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Sekilas tentang Shalat Ghaib  
 
Shalat Ghaib, adalah shalat yang diperuntukkan terhadap seseorang yang telah wafat dan 
jasadnya tidak berada di tempat di mana dia dapat dishalatkan, semisal seseorang telah 
wafat atau meninggal di suatu tempat tertentu, dan penduduk daerah lain ingin 
menshalatkannya, namun pada saat akan dishalatkan jasadnya tidak ada di hadapan mereka.  
 
Para ulama’ sejak dahulu hingga sekarang berselisih pendapat dalam masalah ini, dan ada 
empat pendapat yang berbeda di kalangan mereka.  
 
Pendapat Pertama:  
Shalat ghaib terhadap janazah tidak disyari’atkan. Dengan demikian seseorang yang telah 
wafat tidak boleh dishalatkan kecuali janazahnya ada, atau dishalatkan di atas kuburnya –
secara rinci dibahas dalam permasalahan hukum shalat di atas kubur-.  
 
Golongan ini mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Rasulullah manakala menyolatkan an-
Najasyiy adalah merupakan kekhususan beliau Shallallaahu ‘alaihi wa sallam. Di antara 
madzhab yang berpendapat demikian adalah Abu Hanifah, Malik, dan sebuah riwayat yang 
disandarkan kepada Imam Ahmad.  
 
Pendapat Kedua:  
Shalat ghaib terhadap janazah disyari’atkan secara muthlak, baik janazah tersebut telah 
dishalatkan di negerinya di mana dia meninggal atau tidak. Di antara madzhab yang 
berpendapat demikian adalah Imam asy-Syafi’i, dan pendapat yang masyhur dari Imam 
Ahmad. Mereka beralasan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah manakala menyolati 
an-Najasyiy.  
 
Pendapat Ketiga:  
Shalat ghaib terhadap janazah tidak disyari’atkan kecuali terhadap seseorang yang telah 
wafat dan belum dishalatkan, sehingga harus dishalatkan shalat ghaib terhadapnya. Dan ini 
adalah pendapat Imam Ahmad (Zaadul Ma’ad, 1/521 dan al-Inshaf, 2/533, al-Mawardi dan 
dia berkata: “Pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikh Taqiyuddin, Ibnu Abdul Qawiy. Dan 
pendapai ini pula yang dipilih oleh Ibnu al-Qayyim sebagaimana yang termaktub di dalam 
kitabnya Zaadul Ma’ad” )  
 
Pendapat Keempat:  
Shalat ghaib tidak disyari’atkan terhadap setiap orang, melainkan hanya disyari’atkan 
terhadap seseorang yang shalih atau memiliki kedudukan dan semisalnya.  
Dan pendapat ini bersumber dari Imam Ahmad juga, dia berkata: “Jika telah wafat seseorang 
yang shalih, maka dishalatkan ghaib terhadapnya” (al-Ikhtiyaraat, Abu al-Abbas Ibnu 
Taimiyah, hal. 130)  
 
Sebagian ulama sekarang ada yang memilih pendapat ini, di antara mereka adalah Syaikh 
Abdul Aziz bin Baz, beliau berkata di dalam Majmu’ al-Fatawanya 13/159: “Jika yang wafat 
adalah seorang pemimpin yang bijaksana dan baik, maka penguasa pada saat itu boleh 
menyolatkan shalat ghaib terhadapnya dan dia diperintahkan untuk 
menyolatkannya…..demikian juga terhadap ulama’ yang menegakkan kebenaran dan para 
da’i yang mengajak kebada kebaikan/petunjuk maka mereka disholatkan shalat ghaib. Maka 
yang demikian merupakan perkara yang baik sebagaiman Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam 



telah menyolatkan an-Najasyiy. Adapun orang per orang di antara manusia, maka tidak 
disyari’atkan shalat ghaib terhadap mereka. Hal ini dikarenakan Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi 
wa sallam tidak menyolatkan setiap orang yang wafat dengan shalat ghaib melainkan beliau 
hanya menyolatkan seorang yaitu an-Najasyiy; karena dia baru masuk Islam, melindungi 
orang-orang yang hijrah ke al-Habasyah dari kalangan Sahabat. Dia telah melindungi, 
menolong, memberikan perlindungan dan berlaku baik terhadap mereka. Dan pada saat itu 
mempunyai peran yang mulia dalam Islam. Oleh karenanya Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa 
sallam menyolatkan shalat ghaib manakala dia wafat, demikian juga para Sahabat 
menyolatkannya bersama Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa sallam. Maka barangsiapa 
memiliki keutamaan seperti an-Najasyiy dan dia telah masuk Islam, maka dia shalatkan 
shalat ghaib.”  
 
Adapun pendapat yang paling kuat di antara pendapat di atas adalah pendapat golongan 
yang ketiga berdasarkan dalil bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa sallam tidak pernah 
menyolatkan shalat ghaib terhadap seseorang kecuali an-Najasyiy; dan tidak ada seorangpun 
yang menyolatkan shalat ghaib terhadapnya, padahal di telah meninggal di kalangan orang-
orang kafir padahal shalat ghaib hukumnya fardhu kifayah. Maka dengan demikian shalat 
ghaib terhadanya merupakan keharusan.  
 
Namun terhadap seseorang yang telah dishalatkan, maka tidak disyari’atkan shalat ghaib 
terhadapnya. Dan yang menguatkan hal ini bahwa para pembesar Sahabat, dan di antaranya 
empat imam Khulafa’ ar-Rasyidin –semoga Allah Ta’ala meridhai mereka- tidak ada yang 
dishalatkan shalat ghaib di dunia Islam manakala mereka wafat. Wallahu a’lam.  

 

Peristiwa dan Kejadian Nabi Shalat Ghaib  
 
Berkaitan dengan permasalahan ini, kita akan mendapatkan sekian banyak dalil dan kejadian 
yang menunjukkan Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam pernah shalat ghaib.  
 
Dan di antara dalil dan kejadian tersebut dapat kita nukilkan sebagai berikut : 

- Peristiwa an-Najasyiy.  
Telah diriwayatkan oleh banyak Sahabat -semoga Allah Ta’ala meridhai mereka- tentang 
peristiwa Shalat Ghaib terhadap an-Najasyiy. Dan di antara hadits dan peristiwa tersebut 
adalah:  
1. Hadits Abu Hurairah  

a. Diriwayatkan dari jalan Ibnuu Syihab az-Zuhriy dari Sa’id bin al-Musaiyib dari 
Abu Hurairah, dia berkata, “Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa sallam, 
memberitahukan (kepada para sahabat) hari dimana an-Najasyiy 
wafat, kemudian beliau keluar ke tanah lapang dan membuat shaf 
(barisan) dengan mereka, kemudian beliau bertakbir empat kali 
takbir.” Dan dalam sebagian riwayat yang lain dengan redaksi “beliau 
bertakbir dengan empat takbir.” (Diriwayatkan Malik dalam Muwatha’, 
1/226, no. 14 dan Ahmad, 2/438, 439, dan al-Bukhari, no. 1245, 1333, dan 
Muslim, 7/21, dan Abu Dawud, no. 3204, dan an-Nasa’i, 4/70, 72, dan al-
Baihaqiy, 4/35, al-Baghawiy dalam Syarhus Sunnah, no. 1489, dan Ma’mar 
dalam al-Bukhari, no. 1317 dan Ibnuu Majah, no. 1537), dan ‘Uqail dalam al-
Bukhari, no. 1328, dan Muslim secara ringkas, 7/22 dan Shalih bin Kisan dalam 
al-Bukhari, no. 3881 dan Muslim, 7/22. Dan lihat al-Baihaqi, 4/49).  

b. Diriwayatkan dari Ibnuu Syihab az-Zuhriy dari Sa’id bin al-Musaiyib dari Abu 
Hurairah, dia berkata, “Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa sallam telah 
mengabarkan kepada kami perihal hari wafatnya an-Najasyiy, 
seorang raja negeri al-Habasyah (Abyssinia), kemudian beliau 
bersabda, “Mohonkan ampun bagi saudara kalian.” (al-Bukhari, no. 
1327; Muslim, 7/22; dan al-Baihaqiy, 4/35); dan Shalih bin Kisan dalam al-



Bukhari, no. 3880; dan Muslim, 22/7; dan an-Nasa’i, 4/26, 27, 94, dan Abdur 
Razaq, no. 6393; dan tidak terdapat tamabahan “kemudian para Sahabat 
berbaris di belakang Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa sallam, kemudian beliau 
menyolatinya dan bertakbir empat kali”, dan Malik sebagaimana dinukil oleh 
Ibnu Abdil Bar di dalam at-Tamhid, 6/324, 325 seperti hadits az-Zuhriy yang 
bersumber dari Sa’id bin al-Musaiyib dari Abu Hurairah; dan Abu Uwais 
Abdullah yang diriwayarkan Abu Ya’la, 5968; dan Muhammad bin Abu Hafshah 
yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, 2/529 dengan tambahan: “lalu 
Rasulullah keluar bersama Shahabatnya ke tanah lapang, kemudian 
beliau menyolatkannya bersama mereka seperti beliau menyolatkan 
janazah”).  

c. Diriwayatkan dari az-Zuhriy dari Sa’id bin al-Musaiyib dari Abu Hurairah –
semoga Allah Ta’ala meridhai mereka-, dia berakata, “Sesungguhnya 
Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa sallam “Shalat (ghaib) terhadap an-
Najasyiy, maka beliau takbir empat (kali).” (HR. Tirmidzi, no. 1022, dan 
beliau berkata, Hadits hasan shahih; Ahmad dari Ubaidillah al-Umari, 2/289; 
Ibnuu Hibban, no. 762)  

d. Diriwayatkan dari az-Zuhriy dari Abu Salamah bin Abdur Rahman dari Abu 
Hurairah –semoga Allah Ta’ala meridhai mereka-, dia berkata, “Bahwasanya 
Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa sallam ketika an-Najasyiy wafat, 
beliau mengabarkan kepada para Sahabat bahwa dia telah wafat, 
maka mohonkan ampun untuknya” (HR. Ahmad, 2/241; an-Nasaiy, 4/94; 
al-Humaidiy, no. 1490; Abu Ya’la, no. 5956; dan al-Baghawiy di dalam Syarh 
as-Sunnah, no. 1490)  

 

2. Hadits Jabir bin Abdillah  
a. Diriwayatkan dari jalan Qatadah dari ‘Atha’ bin Abi Rabah dari Jabir bin Abdillah 

–semoga Allah Ta’ala meridhai mereka-, dia berakata, “Bahwa Rasulullah 
Shallallaahu ‘alaihi wa sallam menyolatkan an-Najasyiy dan pada saat 
itu aku berada shaf (barisan) pertama atau kedua.” Dan dalam sebuah 
riwayat, dengan redaksi “Ketika khabar kematian an-Najasyiy sampai 
kepada Rasulullah, beliau bersabda, “Shalatlah (ghaib) terhadap 
saudara kalian yang telah meninggal di luar negeri kalian. Jabir 
berkata, “Maka Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa sallam dan para 
Sahabat shalat (ghaib) terhadapnya.” Jabir berkata, “Dan pada saat 
itu aku di barisan kedua atau ketiga. Dia berkata, “Dan namanya 
adalah Ashhamah.” (HR. al-Bukhari, no. 1317, 3878; Ahmad, 3/295, 269 dan 
al-Baihaqiy, 4/50)  

b. Diriwayatkan dari jalan Ibnuu Juraij dari Atha’ dari Jabir bin Abdullah –semoga 
Allah Ta’ala meridhai mereka-, dia mengatakan, Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa 
sallam bersabda, “Sungguh telah wafat seorang laki-laki shalih dari al-
Habasyi, maka marilah dan hendaklah kalian shalat (ghaib) 
terhadapnya”. Jabir berkata: “Maka kami pun membuat shaf 
(barisan), kemudian Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam shalat (ghaib) 
dan kami bershah-shaf.” Dan dalam sebagian riwayat namanya adalah 
Ashhamah. (HR. al-Bukhari, no. 1320, dan dari riwayat yang lain al-Bukhari, 
no. 3877; Muslim, 7/22, 23; Ahmad, 3/319; an-Nasa’iy, 4/69)  

c. Diriwayatkan dari Ibnuu Abi Nujaih dari Atha’ dari Jabir –semoga Allah Ta’ala 
meridhai mereka-, dia berkata, Ketika an-Najasyiy wafat, Nabi Shallallaahu ‘laihi 
wa sallam bersabda,“Sungguh telah wafat pada hari ini seorang hamba 
yang shalih, maka berdirilah kalian dan shalatkanlah (ghaib) untuk 
Ashhamah.” Maka pada saat itu aku berada di shaf yang pertama atau 
yang kedua.” (HR. Ibnuu Abdul Bar dalam kitabnya at-Tamhid, 6/330, 331)  
 
Dan masih ada hadits yang lain yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah 



melalui jalan yang lain dan semakna dengan hadits tersebut di atas. Lihat HR. 
Muslim, 7/23; an-Nasaiy, 4/70; Abu Ya’la, no. 1764; Ibnu ‘Adiy, 6/2135; al-
Bukhariy, 4/33, no. 3879; Muslim, 7/22; Ahmad, 3/261, 363; Abu Ya’la, no. 
2144; al-Baihaqiy, 4/35 dan ath-Thabariy dalam Tafsirnya, 7/8376 dan Ibnuu 
‘Adiy, 3/1171)  

 

3. Hadits Imran bin Hushain  
a. Diriwayatkan dari jalan Ayub dari Abu Qaladah dari Abu Mihlab dari Imran bin 

Hushain, dia berkata, Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 
“Sesungguhnya saudaramu telah wafat, maka berdirilah kalian semua 
dan shalatlah (ghaib) terhadapnya.yaitu an-Najasyiy”. ( HR. Muslim, 
7/23; Ahmad, 4/433; an-Nasaiy, 4/57; al-Baihaqiy, 4/50; ath-Thabraniy dalam 
kitabnya al-Kabir, 18/193, no. 460, 461, 462 dan Ibnuu Abi Syaibah, 3/362)  

b. Diriwayatkan dati jalan Yahya bin Abi Katsir mengatakan bahwa Abu Qaladah 
telah menceritakan kepadanya sesungguhnya Imran bin Hushain menceritakan 
kepadanya bahwasanya Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda, 
“Sesungguhnya saudaramu an-Najasyiy telah wafat, maka shalatlah 
kalian (shalat ghaib) terhadapnya, Imran berkata, Kemudian 
Rasulullah membentuk barisan dan kami pun mengikuti beliau 
membentuk barisan, kemudian beliau shalat (ghaib).” (HR. Ahmad, 
4/446; ath-Thayalisiy, no. 849; Ibnuu Abdil Bar di dalam at-Tamhid, 6/332; dan 
al-Baihaqiy, 4/50)  
 
Hadits yang semakna diriwayatkan juga dari Imran bin Hushain dari jalan yang 
lain. (Lihat HR. Ahmad, 4/433, 431, 439; ath-Thabraniy di dalam al-Kabir, 
18/196, no. 472, no. 473; Ibnu Majah, no. 1535; an-Nasa’iy, 4/70; at-Tirmidziy, 
no. 1039 dan ath-Thabraniy di dalam al-Kabir, 18/188, no. 448; 18/187, no. 
443.)  

 

4. Hadits Abdullah bin Umar  
Diriwayatkan dari Nafi’ dari Ibnu Umar bahwasanya “Rasulullah Shallallaahu 
‘alaihi wa sallam shalat (ghaib) terhadap an-Najasyiy, kemudian beliau 
takbir 4 (empat) kali.” (HR. al-Bazzar, no. 833; ath-Thabraniy, di dalam al-
Ausath sebagaimana di dalam Majma’ az-Zawaid).  

 

5. Hadits Mujami’ bin Jariyah al-Anshariy  
a. Diriwayatkan dari jalan ats-Tsauriy dari Humran bin ‘Aini dari Abu ath-Thufail 

dari Mujami’ bin Jariyah al-Anshariy, dia berkata, bahwasanya Rasulullah 
Shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesusungguhnya saudara kalian 
an-Najasyiy telah wafat. Maka Shalatlah (ghaib) terhadapnya. 
Kemudian kami membuat dua shaf (barisan) di belakang beliau.” (HR. 
Ibnu Majah, no. 1536; al-Bukhari di dalam al-Kabir, 4/2, no. 432; al-Khathib di 
dalam Tarikh al-Baghdadiy, 5/234, 235 dan Ibnu Adiy di dalam al-Kamil, 2/843) 

b. Diriwayatkan dari Ibnu Kharijah berkata: “Ketika datang khabar kepada Nabi 
Shallallaahu ‘alaihi wa sallam wafatnya an-Najasyiy, beliau bersabda, 
“Sesungguhnya saudara kalian telah wafat, kemudian kami keluar 
dan kami membentuk shaf (barisan) di belakang beliau, kemudian 
kami shalat (ghaib) dan kami tidak melihat sesuatu (janazah).” ( HR. 
ath-Thabraniy di dalam al-Kabir. Lihat Majma’ az-Zawaid, 3/39)  



c. Diriwayatkan dari jalan ats-Tsauriy dari Humran bin A’yun dari Abu Thufail dari 
Fulan bin Jariyah al-Anshariy, dia berkata: Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa 
sallam bersabda, “Sesungguhnya saudara kalian an-Najasyiy telah 
wafat, maka shalatlah (ghaib) terhadapnya.” (HR. Ahmad, 5/376)  

 

6. Hadits Hudzaifah bin Usaid al-Ghifariy  
a. Diriwayatkan dari jalan Sa’id bin Abi ‘Urubah dari Qatadah dari Abi Thufail dari 

Hudzaifah bin Usaid, dia berkata, bahwasanya Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa 
sallam manakala mendengar berita wafatnya an-Najasyiy, beliau bersabda: 
“Shalatlah (ghaib) terhadap saudara kalian yang tidak berada negeri 
kalian.” (HR. ath-Thabraniy di dalam al-Kabir, no. 3048; al-Khathib di dalam 
Tarikh Bagdad, 14/445)  

b. Diriwayatkan dari jalan al-Mutsanna bin Sa’id dari Qatadah dari Abu ath-Thufail 
dari Hudzaifah bin Usaid sesungguhnya Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam 
keluar bersama para Sahabat, maka beliau bersabda, “Shalatlah (ghaib) 
terhadap saudara kalian yang tidak berada di wilayah kalian.” . Para 
sahabat bertanya: “Siapakah dia?”. Nabi menjawab, “Dia adalah 
Ashhamah an-Najasyiy, maka mereka kemudian shalat (ghaib) 
terhadapnya.” (HR. Ahmad, 4/7; ath-Thayalisiy, no. 1068; ath-Thabraniy di 
dalam al-Kabir, no. 3047; al-Bukhariy di dalam at-Tarikh al-Kabir, 4/2/432 dan 
Ibnu Majah no. 1037).  

c. Diriwayatkan dari jalan Umran al-Qaththan dari Qatadah dari Abu ath-Thufail 
dari Hudzaifah bin Usaid sesungguhnya Nabi Sahallallaahu ‘alaihi wa sallam 
mendengar khabar wafatnya an-Najasyiy, maka beliau berkata kepada para 
Sahabatnya, “Sesungguhnya saudara kalian an-Najasyiy telah wafat, 
maka barangsiapa ingin shalat (ghaib) terhadapnya hendaknya dia 
shalat (ghaib) terhadapnya. Kemudian beliau menghadap ke al-
Habasyah, lalu bertakbir 4 (empat) kali takbir.” (HR. ath-Thabraniy di 
dalam al-Kabir, no. 3048)  

 

7. Hadits Abdullah Ibnuu Abbas  
Diriwayatkan dari jalan Ali bin Zaid dari seorang laki-laki dari Ibnu Abbas, dia 
berkata, “sesungguhnya Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam shalat (ghaib) 
terhadap an-Najasyiy.” (HR. Ahmad, 1/452, no. 2292)  

 

8. Hadits Jarir bin Abdullah al-Bajaliy  
a. Diriwayatkan dari jalan Syuraik bin Abdullah dari Abu Ishaq dari Amir dari Jarir, 

dia berkara, Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 
“Sesungguhnya saudara kalian an-Najasyiy telah wafat, maka 
mintakan ampunan baginya.” (HR. Ahmad, 4/360, 363; ath-Thabraniy di 
dalam al-Kabir, no. 2347, 2348, 2350; Ibnu Abi Syaibah, 3/263.)  

b. Diriwayatkan dari jalan Israil dari Abu Ishaq dari asy-Sya’biy dari Jarir, dia 
berkata: Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya 
saudara kalian an-Najasyiy telah wafat, maka shalatlah (ghaib) 
terhadapnya.” (HR. ath-Thabraniy di dalam al-Kabir, no. 2347).  

 

9. Hadits Wahsyiy bin Harb  
Diriwayatkan dari jalan Sulaiman bin Abu Dawud al-Harraniy, telah mengabarkan 



kepada kami Wahsyiy bin Harb bin Wahsyiy bin Harb dari bapaknya dari kakeknya, 
dia berkata, manakala an-Najasyiy wafat Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa sallam 
bersabda, “Sesungguhnya saudara kalian an-Najasyiy telah wafat, maka 
berdirilah kalian dan shalatlah (ghaib) terhadapnya.” Seorang laki-laki 
bertanya, “Wahai Rasulullah bagaimana kami shalat (ghaib) terhadapnya, 
sementara dia wafat dalam kekufurannya?”. Beliau menjawab, 
“Bukankah kalian mendengar firman Allah Ta’ala:  
 
َوِإنَّ ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلَمْن ُيْؤِمُن ِباِهللا َوَمآُأنِزَل ِإَلْيُكْم َوَمآُأنِزَل ِإَلْيِهْم َخاِشِعيَن ِهللا َالَيْشَتُروَن ِبَئاَياِت 
  . اِهللا َثَمًنا َقِليًال ُأْوَالِئَك َلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَد َربِِّهْم ِإنَّ اَهللا َسِريُع اْلِحَساِب
“Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada 
Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan 
kepada mereka sedang mereka berendah hati kepada Allah dan mereka 
tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Mereka 
memperoleh pahala di sisi Rabbnya. Sesungguhnya Allah amat cepat 
perhitungan-Nya.”(QS. 3:199)  
 
Hadits yang semakna dengan hadits tersebut di atas juga diriwayatkan oleh Anas 
bin Malik dari jalan Mu’tamir bin Sulaiman, Abu Bakar bin ‘Iyasy, Muamil bin Ismail; 
diriwayatkan juga oleh Sa’id bin Zaid dari jalan Ishaq; diriwayatkan juga oleh Abu 
Sa’id al-Khudriy dan Amr bin ‘Auf dari jalan Katsir bin Abdullah. (Lihat HR. ath-
Thabraniy, di dalam al-Kabir, 22/361; al-Bazar, no. 732; an-Nasaiy, no. 108; ath-
Thabraniy di dalam al-Ausath, no. 2688 dan lihat Majma’ az-Zawaid, 3/37, 38, 39.  

 

10. Marasil (Hadits Mursal)  
a. Mursal Sa’id bin al-Musaiyib  

Diriwayatkan dari Juraij, dia berkata, telah mengabarkan kedadaku Abdul 
Hamid bin Jubair sesungguhnya dia mendengar Sa’id bin al-Musaiyib berkata, 
“Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam shalat (ghaib) pada tempat 
janazah, maka beliau bertakbir 4 (empat) kali takbir kemudian 
mengatakan: “Apakah kalian mengetahui terhadap siapakah aku 
shalat (ghaib)?”. Para sahabat menjawab, “Tidak”. Nabi Shallallaahu 
‘alaihi wa sallam bersabda, “(aku shalat ghaib) terhadap Ashhamah”.  

b. Mursal Qatadah as-Saduusiy.  
Diriwayatkan dari Mu’adz bin Hisyam (Ibnu Abu Abdullah ad-Dastuwaiy), dia 
berkata, telah mengabarkan kepada kami bapakku dari Qatadah bahwasanya 
Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya saudara 
kalian an-Najasyiy telah wafat, maka shalatlah (ghaib) terhadapnya.” 
Para sahabat bertanya, “Bagaimana seorang laki-laki non muslim 
dishalatkan?”. Beliau menjawab, “Maka turunlah ayat:  
 
َوِإنَّ ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلَمْن ُيْؤِمُن ِباِهللا َوَمآُأنِزَل ِإَلْيُكْم َوَمآُأنِزَل ِإَلْيِهْم َخاِشِعيَن ِهللا َالَيْشَتُروَن 
  {199}ِبَئاَياِت اِهللا َثَمًنا َقِليًال ُأْوَالِئَك َلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَد َربِِّهْم ِإنَّ اَهللا َسِريُع اْلِحَساِب 
 
“Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman 
kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang 
diturunkan kepada mereka sedang mereka berendah hati kepada 
Allah dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga 
yang sedikit. Mereka memperoleh pahala di sisi Rabbnya. 
Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungan-Nya.” (QS. 3:199)  
 
Qatadah berkata, mereka mengatakan, “Pada saat itu Rasulullah 
Shallallaahu ‘alaihi wa sallam shalat tidak menghadap qiblat.” Maka 
Allah Ta’ala menurunkan ayat:  
 



  {115}َوِللَِّه اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب َفَأْيَنَما ُتَولُّوا َفَثمَّ َوْجُه اللَِّه ِإنَّ اللََّه َواِسُع َعِليمُُ
“Dan kepunyaan Allah-lah Timur dan Barat, maka ke manapun kamu 
menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas 
(rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui. “(QS. 2:115)  
 
Hadits mursal yang semakna juga diriwayatkan oleh al-Hasan al-Bashriy dari 
jalan Yazid bin Mihran Abu Khalid al-Khabbar, Hammad bin Salamah, dan Ibnu 
Juraij dari jalan Hajjaj, dan diriwayatkan juga oleh al-Harits bin Abdur Rahman.  

 

- Peristiwa Mu’awiyah bin Mu’awiyah al-Laitsiy.  
Hadits Anas bin Malik  
Diriwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata, “Malaikat Jibril turun (menjumpai) 
Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam dan berkata: Telah wafat Mu’awiyah bin 
Mu’awiyah al-Laitsiy, maka apakah engkau ingin shalat (ghaib) terhadapnya? 
Nabi menjawab: “Ya”. Nabi bersabda: “Kemudian malaikat Jibril memukul 
bumi dengan sayapnya sampai tak satupun pohon dan gunung (dataran 
tinggi) kecuali merunduk, kemudian dia mengangkat tempat tidur 
Mu’amiyah, lalu memperhatikan kepadanya, lalu bertakbir (shalat ghaib) 
terhadapnya dan dibelakangnya dua shaf (baris) dari dara malaikat, setiap 
shaf terdapat 70 ribu malaikat, maka Nabi shalallaahu ‘alaihi wa sallam 
bersabda: “Wahai Jibril dengan apakah keutamaan ini diperoleh?” Jibril 
menjawab: “Dengan kecintaannya terhadap ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد  
dan membacanya, ketika pergi, lapar, berdiri, duduk dan pada setiap 
kesempatan.” (HR. Abu Ya’la, no. 4268).  
 
Hadits yang semakna diriwayatkan juga oleh Anas bin Malik dari jalan yang lain dan oleh 
Abu Umamah dari jalan Nuh bin Amr serta al-Hasan al-Bashriy dan Sa’id bin al-Musaiyib 
secara mursal. (Lihat HR. Ibnuu Abdil Bar di dalam al-Istii’ab, 2/284; al-Baihaqiy, 4/50; 
ath-Thabraniy di dalam al-Kabir, 19/429, no. 1041)  
 
Dan semua riwayat yang menyatakan peristiwa ini adalah lemah. (Lihat. Al-Ishabah, 
3/436; Nashbu ar-Rayah, 2/284; al-Bidayah wan-Nihayah, 5/13, 14; al-Majmu’ oleh an-
Nawawiy, 5/203; at-Tarikh al-Kabir, 4/2/305; dan Majma’ az-Zawaid, 3/38) 

Hadits tersebut adalah lemah, dilemahkan oleh banyak ahli hadits; diantaranya al-
Bukhari di dalam Tarikhnya dan al-Baihaqiy, dan mereka telah sepakat terhadap 
kelemahan al-‘Allaa’ sebagai seorang mungkarul hadits. (al-Majmu’, 5/252, 253. Lihat, 
al-Mughniy, Ibnu Qudamah al-Hambaliy, 2/391 dan asy-Syarah al-Kabir, 2/355) 

 

Pendapat Para Ulama  
 
Dalam permasalah ini para ulama’ berselisih pendapat menjadi 3 (tiga) golongan:  

1. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat shalat ghaib merupakan kekhususan 
Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam, dan bukan bagi selain beliau.  

2. Imam Syafi’i dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, shalat ghaib merupakan syari’at 
dari Nabi Shalallaahu ‘alaihi wa sallam dan hukumnya sunnah bagi umatnya untuk 
melakukan shalat bagi setiap janazah yang ghaib.  

3. Dibedakan antara janazah yang telah dishalatkan di negerinya, maka tidak dishalatkan 
(ghaib) terhadapnya dengan janazah yang belum dishalatkan, maka dishalatkan (ghaib) 
terhadapnya. Dan ini merupakan riwayat dari Ahmad dan pendapat mayoritas para 
peneliti hukum (ahli tahqiq).  



Imam an-Nawawiy mengatakan, “Madzhab kami berpendapat bahwa shalat terhadap janazah 
yang ghaib hukumnya boleh, baik dia berada di arah kiblat atau tidak, namun orang yang 
menyolatkannya harus menghadap ke arah kiblat dan tidak terbedakan apakah jarak antara 
dua negeri tersebut dekat atau jauh. Dan di kalangan kami tidak ada perbedaan pendapat.”  
 
Kemudian beliau melanjutkan (bab pendapat-pendapat madzhab tentang shalat ghaib),  
“Kalangan madzhab kami telah menyebutkan bahwa hukum shalat ghaib adalah boleh, dan 
Abu Hanifah tidak membolehkannya. Dasar argumentasi kalangan kami adalah hadits an-
Najasyiy dengan sanad yang shahih dan tidak ada pembicaraan (cacat) di dalamnya. 
Sementara kalangan madzhab yang lain tidak memiliki jawaban yang shahih, bahkan di 
dalamnya mereka banyak menyebutkan keanehan (hal tidak masuk akal) dan kalangan 
madzhab kami telah menjawab dengan jawaban yang masyhur. Di antaranya mereka 
mengatakan: “Sesungguhnya bumi telah dilipat sehingga janazah an-Najasyiy berada di 
hadapan Rasulullah Shalallaahu ‘alaihi wa sallam”. Dan sebagai jawabanya: “Sekiranya 
asumsi yang demikian terbuka, maka tidak akan ada lagi kepercayaan terhadap syari’at 
secara dhahir (ekplisit), karena adanya kemungkinan penyimpangan dari kebiasaan dalam 
permasalahan ini, padahal jika demikian, maka semestinya segala pendukung penukilannya 
terpenuhi.”. Adapun hadits al-‘Alla’ bin Zaidal, dan dikatakan: “Diriwayatkan oleh Ibnu Zaid 
dari Anas, dia berkata, sesungguhnya suatu ketika para Sahabat berada di Tabuk, kemudian 
malaikat Jibril mengabarkan kepada Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam tentang wafatnya 
Mu’awiyah bin Mu’awiyah pada saat itu, dan telah turun kepadanya tujuh puluh ribu malaikat 
menyolatkan (ghaib) terhadap Mu’awiyah bin Mu’awiyah, maka bumi dilipat untuk Nabi 
Shallallaahu ‘alaihi wa sallam hingga nabi pergi dan shalat (ghaib) terhadapnya kemudian 
beliau pulang.”  
 
Hadits tersebut adalah lemah, dilemahkan oleh banyak ahli hadits; diantaranya al-Bukhari di 
dalam Tarikhnya dan al-Baihaqiy, dan mereka telah sepakat terhadap kelemahan al-‘Allaa’ 
sebagai seorang mungkarul hadits. (al-Majmu’, 5/252, 253. Lihat, al-Mughniy, Ibnu Qudamah 
al-Hambaliy, 2/391 dan asy-Syarah al-Kabir, 2/355)  
 
Imam Ibnu Abdil Bar mengatakan, “Mayoritas para ulama’ berpendapat bahwa shalat ghaib 
merupakan kekhususan bagi Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam. Dan sebagian mereka 
membolehkan shalat ghaib (bagi selainnya) jika telah mendengar khabar kematian seseorang 
dan waktunya berdekatan. Adapun dasar pengkhususan dalam permasalahan ini telah jelas 
dan tidak boleh bagi seorangpun melakukannya sebagaimana yang Nabi lakukan; karena –
wallaahu a’lam- telah ditampakkan di hadapan beliau janazah an-Najasyiy dan 
menyaksikannya serta shalat (ghaib) terhadapnya, atau telah di angkat janazahnya bagi 
beliau Shallallaahu ‘alaihi wa sallam, sebagaimana telah ditampakkan kepadanya Baitul 
Maqdis manakala kaum Quraisy bertanya kepadanya tentang sifat Baitul Maqdis, dan telah 
diriwayatkan bahwa Jibril ‘alaihis salam pernah mendatanginya berikut ruh Ja’far atau 
janazahnya, dan berkata, “Berdirilah dan shalatlah (ghaib) terhadapnya.”.  
 
Dan yang seperti ini kesemuanya menunjukkan bahwa yang demikian merupakan 
kekhususan bagi Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam dan tidak boleh bagi seorangpun 
melakukannya sebagaimana yang Nabi lakukan, dan yang berpendapat demikian mayoritas 
ulama. Demikian ungkapan Ibnu Abdil Bar.  
 
Imam al-Baghawiy di dalam Syarh as-Sunnah mengatakan, “Pada saat itu an-Najasyiy adalah 
seorang muslim, dia menyembunyikan keimanannya di hadapan kaum kafir. Dan belum ada 
seseorang yang menunaikan haknya untuk menyolatkan (ghaib) terhadapnya manakala dia 
wafat, sehingga mengharuskan Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa sallam melaksanakannya, 
demikian juga siapa saja yang mendengar kematian seseorang yang belum dishalatkan 
janazah terhadapnya, maka wajib baginya menyolatkan (ghaib) terhadapnya.  
 
Adapun diantara pelajaran yang dapat di ambil pelajaran dari konteks hadits, 
“Diperbolehkannya shalat ghaib bagi seseorang yang telah meninggal dunia dengan 
menghadap ke arah kiblat dan tidak ke arah negeri yang bersangkutan jika negerinya terletak 



di selain arah kiblat. Ini merupakan perkataan mayoritas ulama. Sebagian di antara mereka 
berpendapat bahwa shalat ghaib tidak boleh, sebagaimana perkataan ahli ra’yu (akal), dan 
mereka menganggap bahwa shalat ghaib yang dilakukan Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam 
merupakan kekhususan beliau. Ini adalah pendapat yang lemah, karena mensuritauladani 
beliau dalam suluruh perbuataanya adalah wajib bagi setiap orang manakala tidak ada dalil 
yang mengkhususkannya, dan pada permasalahan ini tidak yang menunjukkan 
pengkhususan, karena Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam tidak menyolatkannya sendirian, 
namun beliau shalat (ghaib) bersama manusia (para sahabat). (Syarh as-Sunnah, 5/341, 
342).  
 
Imam al-Khaththabiy di dalam Ma’alimus Sunan mengatakan, “an-Najasyiy adalah seorang 
muslim dan telah beriman terhadap Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa sallam dan 
membenarkan kenabian beliau namun pada saat itu dia menyembunyilan keimanannya. Dan 
setiap muslim jika meninggal dunia, maka wajib bagi kaum muslimin yang lain shalat 
(janazah) terhadapnya, namun pada sa’at itu dia (an-Najasyiy) berada di kalangan kaum kafir 
dan belum ada seorangpun yang menunaikan haknya untuk menyolatkan (janazah) 
terhadapnya, maka wajib bagi Rasulullah melaksanakan shalat (ghaib), karena beliau adalah 
nabinya, walinya, dan manusia yang lebih berhak terhadapnya. Maka yang demikian –wallahu 
a’lam- adalah merupakan sebab yang menjadikan beliau shalat (ghaib) terhadapnya. Dengan 
demikian apabila seorang muslim meninggal dunia di sebuah negeri dan telah dishalatkan 
(janazah), maka dia tidak dishalatkan (ghaib) lagi, dan bagi seseorang yang berada di sebuah 
negeri yang lain, dan diketahui belum dishalatkan (janazah) karena sebab tertentu atau 
adanya udzur (halangan), maka termasuk perkara sunnah agar di dishalatkan (ghaib) 
terhadapnya, dan tidak akan hilang syari’at ini karena sebab jarak yang jauh. Maka jika kaum 
muslimnin menylatkannya, hendaknya mereka menghadap kiblat dan tidak menghadap ke 
negeri si mayit jika negerinya tidak terletak di arah kiblat.  
 
Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa shalat ghaib hukumnya makruh. Mereka 
menganggap bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam adalah seorang yang dikhususkan 
dengan perbuatan ini, karena yang berkewajiban adalah orang yang melihat janazah an-
Najasyiy, sebagaimana telah diriwayatkan dalam beberapa hadits bahwa an-Najasyiy wafat 
dan dimakamkan di tanah itu, dan pada saat itu tempatnya terlihat, dan yang demikian 
merupakan ta’wil (penafsiran) yang tidak benar. Karena Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa 
sallam apabila mengerjakan sesuatu dari sekian macam bentuk syari’at, maka pada saat itu 
kewajiban bagi kita adalah mengikuti dan mengamalkannya, dan adapaun pengkhususan 
tidak akan ada melainkan harus dengan dalil. Dan yang menguatkan hal ini bahwasanya 
Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa sallam pernah keluar bersama manusia ke tanah lapang dan 
membentuk shaf (barisan) dengan mereka dan shalat (ghaib) bersama mereka. Maka yang 
demikian adalah merupakan ta’wil (penafsiran) yang salah. –wallahu a’lam-. (Ma’alimus 
Sunan – Sunan Abu Dawud, 3/542).  
 
Ar-Ruwaaniy, dari kalangan madzhab asy-Syafi’i menganggap baik apa yang disebutkan oleh 
al-Khaththaabiy. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam Fath al-Baariy 
manakala menjelaskan hadits, no. 1318 : 1320, bab “Shaf shalat janazah”. Dan pendapat ini 
adalah termasuk madzhab Imam Abu Dawud as-Sajastaniy. Dia berkata di dalam Sunannya, 
bab “shalat ghaib terhadap seorang muslim yang meninggal di negeri kafir”.  
 
Imam at-Turkumaniy di dalam al-Jauhar an-Naqiy mengatakan, “Sekiranya shalat ghaib 
dibolehkan, maka Nabi Shallallaahu ‘alihi wa sallam akan shalat (ghaib) terhadap setiap orang 
yang meninggal dari kalangan shahabtanya.” (al-Jauhar an-Naqiy, 4/51)  
 
Syaikhul Islam Ibnul Qayyim di dalam Zaadul Ma’aad mengatakan, “Tidak termasuk dari 
petunjuk dan sunnah Rasulullaah Shallallaahu ‘alaihi wa sallam shalat ghaib terhadap setiap 
mayit yang ghaib. Karena telah banyak orang yang meninggal dari kalangan kaum muslimin 
dan janazah mereka tidak berada di depan mata (ghaib), namun tidak dishalatkan (ghaib) 
terhadap mereka. Dan telah ada riwayat shahih dari Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam yang 
menjelaskan bahwa beliau shalat (ghaib) terhadap an-Najasyiy. Dalam hal ini kaum muslimin 



berselisih pendapat pada tiga jalan:  
 
Pertama  
Ini adalah merupakan syari’at yang datang dari Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam, dan 
hukumnya sunnah bagi ummatnya untuk setiap orang yang meninggal dunia (ghaib). Ini 
adalah pendapat asy-Syafi’i, Ahmad di dalam salah satu dari dua riwayat yang bersumber 
darinya.  
 
Kedua  
Abu Hanifah dan Malik mengatakan, “Ini adalah khusus bagi Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa 
sallam, dan tidak untuk selain beliau”. Kalangan madzhab keduanya mengatakan, 
“Dibolehkan seseorang mengangkat tempat tidurnya (si mayit), kemudian dishalatkan (ghaib) 
terhadapnya, dan dia menganggap shalatnya terhadap seseorang yang berada di 
hadapannya dan kelihatan, meskipun dari jarak yang jauh. Dan para sahabat meskipun 
mereka tidak tahu an-Najasyiy namun mereka mengikuti Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam”. 
Mereka mengatakan, “Dan ini menunjukkan tidak ada dalil yang bersumber dari beliau yang 
menyatakan bahwa beliau shalat (ghaib) tehadap setiap orang yang meninggal selain an-
Najasyiy, meninggalkannya (tidak melakukan shalat ghaib) adalah sunnah sebagaimana 
melakukannya juga sunnah, dan tidak ada seorangpun setelah beliau yang dapat 
menentukan tenpat tidur seorang yang telah meninggal dunia dari jarak yang jauh, kemudian 
di angkat hingga dishalatkan (ghaib) terhadapnya. Maka demikian dapat diketahui bahwa ini 
merupakan kekhususan Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam. Dan telah diriwayatkan 
bahwasanya beliau pernah shalat (ghaib) terhadap Mu’awiyah bin Mu’awiyah al-Laitsiy dan 
janazah dia tidak ada (ghaib), akan tetapi hadits ini tidak shahih, karena di dalam sanadnya 
ada seorang yang bernama al-‘Allaa’ bin Zaid, dan dia dikatakan Ibnu Zaidal. Ali bin al-
Madiniy mengatakan, “Dia adalah seorang yang memalsukan hadits”. Dan diriwayatkan oleh 
Mahbub bin Hilal dari ‘Atha’ bin Abi Maimunah dari Anas. Al-Bukhari mengatakan, “ Hadits ini 
tidak ada pendukunnya.” (Zaadul Ma’aad, 1/519:521, tahqiq al-Arnauth).  
 
Ketiga  
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, “Yang benar adalah bahwa seseorang yang tidak 
terlihat jika meninggal dunia di sebuah negeri dan belum dishalatkan janazah, maka dia 
dishalatkan shalat ghaib sebagaimana Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam shalat (ghaib) 
terhadap an-Najasyiy, karena dia wafat di kalangan kaum kafir dan belum dishalatkan 
janazah. Dan jika sudah dishalatkan terhadapnya di saat dia meninggal dunia, maka dia tidak 
dishalatkan shalat ghaib, karena kewajiban tersebut telah gugur dengan shalanya kaum 
muslimin terhadapnya. Dan Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam shalat terhadap seseorang 
yang ghaib dan meninggalkannya (tidak menyolatkannya), maka mengerjakannya adalah 
sunnah dan meninggalkannya adalah sunnah yang mana kedua-duanya memeiliki kedudukan 
yang berbeda. Wallahu a’lam.  
 
Tiga pendapat di atas terdapat di dalam kalangan madzhab Ahmad, dan yang paling shahih 
di antara ketiganya adalah pendapat yang merinci dan yang terkenal adalah pendapat yang 
mengatakan shalat ghaib boleh secara muthlak. Demikian ungkapan Ibnul Qayyim.  
 
Pendapat yang merinci inilah yang dipilih oleh seorang dari ulama muhaqiq (peneliti hukum) 
kontemporer al-‘Alamah asy-Syaikh Shalih al-Maqbaliy sebagaimana termaktub di dalam 
Nailul Authar, oleh asy-Syaukaniy, 4/50.  
 
Beliau berargumentasi dengan hadits Hudzaifah bin Asyad bahwasanya Nabi Shallallaahu 
‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya saudara kalian telah wafat di luar negeri kalian, 
maka berdirilah dan shalatlah (ghaib) terhadapnya.”  
 
Saya (penulis) mengatakan: “Hadits ini telah berlalu tahrijnya.”  
 
Dan pendapat yang terakhir inilah yang merupakan pendapat yang shahih di mana telah 
terangkum berdasarkan keseluruhan dalil. Karena itulah Imam Fadhilah asy-Syaikh 



Nashiruddin al-Albaniy di dalam kitabnya yang berharga “Ahkamul Janaiz wa Bid’uha, hal. 
93.“ Dan yang menguatkan tidak disyari’atkannya shalat ghaib terhadap setiap orang yang 
meninggal dunia adalah manakala wafat al-Khulafa’ur Rasyidin dan selain mereka, tidak ada 
satupun dari kalangan kaum muslimin shalat ghaib terhadap mereka. Dan sekiranya mereka 
melakukannya niscaya yang demikian akan sampai (khabar) secara mutawatir dari mereka. 
Dan bandingkan dengan apa yang terjadi pada mayoritas kalangan kaum muslimin pada hari 
ini, mereka shalat ghaib terhadap siapa saja apalagi terhadap orang yang memiliki 
kemasyhuran dan nama baik di kalangan orang meskipun hanya dilihat dari kacamata politik 
saja dan tidak diketahui kebaikan dan sumbangsihnya terhadap Islam, dan meskipun 
seseorang yang meninggal dunia di al-Haram al-Makkiy (Makkah al-Mukarramah) dan telah 
menyolatkannya shalat janazah ribuan orang pada musim Haji. Maka bandingkan apa yang 
kami sebutkan dengan shalat ghaib seperti ini, akan anda ketahui secara yakin bahwasanya 
shalat ghaib merupakan perbuatan bid’ah yang tidak akan mengingkarinya orang yang alim 
terhadap sunnah Nabi Shallallaahu ‘alihi wa sallam.” 

 

Penutup  
 
Penjelasan seccara ringkas dari pembahasan ini adalah sebagai berikut : 

1. Bahwasanya Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam, tidak pernah shalat (ghaib) terhadap 
setiap orang yang telah meninggal dunia sementara janazahnya tidak ada, kecuali 
terhadap an-Najasyiy. Adapun riwayat yang menjelaskan selain yang demikian adalah 
lemah, tidak dapat anda gunakan sebagai argumentasi.  

2. Pendapat yang shahih dalam permasalahan shalat ghaib adalah seorang 
mayit tidak dishalatkan ghaib kecuali apabila kita mengetahui bahwa dia 
belum dishalatkan.  

3. Banyak dari kalangan kaum muslimin meninggal dunia; diantaranya al-Khulafa’ur 
Rasyidin, bahkan di antara mereka adalah Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa sallam, 
namun demikian tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa beliau dishalatkan (ghaib). 
Maka sekiranya hal ini terjadi, tentu akan teriwayatkan secara mutawatir dari para 
sahabat beliau dan sebab-sebabnya terpenuhi.  

4. Jika janazah sudah dishalatkan dan seorang Imam belum shalat janazah terhadapnya, 
maka boleh baginya menyolatkannya bersama sekumpulan orang, meskipun mayit 
sudah berada di kuburnya.  

5. Merupakan kewajiban bagi para ulama agar berpegang teguh kepada al-Qur’an dan 
sunnah Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam. Dan hendaklah fatwa-fatwa mereka 
bersumber dari dalil dan kaidah syar’iy yang dapat dipertanggungjawabkan manakala 
diperselisihkan pada permasalahan-permasalahan syari’at. Dan hendaklah mereka tidak 
bermanis muka kepada seseorang dalam urusan agama, dan tidak fanatik terhadap 
madzhab dan golongan tertentu atau syaikh tertentu yang bertententangan dengan dalil 
syar’iy.  

 

 
 
 
 
 
 


