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Shalat Faitah 

Shalat adalah salah satu rukun Islam, maka shalat itu wajib dilaksanakan 
oleh setiap muslim dan muslimah mukallaf 
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 Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan 
di waktu berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana 
biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. 
An-Nisa’ (4): 103 

Shalat yang wajib itu mempunyai batas waktu yaitu waktu awal dan akhir, 
sehingga tidak sah shalat itu kecuali didirikan pada waktu yang telah 
disediakan. Namun adakalanya dalam kondisi tertentu seseorang tidak dapat 
mendirikan shalat pada waktunya misalnya karena tertidur, lupa, atau 
pingsan.  

Berkaitan dengan perbuatan mengulang shalat atau mendirikan shalat di luar 
waktu, ini ada beberapa istilah di kalangan fuqaha’: ‘ada’ – i’adah – qadha’ 
– faitah,  masing-masing memiliki alasan dan cara pelaksanaannya.  

Termasuk dalam ‘ada menurut madzhab Hanafi apabila seseorang mendapatkan kira-kira 

sekedar takbiratul ihram di akhir waktu shalat. Sementara mazhab Syafi’iy berpendapat 

bahwa seseorang itu shalat ‘ada apabila mendapatkan satu rakaat sebelum berakhir 

waktunya. Sedangkan qadha’ diartikan dengan melaksanakan shalat di luar waktu yang 

ditentukan sebagai pengganti shalat yang ditinggalkan karena unsur kesengajaan, lupa.  

Sementara i’adah,  Menurut istilah para fuqaha, ‘iadah diartikan dengan menjalankan 

shalat yang sama untuk kedua kalinya pada waktunya atau tidak. Karena dalam shalat 

yang pertama terdapat cacat atau ada shalat kedua yang lebih tinggi tingkat 

afdhaliyahnya. Shalat i’adah ada yang wajib, tidak wajib dan sunnah. I’adah yang wajib 

di antaranya apabila seseorang tidak menemukan atau memiliki sesuatu yang mensucikan 

untuk bersuci (air, debu). Dalam kondisi waktu yang terbatas, ia tetap wajib shalat meski 
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tidak bersuci dan kemudian wajib ‘iadah pada waktu yang lain setelah mendapatkan 

sesuatu yang bisa dipergunakan untuk bersuci. Hal ini mengingat bersuci adalah syarat 

shalat.  Contoh lain apabila seseorang shalat tidak menghadap kiblat meskipun telah 

berijtihad kecuali ijtihad itu dengan melaksanakan shalat keempat arah. (al-Majmu’: III, 

304). Begitu pula dengan seseorang yang melaksanakan shalat tanpa mengetahui waktu, 

maka wajib i’adah sebagaimana disampaikan Abu Hamid al-Ghazali. Adapun yang tidak 

wajib i’adah seperti seorang yang tanpa menutup sebagian atau seluruh aurat karena 

memang tidak punya sama sekali. Sedangkan yang sunnah i’adah adalah apabila ada 

shalat kedua yang lebih afdhal, seperti orang yang sudah shalat sendirian atau 

berjama’ah. Kemudian dalam waktu yang tidak lama ada jamaah yang lebih banyak, 

maka ia disunahkan i’adah mengikuti jama’ah yang kedua. Dengan demikian, shalat 

i’adah tidaklah seperti shalat ada’ atau qadha’. Pertama, i’adah tidak berfungsi 

menggantikan shalat sebelumnya, karena pada prinsipnya shalat yang pertama adalah 

shalat yang sah. Kedua, i’adah ada yang wajib dan ada yang sunah. Hal ini tidak seperti 

ada’ dan qadha’ yang keduanya sama-sama wajib. 

 

Sedangkan judul materi malam ini adalah shalat faitah 

Pada prinsipnya tidak ditemukan dasar yang kuat tentang mengqadha shalat (terutama 

shalat fardhu). Akan tetapi jika ada seseorang yang tidak melaksanakan shalat pada 

waktunya karena ada halangan syar’i seperti tertidur atau karena lupa, maka yang 

bersangkutan melakukan shalat ketika ia terbangun atau ketika ingat, sebagaimana 

dinyatakan oleh hadis: 

@َِة <َ=َ>َل إ5َّ7ُِ  َّABا DِEَ GُْHIَJَْ7 GََّKLَ5ِ َوNَْKEَ ُهللا PَّKQَ ِّSِTَّUKِB واVُWََل َذ<َY ََدة<َ[َY Sِ\َأ DْEَ

ُ_Qَ GْWُ@َةً  َ̀ أَْو 7َ>َم Sِ> lَNَْB <َHUْEَ اJَّْUBِم efVِgَْjٌ إhََّ7ِ> اSِ> ُefVِgَّْ[B اbَ> cَِdَ=َNBَِْذا Sَaَِ7 أَ

رواه اoIV[Bى <HِّKAَُNKََْ> إَِذا َذVَWَھَ>  

Dari Abu Qatadah (diriwayatkan) ia berkata: Para shahabat memberitahu kepada Nabi 

saw tentang tidur mereka melalaikan dari melakukan shalat (pada waktunya), maka Nabi 

saw bersabda: ‘Sesungguhnya tidak ada masalah lalai kalau sedang tidur, sesungguhnya 

lalai itu dalam keadaan jaga, maka apabila lupa salah satu di antaramu atau sedang 
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tidur (sehingga tidak mengerjakan shalat), maka kerjakanlah shalat apabila telah 

ingat’” [HR. at-Tirmidzi]. 

َمْن َنِسَى « َقاَل  - صلى اهللا عليه وسلم- َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َأن َرُسوَل اللِه 
َتاَدُة َوَأِقِم الصَالَة . »َلَها ِإال َذِلَك  َكفارَةَ   َصَالًة فـَْلُيَصلَها ِإَذا ذََكَرَها الَ  قَاَل قـَ

  رواه البخاري و مسلم.ِلذِْكِرى
 

Dari Anas bin Malik (diriwayatkan) bahwasanya Rasulullah saw bersabda, siapa saja 

yag lupa mengerjakan shalat, maka wajib mengerjakan shalat pada saat mengingatnya, 

tidak ada penebus bagi shalat itu , selain itu saja (HR. Muslim).  

 ْJ َّABِء ا<vََ=ِ\ VُIَwُْUَ> َcxَِy<Eَ DْEَGKaI َِة رواه@ َّABِء ا<vََ=ِ\ VُIَwُْ7 َzِم َو  

Dari Aisyah (diriwayatkan), kami diperintahkan untuk mengqadla puasa dan tidak 

diperintahkan untuk mengqadla shalat [HR. Muslim]. 

Dari beberapa dalil tersebut, dapat dipahami bahwa seseorang yang meninggalkan shalat 
ketika masih hidup tidak dapat diqadla, baik dengan shalat itu sendiri maupun lainnya, 
sehingga tidak ada kafarat baginya kecuali bertaubat dengan sungguh-sungguh atas dosa 
meninggalkan shalat itu. Adapun orang yang meninggalkan shalat karena sebab tidur, 
lupa atau hilang kesadaran, maka dia tetap wajib shalat ketika bangun atau setelah sadar 
kembali ingatannya. 

 


