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Tentang

SHALAT DISERTAI TERJEMAH BACAANNYA 

Majelis Ulama Indonesia, setelah
Menimbang : a. bahwa akhir-akhir ini telah terjadi pelaksanaan 

shalat dengan membaca ayat dan terjemahnya, 
baik oleh imam maupun makmum; 

  b. bahwa hal tersebut telah menimbulkan berbagai 
pertanyaan dan keresahan di kalangan umat 
Islam; 

c. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) memandang perlu menetapkan fatwa 
tentang hukum tersebut untuk dijadikan 
pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT; antara lain:

…Apa yang diberikan (diajarkan) oleh 
Rasul kepadamu maka terimalah dia. 

26





(   …هنع اكُمهن وما ذُوهفَخ الرسولُ اكُمَءات وما
ِقَابالْعيددشاللَّهَّإِناللَّهقُوااتوواهتاحلشر(فَان:(

( لَّهل وقُوموا الْوسطَى لَاةالصو اتلَوالص علَى حافظُوا
:(البقرة(انِتنيقَ

( أَلُوافَاس هِمإِلَي نوحي رِجاالً إِالَّ كلقَب نم أَرسلْنا وما
َونلَمعتَالمتكُنْإِنِالذِّكْرَلالنحل(أَه:(

( َلُونقعتلَّكُملَعابِيرعاَءانقُراهلْنزأَنايوسف(إِن:(

( اأَيييأُولو الرسولَ وأَطيعوا اللَّه أَطيعوا َءامنوا ينالَّذ ها
اللَّه إِلَى وهدفَر شيٍء في متعازنت فَإِنْ كُمنم اَْألمرِ
ريخكذَلِراْآلخِموالْيوبِاللَّهَوننمؤتمتكُنْإِنِولسالرو

):النساء(وأَحسنتأْوِيالً
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Dan apa yang dilarangnya bagimu maka 
tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-
Nya. (QS. al-Hasyr [59]: 7).

Peliharalah segala shalat (mu), dan 
(peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah 
karena Allah (dalam shalatmu) dengan 
khusyu`. (QS. al-Baqarah [2]: 238).

Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, 
kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri 
wahyu kepada mereka; maka bertanyalah 
kepada orang yang mempunyai pengeta-
huan jika kamu tidak mengetahui, (QS. al-
Nahl [16]: 43).

Sesungguhnya Kami menurunkannya 
berupa Al Qur’an dengan berbahasa Arab, 
agar kamu memahaminya. (QS. Yusuf [12]: 
2).

Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah 
Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil 
amri di antara kamu. Kemudian jika kamu 
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka 
kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) 
dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-





(   …هنع اكُمهن وما ذُوهفَخ الرسولُ اكُمَءات وما
ِقَابالْعيددشاللَّهَّإِناللَّهقُوااتوواهتاحلشر(فَان:(

( لَّهل وقُوموا الْوسطَى لَاةالصو اتلَوالص علَى حافظُوا
:(البقرة(انِتنيقَ

( أَلُوافَاس هِمإِلَي نوحي رِجاالً إِالَّ كلقَب نم أَرسلْنا وما
َونلَمعتَالمتكُنْإِنِالذِّكْرَلالنحل(أَه:(

( َلُونقعتلَّكُملَعابِيرعاَءانقُراهلْنزأَنايوسف(إِن:(

( اأَيييأُولو الرسولَ وأَطيعوا اللَّه أَطيعوا َءامنوا ينالَّذ ها
اللَّه إِلَى وهدفَر شيٍء في متعازنت فَإِنْ كُمنم اَْألمرِ
ريخكذَلِراْآلخِموالْيوبِاللَّهَوننمؤتمتكُنْإِنِولسالرو

):النساء(وأَحسنتأْوِيالً





(   …هنع اكُمهن وما ذُوهفَخ الرسولُ اكُمَءات وما
ِقَابالْعيددشاللَّهَّإِناللَّهقُوااتوواهتاحلشر(فَان:(

( لَّهل وقُوموا الْوسطَى لَاةالصو اتلَوالص علَى حافظُوا
:(البقرة(انِتنيقَ

( أَلُوافَاس هِمإِلَي نوحي رِجاالً إِالَّ كلقَب نم أَرسلْنا وما
َونلَمعتَالمتكُنْإِنِالذِّكْرَلالنحل(أَه:(

( َلُونقعتلَّكُملَعابِيرعاَءانقُراهلْنزأَنايوسف(إِن:(

( اأَيييأُولو الرسولَ وأَطيعوا اللَّه أَطيعوا َءامنوا ينالَّذ ها
اللَّه إِلَى وهدفَر شيٍء في متعازنت فَإِنْ كُمنم اَْألمرِ
ريخكذَلِراْآلخِموالْيوبِاللَّهَوننمؤتمتكُنْإِنِولسالرو

):النساء(وأَحسنتأْوِيالً





(   …هنع اكُمهن وما ذُوهفَخ الرسولُ اكُمَءات وما
ِقَابالْعيددشاللَّهَّإِناللَّهقُوااتوواهتاحلشر(فَان:(

( لَّهل وقُوموا الْوسطَى لَاةالصو اتلَوالص علَى حافظُوا
:(البقرة(انِتنيقَ

( أَلُوافَاس هِمإِلَي نوحي رِجاالً إِالَّ كلقَب نم أَرسلْنا وما
َونلَمعتَالمتكُنْإِنِالذِّكْرَلالنحل(أَه:(

( َلُونقعتلَّكُملَعابِيرعاَءانقُراهلْنزأَنايوسف(إِن:(

( اأَيييأُولو الرسولَ وأَطيعوا اللَّه أَطيعوا َءامنوا ينالَّذ ها
اللَّه إِلَى وهدفَر شيٍء في متعازنت فَإِنْ كُمنم اَْألمرِ
ريخكذَلِراْآلخِموالْيوبِاللَّهَوننمؤتمتكُنْإِنِولسالرو

):النساء(وأَحسنتأْوِيالً





(   …هنع اكُمهن وما ذُوهفَخ الرسولُ اكُمَءات وما
ِقَابالْعيددشاللَّهَّإِناللَّهقُوااتوواهتاحلشر(فَان:(

( لَّهل وقُوموا الْوسطَى لَاةالصو اتلَوالص علَى حافظُوا
:(البقرة(انِتنيقَ

( أَلُوافَاس هِمإِلَي نوحي رِجاالً إِالَّ كلقَب نم أَرسلْنا وما
َونلَمعتَالمتكُنْإِنِالذِّكْرَلالنحل(أَه:(

( َلُونقعتلَّكُملَعابِيرعاَءانقُراهلْنزأَنايوسف(إِن:(

( اأَيييأُولو الرسولَ وأَطيعوا اللَّه أَطيعوا َءامنوا ينالَّذ ها
اللَّه إِلَى وهدفَر شيٍء في متعازنت فَإِنْ كُمنم اَْألمرِ
ريخكذَلِراْآلخِموالْيوبِاللَّهَوننمؤتمتكُنْإِنِولسالرو

):النساء(وأَحسنتأْوِيالً

BIDANG IBADAH



HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

���

benar beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. Yang demikian itu lebih utama 
(bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. al-
Nisa’ [4]: 59).

  2.        Hadis-hadis Nabi, antara lain:

Malik bercerita kepada kami: Kami datang 
kepada Nabi --dan kami adalah para 
pemuda yang sebaya; kami tinggal bersama 
beliau selama dua puluh hari. Rasulullah 
adalah orang yang sangat pengasih dan 
santun. Ketika menduga bahwa kami 
telah rindu kepada keluarga, beliau 
bertanya tentang orang-orang yang kami 
tinggalkan; kami pun menceritakan kepada 
beliau. Beliau lalu bersabda, “Pulanglah 
kepada keluarga kalian dan tinggallah 
bersama mereka; ajarkan kepada mereka 
dan perintahkanlah --beliau menyebutkan 
beberapa hal yang saya hafal atau pun 
yang saya tidak hafal-- dan kerjakanlah 
shalat sebagaimana kalian melihatku 
melakukannya; apabila telah tiba saat 
untuk shalat, hendaklah salah satu dari 
kalian mengumandangkan adzan dan 
orang yang paling tua hendaklah menjadi 
imam.” (HR. al-Bukhari)

( نحنولَّمسوهلَيعاللَّهلَّىصبِيالنإِلَىانيأَتكالماثَندح
َكَانو ولَيلَةً يوما رِينشع هدنع فَأَقَمنا متقَارِبونَ شببةٌ

يمحرلَّمسوهلَيعاللَّهلَّىصاللَّهُولسرظَنافَلَميقًافرا
اكْنرت نمع سأَلَنا اشتقْنا قَد أَو أَهلَنا اشتهينا قَد أَنا
يهِمف فَأَقيموا يكُملأَه إِلَى ارجِعوا قَالَ اهنربفَأَخ بعدنا

أَحفَظُهاأَولَ اأَحفَظُهاوعلِّموهمومروهموذَكَرأَشياَء
 أُصلِّي رأَيتمونِي كَما الصلَاةُوصلُّوا ترضح فَإِذَا

 كُمرأَكْبكُممؤلْيو كُمدأَح لَكُم رواهالبخاري(فَلْيؤذِّنْ
:،(يفصحيحه،رقماحلديث

( الص في كَلَّمتن كُنا قَالَ قَمأَر ابنِ ديز نعكَلِّمي الَة
ُةاْآليهذهلَتزنىتحهتاجحيفاهأَخاندأَح)ظُواافح

 نيقَانِت لَّهل وقُوموا الْوسطَى الَةالصو اتلَوالص )علَى
 كُوتبِالس البخاري(فَأُمرنا رواه احلديث: :رقم

(

( قَا قَمأَر بنِ ديز نعكَلِّمي الَةالص في كَلَّمتن كُنا لَ
لَتزنىتحالَةالصيفبِهنجإِلَىوهوهباحصُلجالر)

نيقَانِتلَّهلواقُومو(ِالْكَالَمِنعاهِيننوكُوتبِالسانرفَأُم
:(؛والترمذي:رواهمسلم(

( َةاوِيعم نع قَالَ يلَمالس الْحكَمِ رسول…ُابنِ قَالَ
 لَّمسو هلَيع اللَّهلَّىصاللَّه:َلُحصي الصالَةَالَ هذهَّإِن

كْبِريالتو بِيحسالت وه إِنما الناسِ كَالَمِ نم شيٌء فيها
آنالْقُرُاَءةرقو…)مسلمرواه:احلديثرقم:(

( لَّمسوهلَيعاللَّهلَّىصاللَّه قَالَرسولُ قَالَتَةشائعنع
 در وفَه هنم سلَي ما هذَا أَمرِنا في أَحدثَ نم)رواه

البخاري :ومسلم ؛ :داود وأبو ؛ :؛
:(وابنماجه

(  رسولُ قَالَ عائشةَ، نعنم لَّمسو هلَيع اللَّهلَّىص اللَّه
 در هرفَأَم أَمرنا هلَيع سلَي عمالً أمحد(عملَ :رواه

(
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Dari Zaid bin Arqam, ia berkata: Kami 
pernah berbicara saat shalat, salah seorang 
dari kami berbicara kepada temannya 
tentang keperluannya, hingga turun ayat, 
“Peliharalah segala shalat (mu), dan 
(peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah 
karena Allah (dalam shalatmu) dengan 
khusyu`.” (QS. al-Baqarah [2]: 238). Maka, 
kami diperintah agar diam. (HR al-Bukhari)

Dari Zaid bin Arqam, ia berkata: Kami 
pernah berbicara saat shalat, salah seorang 
dari kami berbicara kepada temannya yang 
berada di sampingnya saat shalat, hingga 
turun ayat, “Berdirilah karena Allah 
(dalam shalatmu) dengan khusyu`.” (QS. 
al-Baqarah [2]: 238). Maka, kami diperintah 
agar diam dan dilarang berbicara. (HR al-
Bukhari)

( نحنولَّمسوهلَيعاللَّهلَّىصبِيالنإِلَىانيأَتكالماثَندح
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َكَانو ولَيلَةً يوما رِينشع هدنع فَأَقَمنا متقَارِبونَ شببةٌ

يمحرلَّمسوهلَيعاللَّهلَّىصاللَّهُولسرظَنافَلَميقًافرا
اكْنرت نمع سأَلَنا اشتقْنا قَد أَو أَهلَنا اشتهينا قَد أَنا
يهِمف فَأَقيموا يكُملأَه إِلَى ارجِعوا قَالَ اهنربفَأَخ بعدنا

أَحفَظُهاأَولَ اأَحفَظُهاوعلِّموهمومروهموذَكَرأَشياَء
 أُصلِّي رأَيتمونِي كَما الصلَاةُوصلُّوا ترضح فَإِذَا

 كُمرأَكْبكُممؤلْيو كُمدأَح لَكُم رواهالبخاري(فَلْيؤذِّنْ
:،(يفصحيحه،رقماحلديث

( الص في كَلَّمتن كُنا قَالَ قَمأَر ابنِ ديز نعكَلِّمي الَة
ُةاْآليهذهلَتزنىتحهتاجحيفاهأَخاندأَح)ظُواافح

 نيقَانِت لَّهل وقُوموا الْوسطَى الَةالصو اتلَوالص )علَى
 كُوتبِالس البخاري(فَأُمرنا رواه احلديث: :رقم

(

( قَا قَمأَر بنِ ديز نعكَلِّمي الَةالص في كَلَّمتن كُنا لَ
لَتزنىتحالَةالصيفبِهنجإِلَىوهوهباحصُلجالر)

نيقَانِتلَّهلواقُومو(ِالْكَالَمِنعاهِيننوكُوتبِالسانرفَأُم
:(؛والترمذي:رواهمسلم(

( َةاوِيعم نع قَالَ يلَمالس الْحكَمِ رسول…ُابنِ قَالَ
 لَّمسو هلَيع اللَّهلَّىصاللَّه:َلُحصي الصالَةَالَ هذهَّإِن

كْبِريالتو بِيحسالت وه إِنما الناسِ كَالَمِ نم شيٌء فيها
آنالْقُرُاَءةرقو…)مسلمرواه:احلديثرقم:(

( لَّمسوهلَيعاللَّهلَّىصاللَّه قَالَرسولُ قَالَتَةشائعنع
 در وفَه هنم سلَي ما هذَا أَمرِنا في أَحدثَ نم)رواه

البخاري :ومسلم ؛ :داود وأبو ؛ :؛
:(وابنماجه

(  رسولُ قَالَ عائشةَ، نعنم لَّمسو هلَيع اللَّهلَّىص اللَّه
 در هرفَأَم أَمرنا هلَيع سلَي عمالً أمحد(عملَ :رواه

(
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Dari Mu’awiyah bin al-Hakam al-Sulami, 
ia berkata, Rasulullah bersabda: “Tidak 
layak dalam shalat ini sedikit pun (untuk 
mengucapkan) perkataan manusia; kata-
kata dalam shalat hanyalah berupa tasbih, 
takbir, dan membaca al-Qur’an…”. (HR. 
Muslim)

Dari ‘A’isyah, ia berkata, Rasulullah 
bersabda, “Barang siapa mengada-adakan 
dalam agama kita ini sesuatu yang bukan 
dari agama, maka ia ditolak.” (HR. al-
Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Ibnu 
Majah).

Dari ‘A’isyah, ia berkata, Rasulullah 
bersabda, “Barang siapa melakukan 
suatu amalan (perbuatan) yang tidak 
berdasarkan perintah kami, maka amalan 
itu ditolak.” (HR. Ahmad).

3. Kaidah fiqh. Sebagai suatu ibadah, bentuk 
maupun tatacara pelaksanaan salat harus 
mengikuti segala ketentuan yang telah 
ditetapkan oleh hukum Islam (Syari’ah) 
serta dipraktikkan oleh Rasulullah. Kaidah 
Fiqh menegaskan:

( نحنولَّمسوهلَيعاللَّهلَّىصبِيالنإِلَىانيأَتكالماثَندح
َكَانو ولَيلَةً يوما رِينشع هدنع فَأَقَمنا متقَارِبونَ شببةٌ

يمحرلَّمسوهلَيعاللَّهلَّىصاللَّهُولسرظَنافَلَميقًافرا
اكْنرت نمع سأَلَنا اشتقْنا قَد أَو أَهلَنا اشتهينا قَد أَنا
يهِمف فَأَقيموا يكُملأَه إِلَى ارجِعوا قَالَ اهنربفَأَخ بعدنا

أَحفَظُهاأَولَ اأَحفَظُهاوعلِّموهمومروهموذَكَرأَشياَء
 أُصلِّي رأَيتمونِي كَما الصلَاةُوصلُّوا ترضح فَإِذَا

 كُمرأَكْبكُممؤلْيو كُمدأَح لَكُم رواهالبخاري(فَلْيؤذِّنْ
:،(يفصحيحه،رقماحلديث

( الص في كَلَّمتن كُنا قَالَ قَمأَر ابنِ ديز نعكَلِّمي الَة
ُةاْآليهذهلَتزنىتحهتاجحيفاهأَخاندأَح)ظُواافح

 نيقَانِت لَّهل وقُوموا الْوسطَى الَةالصو اتلَوالص )علَى
 كُوتبِالس البخاري(فَأُمرنا رواه احلديث: :رقم

(

( قَا قَمأَر بنِ ديز نعكَلِّمي الَةالص في كَلَّمتن كُنا لَ
لَتزنىتحالَةالصيفبِهنجإِلَىوهوهباحصُلجالر)

نيقَانِتلَّهلواقُومو(ِالْكَالَمِنعاهِيننوكُوتبِالسانرفَأُم
:(؛والترمذي:رواهمسلم(

( َةاوِيعم نع قَالَ يلَمالس الْحكَمِ رسول…ُابنِ قَالَ
 لَّمسو هلَيع اللَّهلَّىصاللَّه:َلُحصي الصالَةَالَ هذهَّإِن

كْبِريالتو بِيحسالت وه إِنما الناسِ كَالَمِ نم شيٌء فيها
آنالْقُرُاَءةرقو…)مسلمرواه:احلديثرقم:(

( لَّمسوهلَيعاللَّهلَّىصاللَّه قَالَرسولُ قَالَتَةشائعنع
 در وفَه هنم سلَي ما هذَا أَمرِنا في أَحدثَ نم)رواه

البخاري :ومسلم ؛ :داود وأبو ؛ :؛
:(وابنماجه

(  رسولُ قَالَ عائشةَ، نعنم لَّمسو هلَيع اللَّهلَّىص اللَّه
 در هرفَأَم أَمرنا هلَيع سلَي عمالً أمحد(عملَ :رواه

(

( نحنولَّمسوهلَيعاللَّهلَّىصبِيالنإِلَىانيأَتكالماثَندح
َكَانو ولَيلَةً يوما رِينشع هدنع فَأَقَمنا متقَارِبونَ شببةٌ

يمحرلَّمسوهلَيعاللَّهلَّىصاللَّهُولسرظَنافَلَميقًافرا
اكْنرت نمع سأَلَنا اشتقْنا قَد أَو أَهلَنا اشتهينا قَد أَنا
يهِمف فَأَقيموا يكُملأَه إِلَى ارجِعوا قَالَ اهنربفَأَخ بعدنا

أَحفَظُهاأَولَ اأَحفَظُهاوعلِّموهمومروهموذَكَرأَشياَء
 أُصلِّي رأَيتمونِي كَما الصلَاةُوصلُّوا ترضح فَإِذَا

 كُمرأَكْبكُممؤلْيو كُمدأَح لَكُم رواهالبخاري(فَلْيؤذِّنْ
:،(يفصحيحه،رقماحلديث

( الص في كَلَّمتن كُنا قَالَ قَمأَر ابنِ ديز نعكَلِّمي الَة
ُةاْآليهذهلَتزنىتحهتاجحيفاهأَخاندأَح)ظُواافح

 نيقَانِت لَّهل وقُوموا الْوسطَى الَةالصو اتلَوالص )علَى
 كُوتبِالس البخاري(فَأُمرنا رواه احلديث: :رقم

(

( قَا قَمأَر بنِ ديز نعكَلِّمي الَةالص في كَلَّمتن كُنا لَ
لَتزنىتحالَةالصيفبِهنجإِلَىوهوهباحصُلجالر)

نيقَانِتلَّهلواقُومو(ِالْكَالَمِنعاهِيننوكُوتبِالسانرفَأُم
:(؛والترمذي:رواهمسلم(

( َةاوِيعم نع قَالَ يلَمالس الْحكَمِ رسول…ُابنِ قَالَ
 لَّمسو هلَيع اللَّهلَّىصاللَّه:َلُحصي الصالَةَالَ هذهَّإِن

كْبِريالتو بِيحسالت وه إِنما الناسِ كَالَمِ نم شيٌء فيها
آنالْقُرُاَءةرقو…)مسلمرواه:احلديثرقم:(

( لَّمسوهلَيعاللَّهلَّىصاللَّه قَالَرسولُ قَالَتَةشائعنع
 در وفَه هنم سلَي ما هذَا أَمرِنا في أَحدثَ نم)رواه

البخاري :ومسلم ؛ :داود وأبو ؛ :؛
:(وابنماجه

(  رسولُ قَالَ عائشةَ، نعنم لَّمسو هلَيع اللَّهلَّىص اللَّه
 در هرفَأَم أَمرنا هلَيع سلَي عمالً أمحد(عملَ :رواه

(

 ُلاََألصيفاتادبالْعبِالنةبسإِلَىكَلَّفالْم،دبعالتَنود
فَاتلْتاالإِلَىانِيعالْم …ككَذَلواتلَوالصخصت

عنهاخرجتإنخمصوصة،هيآتعلىخمصوصةبأفعال
العامةِّالتعبدحكمةمنفهمناوإمنا…عبادات،تكنمل

االنقيادألوامراهللا،تعاىلهوإفراد،باخلضوعوالتعظيم
إليه،والتوجهجلالله خاصةعلةيعطيالاملقداروهذا.
أمرلناحيدملكذلككانلوإذخاص،أحكاممنهايفهم

حيد،ملوماحدمباالتعظيممبجردنؤمركنابلخمصوص،
بفعلالتعظيمكانإذملوم؛غريحدملااملخالفولكان
حاصاللنيتهاملطابقالعبدالعبد .باتفاقكذلكسولي.

بذلكهللاالتعبداألولالشرعياملقصودأنقطعافعلمنا
(شرعامقصودغريغريهوأناحملدود، الشاطيب،.

،جاملعرفة،دار:بريوتالشريعة،أصوليفاملوافقات
:-(ص

(  اِهللا بِشرعِ إِالَّ عبادةٌ عرشالَت)،الزحيلي وهبة الدكتور
الشرعية،نظريةالضر الفارايب،:دمشقورة ،مكتبة

:.(ص

( اهللاشرعهمباإالاهللافاليتعبد،التوقيفالعباداتىفاألصل
،وسلمعليهاهللاصلىحممدرسولهلسانوعلىكتابهيف

تع هللا خالص حق العبادة عبادهفإن من طلبه قد اىل
مبقتضىربوبيتههلم .اوالتقرب وهيئتها العبادة وكيفية

:قالتعاىل.اليكوناالعلىالوجهالذيشرعهوأذنبه
اهللا يأذنبه منالدينمامل هلم شرعوا هلمشركاء -أم

رفعالدكتورصاحلبنعبداهللابنمحيد،:-)الشورى
 اإلسالمية الشريعة يف وتطبيقاته،احلرج ضوابطه

:(هـصداراإلستقامة،الطبعةالثانية،:دم

( ىوالْه علَى الَ واْالتباعِ، فيقوالت علَى مبناها اتادباَلْع
فَفيالصحيحينِعنعائشةَعنِالنبِيصلىاهللا.واْالبتداعِ

نأَحدثَفيأَمرِناهذَامالَيسم:عليهوآلهوسلمأَنهقَالَ
 در وفَه هنم)عبد بن حممد بن السالم عبد الفضل ابو
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“Suatu ibadah tidak disyari’atkan kecuali 
disyari’atkan oleh Allah.”
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 ُلاََألصيفاتادبالْعبِالنةبسإِلَىكَلَّفالْم،دبعالتَنود
فَاتلْتاالإِلَىانِيعالْم …ككَذَلواتلَوالصخصت

عنهاخرجتإنخمصوصة،هيآتعلىخمصوصةبأفعال
العامةِّالتعبدحكمةمنفهمناوإمنا…عبادات،تكنمل

االنقيادألوامراهللا،تعاىلهوإفراد،باخلضوعوالتعظيم
إليه،والتوجهجلالله خاصةعلةيعطيالاملقداروهذا.
أمرلناحيدملكذلككانلوإذخاص،أحكاممنهايفهم

حيد،ملوماحدمباالتعظيممبجردنؤمركنابلخمصوص،
بفعلالتعظيمكانإذملوم؛غريحدملااملخالفولكان
حاصاللنيتهاملطابقالعبدالعبد .باتفاقكذلكسولي.

بذلكهللاالتعبداألولالشرعياملقصودأنقطعافعلمنا
(شرعامقصودغريغريهوأناحملدود، الشاطيب،.

،جاملعرفة،دار:بريوتالشريعة،أصوليفاملوافقات
:-(ص

(  اِهللا بِشرعِ إِالَّ عبادةٌ عرشالَت)،الزحيلي وهبة الدكتور
الشرعية،نظريةالضر الفارايب،:دمشقورة ،مكتبة

:.(ص

( اهللاشرعهمباإالاهللافاليتعبد،التوقيفالعباداتىفاألصل
،وسلمعليهاهللاصلىحممدرسولهلسانوعلىكتابهيف

تع هللا خالص حق العبادة عبادهفإن من طلبه قد اىل
مبقتضىربوبيتههلم .اوالتقرب وهيئتها العبادة وكيفية

:قالتعاىل.اليكوناالعلىالوجهالذيشرعهوأذنبه
اهللا يأذنبه منالدينمامل هلم شرعوا هلمشركاء -أم

رفعالدكتورصاحلبنعبداهللابنمحيد،:-)الشورى
 اإلسالمية الشريعة يف وتطبيقاته،احلرج ضوابطه

:(هـصداراإلستقامة،الطبعةالثانية،:دم

( ىوالْه علَى الَ واْالتباعِ، فيقوالت علَى مبناها اتادباَلْع
فَفيالصحيحينِعنعائشةَعنِالنبِيصلىاهللا.واْالبتداعِ

نأَحدثَفيأَمرِناهذَامالَيسم:عليهوآلهوسلمأَنهقَالَ
 در وفَه هنم)عبد بن حممد بن السالم عبد الفضل ابو

 ُلاََألصيفاتادبالْعبِالنةبسإِلَىكَلَّفالْم،دبعالتَنود
فَاتلْتاالإِلَىانِيعالْم …ككَذَلواتلَوالصخصت

عنهاخرجتإنخمصوصة،هيآتعلىخمصوصةبأفعال
العامةِّالتعبدحكمةمنفهمناوإمنا…عبادات،تكنمل

االنقيادألوامراهللا،تعاىلهوإفراد،باخلضوعوالتعظيم
إليه،والتوجهجلالله خاصةعلةيعطيالاملقداروهذا.
أمرلناحيدملكذلككانلوإذخاص،أحكاممنهايفهم

حيد،ملوماحدمباالتعظيممبجردنؤمركنابلخمصوص،
بفعلالتعظيمكانإذملوم؛غريحدملااملخالفولكان
حاصاللنيتهاملطابقالعبدالعبد .باتفاقكذلكسولي.

بذلكهللاالتعبداألولالشرعياملقصودأنقطعافعلمنا
(شرعامقصودغريغريهوأناحملدود، الشاطيب،.

،جاملعرفة،دار:بريوتالشريعة،أصوليفاملوافقات
:-(ص

(  اِهللا بِشرعِ إِالَّ عبادةٌ عرشالَت)،الزحيلي وهبة الدكتور
الشرعية،نظريةالضر الفارايب،:دمشقورة ،مكتبة

:.(ص

( اهللاشرعهمباإالاهللافاليتعبد،التوقيفالعباداتىفاألصل
،وسلمعليهاهللاصلىحممدرسولهلسانوعلىكتابهيف

تع هللا خالص حق العبادة عبادهفإن من طلبه قد اىل
مبقتضىربوبيتههلم .اوالتقرب وهيئتها العبادة وكيفية

:قالتعاىل.اليكوناالعلىالوجهالذيشرعهوأذنبه
اهللا يأذنبه منالدينمامل هلم شرعوا هلمشركاء -أم

رفعالدكتورصاحلبنعبداهللابنمحيد،:-)الشورى
 اإلسالمية الشريعة يف وتطبيقاته،احلرج ضوابطه

:(هـصداراإلستقامة،الطبعةالثانية،:دم

( ىوالْه علَى الَ واْالتباعِ، فيقوالت علَى مبناها اتادباَلْع
فَفيالصحيحينِعنعائشةَعنِالنبِيصلىاهللا.واْالبتداعِ

نأَحدثَفيأَمرِناهذَامالَيسم:عليهوآلهوسلمأَنهقَالَ
 در وفَه هنم)عبد بن حممد بن السالم عبد الفضل ابو
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“Hukum asal dalam masalah ibadah adalah 
tauqif (mengikuti ketentuan dan tata cara yang 
telah ditetapkan oleh Syari’ah). Karena itu, tidak 
dibenarkan beribadah kepada Allah kecuali 
dengan peribadatan yang telah disyari’atkan 
oleh Allah dalam Kitab-Nya dan melalui 
penjelasan Rasul-Nya, Muhammad saw. Hal itu 
karena ibadah adalah hak murni Allah yang Ia 
tuntut dari para hamba-Nya berdasarkan sifat 
rububiyah-Nya terhadap mereka. Tata cara, 
sifat, dan ber-taqarrub (melakukan pendekatan 
diri kepada Allah) dengan ibadah hanya boleh 
dilakukan dengan cara yang telah disyari’atkan 
dan diizinkan-Nya. Ia berfirman: ‘Apakah 
mereka mempunyai sekutu-sekutu (selain Allah) 
yang mensyari’atkan untuk mereka agama yang 
tidak diizinkan Allah?...’ (QS. asy-Syura [42]: 
21).”

“Ibadat itu didasarkan pada tauqif dan ittiba’ 
(mengikuti petunjuk dan contoh dari Nabi), 
bukan pada hawa nafsu dan ibtida’ (cipataan 
sendiri). Ditegaskan dalam dua kitab hadis sahih 
(Sahih Bukhari dan Sahih Muslim), dari ‘A’isyah, 
dari Nabi saw., ia bersabda, ‘Barang siapa 
mengada-adakan dalam agama kita ini sesuatu 
yang bukan dari agama, maka ia ditolak.’”

 ُلاََألصيفاتادبالْعبِالنةبسإِلَىكَلَّفالْم،دبعالتَنود
فَاتلْتاالإِلَىانِيعالْم …ككَذَلواتلَوالصخصت

عنهاخرجتإنخمصوصة،هيآتعلىخمصوصةبأفعال
العامةِّالتعبدحكمةمنفهمناوإمنا…عبادات،تكنمل

االنقيادألوامراهللا،تعاىلهوإفراد،باخلضوعوالتعظيم
إليه،والتوجهجلالله خاصةعلةيعطيالاملقداروهذا.
أمرلناحيدملكذلككانلوإذخاص،أحكاممنهايفهم

حيد،ملوماحدمباالتعظيممبجردنؤمركنابلخمصوص،
بفعلالتعظيمكانإذملوم؛غريحدملااملخالفولكان
حاصاللنيتهاملطابقالعبدالعبد .باتفاقكذلكسولي.

بذلكهللاالتعبداألولالشرعياملقصودأنقطعافعلمنا
(شرعامقصودغريغريهوأناحملدود، الشاطيب،.

،جاملعرفة،دار:بريوتالشريعة،أصوليفاملوافقات
:-(ص

(  اِهللا بِشرعِ إِالَّ عبادةٌ عرشالَت)،الزحيلي وهبة الدكتور
الشرعية،نظريةالضر الفارايب،:دمشقورة ،مكتبة

:.(ص

( اهللاشرعهمباإالاهللافاليتعبد،التوقيفالعباداتىفاألصل
،وسلمعليهاهللاصلىحممدرسولهلسانوعلىكتابهيف

تع هللا خالص حق العبادة عبادهفإن من طلبه قد اىل
مبقتضىربوبيتههلم .اوالتقرب وهيئتها العبادة وكيفية

:قالتعاىل.اليكوناالعلىالوجهالذيشرعهوأذنبه
اهللا يأذنبه منالدينمامل هلم شرعوا هلمشركاء -أم

رفعالدكتورصاحلبنعبداهللابنمحيد،:-)الشورى
 اإلسالمية الشريعة يف وتطبيقاته،احلرج ضوابطه

:(هـصداراإلستقامة،الطبعةالثانية،:دم

( ىوالْه علَى الَ واْالتباعِ، فيقوالت علَى مبناها اتادباَلْع
فَفيالصحيحينِعنعائشةَعنِالنبِيصلىاهللا.واْالبتداعِ

نأَحدثَفيأَمرِناهذَامالَيسم:عليهوآلهوسلمأَنهقَالَ
 در وفَه هنم)عبد بن حممد بن السالم عبد الفضل ابو

االعتصام،اإلسالمشيخلعلوموالتهذيبالتقريب،الكرمي
الفتوح دار تيمية، ابن اإلسالم لشيخ والسنة، بالكتاب

،األوىلالطبعة،اإلسالميةص،:.(

( اَهللا أَنَّ يهو ،اتادبالْع قَاعدةُ ةعامالْج داعالْقَو هذه نمو
تكَان كذللو ،عرش بِما إِالَّ دبعالَي وتعالَى هانحبس
،الَىعت اِهللا ةجِه نم إِالَّ لَمعالَت توقيفيةٌ، كُلُّها اتادبالْع
يفنيبقَدو،هيضريَالاموهيضرياملَمعييالَّذوههَألن
امَّكُلوسلمعليهاهللاصلىاِهللاِلوسرانسللَىعابِهتك

 لَّقعتيهلوسر ةنسو اِهللا بِكتابِ تكُونُ اِهللا فَعبادةُ بِذَلك؛
 الصالحِ لَفالس علوي(وبِاتباعِ السيد بن حممد السيد

 احلسين، بنياملالكي النصوص فهم يف السلف منهج
):هـ،صالطبعةالثانية،النظريةوالتطبيق،
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االعتصام،اإلسالمشيخلعلوموالتهذيبالتقريب،الكرمي
الفتوح دار تيمية، ابن اإلسالم لشيخ والسنة، بالكتاب

،األوىلالطبعة،اإلسالميةص،:.(

( اَهللا أَنَّ يهو ،اتادبالْع قَاعدةُ ةعامالْج داعالْقَو هذه نمو
تكَان كذللو ،عرش بِما إِالَّ دبعالَي وتعالَى هانحبس
،الَىعت اِهللا ةجِه نم إِالَّ لَمعالَت توقيفيةٌ، كُلُّها اتادبالْع
يفنيبقَدو،هيضريَالاموهيضرياملَمعييالَّذوههَألن
امَّكُلوسلمعليهاهللاصلىاِهللاِلوسرانسللَىعابِهتك

 لَّقعتيهلوسر ةنسو اِهللا بِكتابِ تكُونُ اِهللا فَعبادةُ بِذَلك؛
 الصالحِ لَفالس علوي(وبِاتباعِ السيد بن حممد السيد

 احلسين، بنياملالكي النصوص فهم يف السلف منهج
):هـ،صالطبعةالثانية،النظريةوالتطبيق،

( عن والنهي واإلتباع التعبد على مبناها الصالة أن
(لإلمامالنووي/اموعج.(االختراع

( تعاىللقولهالترمجةوال)اهلْنزأَناإِنبِيارعًآناقُر(فدل
بقرآن ليس العجمية أن على ...القرآن نظم ألن

معجز)جاحملتاجمغىن/الشللخطيبربيين(

( إنبدهلاومثلهافيهااإلعجازلفواتعنهايترجموال
 قرآنا (كان ج البيجوري للشيخ/حاشية

)إبراهيمالبيجوري
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Dengan memohon taufiq dan ridho Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG SHALAT DISERTAI 
TERJEMAH BACAANNYA 

1. Shalat adalah suatu ibadah murni (‘ibadah 
mahdhah); oleh karena itu, pelaksanaannya 
wajib mengikuti petunjuk Allah s.w.t. 
yang telah disampaikan dan dicontohkan oleh 
Rasulullah s.a.w.; baik dalam bacaan maupun 
gerakannya (aqwal wa af’al).

2. Shalat yang disertai terjemah bacaannya adalah 
tidak sah karena tidak sesuai dengan tuntunan 
Rasulullah saw. 

3. Shalat yang dilakukan oleh pengasuh Pondok 
I’tikaf Jamaah Ngaji Lelaku Yayasan Taqwallah 
tergolong bid’ah dhalalah, yaitu bid’ah 
yang sesat serta tertolak; dan shalat yang 
dilakukannya adalah tidak sah.

 Agar setiap muslim yang memerlukan dapat 
mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk 
menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Rabi’ul Awwal  1426 H

07        Mei           2005 M
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Ketua
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K.H. Ma’ruf Amin

Sekretaris
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Drs. H. Hasanuddin, M.Ag
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