
para ulama maksud dari hadis tersebut, 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: 

 
“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) 



Lanjutan….. 

 

 

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) 




