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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Pengertian Shalat Jama’ 

Shalat jama’ terdiri dari dua suku kata, yaitu shalat dan jamak. 

Pengertian shalat secara bahasa adalah doa. Sedangkan secara istilah syara’, 

shalat adalah ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan 

diakhiri dengan salam.
1
 Sementara pengertian jamak dalam bahasa arab 

adalah kumpul, gabung, mengumpulkan, menggabungkan. Sehingga shalat 

jama’ menurut istilah syara’(terminologi) adalah “menggabungkan dua shalat 

fardlu dalam satu waktu dengan taqdim (pada waktu awal) atau ta’khir (pada 

waktu kedua/akhir).”
2
 

Defenisi lain shalat jama’ ialah yang dikumpulkan dua shalat Zhuhur 

dengan Ashar, Maghrib dengan Isya di dalam satu waktu.
3
 Menjama’ antara 

dua shalat artinya melakukan shalat Zhuhur dan Ashar atau Maghrib dan Isya 

secara bersama dalam satu waktu, baik dilakukan di waktu shalat pertama atau 

waktu shalat kedua.
4
 

Dari defenisi di atas dapat dipahami, bahwa shalat jama’ merupakan 

penggabungan dari dua shalat dalam satu waktu, baik shalat Zhuhur dan Ashar 
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dilakukan di waktu Zhuhur atau di waktu Ashar dan shalat Maghrib dan Isya 

dilaksanakan di waktu Maghrib atau di waktu Isya. Namun, shalat jama’ tidak 

dilakukan begitu saja tanpa adanya alasan yang telah ditetapkan para ulama 

fiqh sebab bolehnya menjama’ shalat. 

B. Dasar Hukum Tentang Shalat Jama’ 

Rasulullah SAW bersabda: 

تًٍ قاه : اىضٌشي, عه عاىم, عه أ زذثىا عيً ته عثذ هللا قاه : زذثىا عفٍان قاه : عمعت

)سَاي را خذ تً اىغٍشعشاء إمان اىىثً صيى هللا عيًٍ َعيم ٌدمع تٍه اىمغشب َاى

اىثخاسي(.
5

 

Artinya: Ali Yahya bin Abdullah memberitahukan kepada kami, ia berkata: 

Sufyan memberitahukan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar 

Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, ia berkata: Biasanya Nabi SAW 

mengumpulkan atau menjama’ antara shalat Maghrib dan Isya 

apabila terburu-buru dalam perjalanan. (H.R. Bukhari). 

 

 

مثٍش, عه عنشمح, عه  َقاه اتشاٌٍم ته طٍمان, عه اىسغٍه اىمعيم, عه ٌسً ته اتً

يم ٌدمع تٍه اته عثاط سضً هللا عىً عىٍما قاه : مان سعُه هللا صيى هللا عيًٍ َع

سَاي  (عٍش, َ ٌدمع تٍه اىمغشب َ اىعشاءرا مان عيى ظٍش صالج اىظٍش َ اىعصش إ

اىثخاسي(.
6

 

Artinya: Dan berkata Ibrahim bin Tohman, dari Husein Al-Mu’allim, dari 

Yahya bin Abi Katsir, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, dia 

berkata, biasanya Rsulullah SAW mengumpulkan atau menjama’ 

shalat zuhur dan ashar apabila beliau dalam perjalanan, dan beliau 

mengumpulkan antara shalat maghrib dan isya. (H.R. Bukhari) 

 

                                                           
5
Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, Sahihul Bukhari, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1981), Juz 

1, h. 377 

6
Ibid 



27 

 

 
 

 

َعه زغٍه, عه ٌسً ته اتً مثٍش, عه زفص ته عثٍذ هللا ته اوظ عه اوظ, عه اوظ 

َعيم ٌدمع تٍه صالج اىمغشب َ ته ماىل سضً هللا عىً قاه : مان اىىثً صيى هللا عيًٍ 

اىمثاسك َزشب عه ٌسً, عه زفص, عه اوظ : خمع اىعشاء فً اىغفش. َتاتعً عيً ته 

)سَاي اىثخاسي(. اىىثً صيى هللا عيًٍ َعيم
7

 

 

Artinya: Dari husein, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Hafshi bin Ubaidillah 

bin Anas, dari Anas bin Malik RA. Dia berkata, biasanya Nabi SAW 

mengumpulkan antar shalat maghrib dan isya saat safar. Riwayat ini 

dinukil pula oleh Ali bin Al-Mubarok dan Harb dari Yahya, dari 

Hafsh, dari Anas, Nabi SAW mengumpulkan atau menjama’. 

 

Dari hadist di atas dapat dipahami bahwa Nabi SAW pernah 

menjama’ shalat ketika sedang dalam perjalanan. Nabi menjama’ shalat 

zuhur dengan ashar, dan menjama’ shalat maghrib dengan isya. Sementara 

shalat subuh dikerjakan pada waktunya. 

C. Syarat-syarat Shalat Jama’  

 Dalam kitab Fiqhus Sunnah karya Sayyid Sabiq dijelaskan bahwa 

boleh untuk menjamak shalat Zuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya`, jika berada 

dalam kondisi berikut ini:
8
 

a. Jama`ah haji yang sedang berada di Arafah dan Muzdalifah. Sepakat 

para ulama bahwa ketika berada di Arafah hendaklah menjamak shalat 

Zuhur dan Ashar, sedangkan ketika berada di Muzdalifah hendaklah 

menjamak shalat Maghrib dan Isya. Hal ini merupakan sunnah 

Rasulullah SAW. Sesuai dengan hadist Nabi SAW sebagai berikut: 
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 صيى هللا عيًٍ َعيم صالج قظ إال ىُق ٍا ىً غٍشي ما صيى سعُه هللاي الإَاىز

عشفح َ تٍه اىمغشب َ اىعشاء تمدمع ال صال تٍه : خمع تٍه اىظٍش َ اىعصش تإ

(اىثخاسي سَاي) ٌعىى اىمضدىفح.
9

 

Artinya: Demi Dzat yang tidak ada Tuhan selain daripadanya, 

Rasulullah tidak pernah shalat kecuali pada waktunya, 

kecuali pada dua waktu shalat yaitu menjama’ antara zhuhur 

dan ashar di Arafah, dan Maghrib dan Isya dengan 

Menjama’ yaitu di Muzdalifah. (H.R. BUKHORI) 

b. Ketika dalam perjalanan(safar). Menjamak shalat bagi musafir 

hukumnya boleh(jaiz), sebagaimana hadits yang telah penulis paparkan 

sebelumnya. 

c. Pada saat hujan lebat. 

Hal ini sesuai dengan hadist nabi SAW: 

هللا ته عمشمان, اراخمع األمشتٍه اىمغشب عثذان  عه وافع,ماىل, ى عه زذثى

 اىمغيم( )سَاي م.خمع,معٍَاىعشاء فى اىمطش, 
10

 

Artinya: Ia menceritakan kepadaku, dari Malik, dari Nafi’, bahwa 

apabila Abdullah bin Umar mengumpulkan para pemimpin 

antara Maghrib dan Isya ketika hujan turun, ia menjama’ 

kedua shalat tersebut bersama mereka. (H.R. Muslim) 

d. Disebabkan sakit atau uzur. Menurut ulama mazhab Hanbali kebolehan 

bagi orang sakit untuk menjamak shalat karena kondisi sakit itu pada 

hakikatnya lebih dahsyat daripada kondisi hujanlebat. Kemudian yang 
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termasuk kategori uzur diantaranya orang yang menyusui anak karena 

sulit membersihkan diri dan pakaian dari najis air kencing anak pada 

setiap waktu shalat, wanita yang istihadhah, sering keluar mazi (lendir 

yang keluar mengawali keluarnya mani) juga seringnya keluar mani, 

atau sering keluar air kencing, sehingga sulit untuk bersuci, juga orang 

yang khawatir terhadap keselamatan diri, harta, dan kehormatan, atau 

juga pekerja berat yang apabila meninggalkan pekerjaannya untuk 

melaksanakan shalat akan membawa mudharat pada dirinya dan 

pekerjaannya.
11

 

e. Karena ada keperluan(hajat) yang mendesak. Keperluan(hajat) yang 

dimaksud adalah keperluan yang jika tidak dilakukan maka akan 

berakibat pada keadaan yang lebih buruk. 

D. Pendapat Ulama Terhadap Bolehnya Menjama’ Shalat 

Menurut ulama mazhab Maliki, syarat-syarat menjama’ shalat ada 

beberapa syarat sebagi berikut : 

.حأٌضاً عٍش اىساج إىى عشفح َمضدىفَمه أعثاب اىدمع  ,تغثة اىغفش ,تغثة اىمطش
12

 

 

Artinya : Dengan sebab hujan, dengan sebab perjalanan, dan juga 

sebab(alasan) untuk menjama’(menggabungkan) pelaksanaan haji ke 

Arafah dan Muzdalifah. 

Menurut ulama mazhab Syafi`i, untuk melaksanakan jama’ shalat 

ada beberapa syarat sebagai berikut : 
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فى َقت اٌٍماشاءَتٍه ٌَدُصىيمغافش, ٌَدُصىيمغافش ان ٌدمع تٍه اىظٍش َاىعصش

تان  َاىثىٍح اىمُاالج تٍه االَىىٌَدُص صالتى اىمغشب َاىعشاء فى َقت أٌٍماشاء,

.ان ٌدمع تٍىٍماٌدُص ىيساضش فى َقت اىمطش, َ الٌطُه اىفصو تٍىٍما
13

 

Artinya : Boleh bagi yang musafir, boleh bagi yang musafir menjama’ 

shalat itu(zuhur dan ashar atau maghrib dan isya) sesuai urutannya, boleh 

menjama’ shalat yang apabila dilaksanakan tanpa tenggang waktu yang 

panjang, dan boleh menjama’ shalat bagi yang bermukim dalam keadaan 

hujan. 

Sedangkan syarat jamak takhir ada dua hal, yaitu niat jamak takhir 

sebelum habisnya waktu shalat pertama dan perjalanan masih berlanjut 

sampai selesainya shalat kedua. Urutan dalam mengerjakan shalat jamak 

takhir tidaklah wajib. 

Seseorang boleh mendahulukan Ashar dari Zuhur dalam jamak 

takhir, demikian juga mendahulukan Isya dari Maghrib. Akan tetapi, 

ulama mazhab Syafi`i tetap mengatakan bahwa mengikuti urutan waktu 

shalat hukumnya sunnah, bukan syarat sahnya shalat jamak takhir. 

Menurut ulama mazhab Hanbali, untuk melaksanakan jama’ shalat 

ada beberapa syarat sebagai berikut: 

ثاذ ىمقٍم ٌَ ,ٌثاذ تغفش اىقصش اىدمع تٍه اىظٍش َاىعصش َاىعشاءٌه تُقت إزذاٌما

َىعاخض عه اىطٍاسج ىنو  َىمشضع ىمشقح مثشجاىىداعح, مشٌض ٌيسقً ت شمً مشقح

َىعزس أَ شغو ٌثٍر تشك اىدمعح َاىدماعح ٌَخ ص تدُاص خمع اىعشاءٌه  ,صالج
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َىُ صيى تثٍ ً ثيح َخيٍذ ََزو َسٌر شذٌذج تاسدج َمطش ٌثو اىثٍاب َتُخذ معً 

.مشقح
14

 

Artinya : Boleh menjama’ atau mengqashar dengan orang yang musafir 

diantara zuhur dan ashar dan maghrib dan isya dengan waktu salah satu 

keduanya, boleh bagi orang yang bermukim yang sakit yang membawa 

kesulitan bagi penderitaannya untuk melaksanakan shalat pada waktunya, 

dan orang yang menyusui anak karena sulit membersihkan diri dari najis 

anak setiap waktu shalat, karena uzur seperti orang orang khawatir 

terhadap keselamatan diri, harta, dan kehormatan, atau juga pekerja berat 

yang apabila meninggalakan pekerjaannya untuk melakasanakan shalat 

akan membawa mudharat pada dirinya dan pekerjaan itu sebab turunnya 

hujan yang memperdapati kesulitan karenanya. 

Dengan demikian, menurut pendapat para Imam mazhab terutama 

menurut Madzhab Syafi’i, tidak diperbolehkan menjamak shalat bagi 

pengantin dengan alasan merusak make up. Oleh karena itu, solusi yang 

bisa ditawarkan kepada pengantin adalah memilih saat merias dengan 

tepat. Misalnya, begitu datang waktu Zhuhur, pengantin langsung shalat, 

lalu dirias. Datang waktu Ashar, pengantin shalat Ashar. Begitu waktu 

Maghrib datang, langsung shalat untuk selanjutnya dirias kembali. Shalat 

Isya’ biasanya acara sudah selesai, dan pengantin pun sudah mulai 

istirahat. 
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Melihat pendapat dari para ulama, shalat jama’ boleh dilakukan 

dengan beberapa sebab dan syarat, yaitu  musafir, hujan, sakit dan ada juga 

beberapa hal yang menyebabkan boleh menjama’ shalat karena kesulitan 

yang lain, yaitu boleh bagi orang yang bermukim yang sakit yang 

membawa kesulitan  bagi penderitaannya untuk melaksanakan shalat pada 

waktunya, dan orang yang menyusui anak karena sulit membersihkan diri 

dari najis anak setiap waktu shalat. 

Dari uraian di atas, tidak ada satu ulama yang membolehkan jama’ 

shalat bagi yang melakukan kegiatan-kegitan selain yang telah dibahas 

sekalipun adanya kesulitan, karena selain tidak adanya dalil ataupun dasar 

hukum juga ada solusi atau jalan keluarnya, sehinga ketika tetap dilakukan 

jama’ shalat disetiap adanya kesulitan, maka adanya itu merupakan 

tindakan mengada-ada dalam hukum, contoh ketika resepsi pernikahan 

bagi pengantin, pembahasan di atas. 

 


