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FATWA 
MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA 

INDONESIA 
Nomor : 5/MUNAS VI/MUI/2000 

tentang 
PELAKSANAAN SALAT JUM’AT 2 (DUA) GELOMBANG

Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang 
berlangsung pada tanggal 23-27 Rabiul Akhir 1421 H/ 25-28 Juli 2000 
M dan membahas tentang Pelaksanaan Salat Jum’at 2 (dua) gelombang, 
setelah :

Menimbang : 

21

1. Bahwa terdapat sejumlah industri yang 
sistem operasionalnya bersifat nonstop 
24 jam, tanpa henti, serta harus ditangani 
secara langsung dan terns menerus; dan jika 
operasionalnya dihentikan beberapa saat 
saja, atau tidak ditangani (ditunggu) secara 
langsung, mesin industri menjadi rusak 
yang pada akhirnya timbul kerugian besar 
dan para pekerja kehilangan pekerjaan yang 
menjadi sumber ma’isyahnya; 

2. Bahwa dengan sifat industri seperti itu, 
muslim yang bekerja di industri tersebut 
tidak dapat melaksanakan shalat Jum’at 
kecuali jika dilakukan dengan dua 
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Memperhatikan : 

gelombang, sehingga mereka bertanya-
tanya tentang status hukumnya; 

3. Bahwa oleh karena itu, MUI dipandang 
perlu untuk menetapkan fatwa tentang 
hukum dimaksud. 

1. Bekerja pada suatu industri sebagaimana 
dimaksud pada konsideran “menimbang” 
nomor [1] merupakan salah satu ‘uzur syar’i 
yang membolehkan untuk tidak melakukan 
salat Jum’at. 

2. Pendapat dan saran peserta sidang. 

Menimbang : a. bahwa terdapat sejumlah industri yang sistem 
operasionalnya bersifat nonstop 24 jam, tanpa 
henti, serta harus ditangani secara langsung 
dan terus menurus; dan jika operasionalnya 
dihentikan beberapa saat saja, atau tidak 
ditangani (ditunggu) secara langsung, mesin 
industri menjadi rusak yang pada akhirnya timbul 
kerugian besar dan para pekerja kehilangan 
pekerjaan yang menjadi sumber ma’isyahnya;

b. bahwa dengan sifat industri seperti itu, muslim 
yang bekerja di industri tersebut tidak dapat 
melaksanakan salat Jum’at kecuali jika dilakukan 
dengan dua gelombang,  sehingga mereka 
bertanya-tanya tentang status hukumnya;

c. bahwa oleh karena itu, MUI dipandang perlu 
untuk menetapkan fatwa tentang hukum 
dimaksud.

Mengingat : 1. Salat Jum’at adalah salah satu ibadah dalam 
Islam yang hukumnya fardu ‘ain, berdasarkan 
sejumlah dalil, antara lain:

1) Firman Allah SWT:


 
  





ةعمالْج يومِ نمالَةلصليدون إِذَا آمنوا نيالَّذ ياأَيها
ْإِنلَكُمريخكُمذَال،عيالْبواذَرواِهللاِكْرذإِلَىاوعفَاس

َنولَمعتمتاجلمعة(كُن:(

قَ صلعم هأَنةعمالْج عنِ يتخلَّفُونَ لقَومٍ الَ :لَقَد
لَىعقرأُحثُم،ِاسبِالنلِّيصيًالجررآم هممتأَنْ

 مهوتيب ةعمالْج عنِ يتخلَّفُونَ مسلم،(رِجالٍ رواه
 انظر مسلم، بريوتصحيح االول، اجلزء :دار

،الفكرص،:.(

اُهللالَ نمتخلَي أَو اتعمالْج هِمعدو نع امأَقْو نهِيتني
 نيلافالْغ نم ننكُولَي ثُم ،بِهِمقُلُو مسلم،(علَى رواه

:.(ص

 اِهللا بِشرعِ إِالَّ عبادةٌ عرشالَت)،الزحيلي وهبة الدكتور
،الشرعيةالضرورةدمشقنظرية:،الفارايبمكتبة،

:.(ص
شرعه مبا إال اهللا فاليتعبد العباداتالتوقيف، ىف األصل
عليه اهللا صلى حممد رسوله لسان وعلى كتابه يف اهللا
عبادهمنطلبهقدتعاىلهللاخالصحقالعبادةفإن،وسلم

هلم مبقتضىربوبيته .اوالتقرب وهيئتها العبادة وكيفية
علىاالبهاليكونوأذنشرعهالذيالوجه.تعاىلقال:

اهللا هلممنالدينمامليأذنبه شرعوا هلمشركاء -أم
رفعالدكتورصاحلبنعبداهللابنمحيد،:-)الشورى

،وتطبيقاته ضوابطه اإلسالمية الشريعة يف احلرج
:(هـصداراإلستقامة،الطبعةالثانية،:دم

التوق على مبناها اهلوىالعبادات العلى واالتباع، يف
ففىالصحيحنيعنعائشةعنالنيبصلعمأنه.واالبتداع

BIDANG IBADAH
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 “Hai orang yang beriman! Apabila sudah 
diserukan untuk menunaikan salat pada 
hari Jum’at, segeralah mengingat Allah, 
dan tinggalkanlah jual beli; itu akan lebih 
baik bagimu jika kamu tahu” (QS. al-
Jumu’ah [62]: 9).

2) Hadis riwayat Imam Muslim dari ̀ Abdullah 
ibn Mas’ud:

 “Nabi saw berkata kepada kaum yang 
meninggalkan salat Jum’at: ‘Saya sudah 
berniat untuk memerintahkan seorang laki-
laki agar menjadi imam salat, kemudian 
saya akan membakar rumah orang-orang 
yang meninggalkan salat Jum’at.’”

3) Hadis riwayat Imam Muslim dari ̀ Abdullah 
ibn Umar dan Abu Hurairah, bahwa 
keduanya mendengar Rasulullah berkata, 
di atas mimbar kayunya:

 “Hendaklah orang-orang berhenti mening-
galkan salat Jum’at, atau Allah akan meng-
unci hati mereka, kemudian mereka men-
jadi orang yang lupa.”

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


 
  





ةعمالْج يومِ نمالَةلصليدون إِذَا آمنوا نيالَّذ ياأَيها
ْإِنلَكُمريخكُمذَال،عيالْبواذَرواِهللاِكْرذإِلَىاوعفَاس

َنولَمعتمتاجلمعة(كُن:(

قَ صلعم هأَنةعمالْج عنِ يتخلَّفُونَ لقَومٍ الَ :لَقَد
لَىعقرأُحثُم،ِاسبِالنلِّيصيًالجررآم هممتأَنْ

 مهوتيب ةعمالْج عنِ يتخلَّفُونَ مسلم،(رِجالٍ رواه
 انظر مسلم، بريوتصحيح االول، اجلزء :دار

،الفكرص،:.(

اُهللالَ نمتخلَي أَو اتعمالْج هِمعدو نع امأَقْو نهِيتني
 نيلافالْغ نم ننكُولَي ثُم ،بِهِمقُلُو مسلم،(علَى رواه

:.(ص

 اِهللا بِشرعِ إِالَّ عبادةٌ عرشالَت)،الزحيلي وهبة الدكتور
،الشرعيةالضرورةدمشقنظرية:،الفارايبمكتبة،

:.(ص
شرعه مبا إال اهللا فاليتعبد العباداتالتوقيف، ىف األصل
عليه اهللا صلى حممد رسوله لسان وعلى كتابه يف اهللا
عبادهمنطلبهقدتعاىلهللاخالصحقالعبادةفإن،وسلم

هلم مبقتضىربوبيته .اوالتقرب وهيئتها العبادة وكيفية
علىاالبهاليكونوأذنشرعهالذيالوجه.تعاىلقال:

اهللا هلممنالدينمامليأذنبه شرعوا هلمشركاء -أم
رفعالدكتورصاحلبنعبداهللابنمحيد،:-)الشورى

،وتطبيقاته ضوابطه اإلسالمية الشريعة يف احلرج
:(هـصداراإلستقامة،الطبعةالثانية،:دم

التوق على مبناها اهلوىالعبادات العلى واالتباع، يف
ففىالصحيحنيعنعائشةعنالنيبصلعمأنه.واالبتداع


 
  





ةعمالْج يومِ نمالَةلصليدون إِذَا آمنوا نيالَّذ ياأَيها
ْإِنلَكُمريخكُمذَال،عيالْبواذَرواِهللاِكْرذإِلَىاوعفَاس

َنولَمعتمتاجلمعة(كُن:(
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“Suatu ibadah tidak disyari’atkan kecuali 
disyari’atkan oleh Allah.”

“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).”


 
  





ةعمالْج يومِ نمالَةلصليدون إِذَا آمنوا نيالَّذ ياأَيها
ْإِنلَكُمريخكُمذَال،عيالْبواذَرواِهللاِكْرذإِلَىاوعفَاس

َنولَمعتمتاجلمعة(كُن:(

قَ صلعم هأَنةعمالْج عنِ يتخلَّفُونَ لقَومٍ الَ :لَقَد
لَىعقرأُحثُم،ِاسبِالنلِّيصيًالجررآم هممتأَنْ

 مهوتيب ةعمالْج عنِ يتخلَّفُونَ مسلم،(رِجالٍ رواه
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 نيلافالْغ نم ننكُولَي ثُم ،بِهِمقُلُو مسلم،(علَى رواه
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BIDANG IBADAH

يفاُهللاهعراشمابِلَّإِاُهللادبعتيالَ،فَفيقوالتاتادبعيالْفلُصاَأل
كابِتهولَعلىسانرسولهمحمدىلَّصاُهللالَعيهولَّسمَف،ِنَّإ
ىضتقْمبِهادبعنمهبلَطَدقَىالَعتلهلصالخقحةَادبعالْ
رببِويتلَههم .كَويفالْةُيعبادةوهئَيتهو لَهبِبرقَالتا الَّإِنُوكُايا
الْلَعىوجالَّهذيشرعهوَأبِنَذه ىالَعتالَقَ. اَءكَرشمهلَمأَ:
شرعلَو الشورى-اُهللاهبِنْذَأْيمالَمنِيالدنممها :-
) رفعاحلرجيفالشريعةالدكتورصاحلبنعبداهللابنمحيد،

 وتطبيقاته، ضوابطه الثانية،:دماإلسالمية الطبعة داراإلستقامة،
صهـ:(



عاهنبماتادبعالْ التلَا لَاعِباتالوفيقوى ،الَاع ىوهلْى
واالبتاعِد الصففَ. اُهللاىلَّصيبِالننِعةَشائعنعنِيحيحي
لَعيهولَّسأَمنقَهَال:مأَنحثَدفأَيرِمنهذَاملَاايسمنفَههو
رد)،الكرميعبدبنحممدبنالسالمعبدالفضلابوالتقريب

لعل اإلسالموالتهذيب شيخ وم ،،والسنة بالكتاب االعتصام
،تيميةابناإلسالملشيخ،األوىلالطبعة،اإلسالميةالفتوحدار

ص،:.(

والدعإِةُوَإِلقَىامالْةجمعةمرتنِيفيمَكانواحدوقْوتواحد
فيجماعتبِنِيطْخبتلَنِيمتعهدفيحاِإلرِاضمِالَسوَلاماضيه،
لَوميعرلَفهساندفأَيلِصالترِشعِيو،ِنْذَإتُكنُوهذالثَّهةُثَال
تضيأَ بِعيرِشا لَما )اُهللاهبِنْذَأْيما .،الفتاوى شلتوت، حممود
)،:الطبعةالثالثة،ص]دارالقلم،دس:القاهرة[

غَ ةعمجاَءشنإِهبِشيهنأَلهفُالَختاسزوجايلَفَمِومأْاملَريأما
بعأُدخرو (عنِتمموهى الكردي، احلواشيسليمان

:(اجلزءالثاين،صاملدنية،
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“Ibadat itu didasarkan pada tauqif dan ittiba’ 
(mengikuti petunjuk dan contoh dari Nabi), 
bukan pada hawa nafsu dan ibtida’ (cipataan 
sendiri). Ditegaskan dalam Sahih Bukhari-
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.’”

3. Sejak masa Nabi sampai dengan abad kedua 
puluh Masehi, masalah pelaksanaan salat Jum’at 
dua gelombang belum pernah dibicarakan 
atau difatwakan oleh para ulama. Hal ini 
menunjukkan bahwa masalah tersebut tidak 
dibenarkan dan tidak dapat dipandang sebagai 
masalah khilafiyah. Atas dasar itu, ketika surat 
kabar al-Jumhuriyah (Mesir), edisi 7 April 1955, 
menyiarkan sebuah keputusan (qarar) tentang 
kewajiban wanita melaksanakan salat Jum’at 
yang dilakukan sebelum pelaksanaan salat 
Jum’at oleh kaum pria, ulama terkemuka saat 
itu, Mahmud Syaltut, menegaskan, antara lain, 
sebagai berikut:

يفاُهللاهعراشمابِلَّإِاُهللادبعتيالَ،فَفيقوالتاتادبعيالْفلُصاَأل
كابِتهولَعلىسانرسولهمحمدىلَّصاُهللالَعيهولَّسمَف،ِنَّإ
ىضتقْمبِهادبعنمهبلَطَدقَىالَعتلهلصالخقحةَادبعالْ
رببِويتلَههم .كَويفالْةُيعبادةوهئَيتهو لَهبِبرقَالتا الَّإِنُوكُايا
الْلَعىوجالَّهذيشرعهوَأبِنَذه ىالَعتالَقَ. اَءكَرشمهلَمأَ:
شرعلَو الشورى-اُهللاهبِنْذَأْيمالَمنِيالدنممها :-
) رفعاحلرجيفالشريعةالدكتورصاحلبنعبداهللابنمحيد،

 وتطبيقاته، ضوابطه الثانية،:دماإلسالمية الطبعة داراإلستقامة،
صهـ:(



عاهنبماتادبعالْ التلَا لَاعِباتالوفيقوى ،الَاع ىوهلْى
واالبتاعِد الصففَ. اُهللاىلَّصيبِالننِعةَشائعنعنِيحيحي
لَعيهولَّسأَمنقَهَال:مأَنحثَدفأَيرِمنهذَاملَاايسمنفَههو
رد)،الكرميعبدبنحممدبنالسالمعبدالفضلابوالتقريب

لعل اإلسالموالتهذيب شيخ وم ،،والسنة بالكتاب االعتصام
،تيميةابناإلسالملشيخ،األوىلالطبعة،اإلسالميةالفتوحدار

ص،:.(

والدعإِةُوَإِلقَىامالْةجمعةمرتنِيفيمَكانواحدوقْوتواحد
فيجماعتبِنِيطْخبتلَنِيمتعهدفيحاِإلرِاضمِالَسوَلاماضيه،
لَوميعرلَفهساندفأَيلِصالترِشعِيو،ِنْذَإتُكنُوهذالثَّهةُثَال
تضيأَ بِعيرِشا لَما )اُهللاهبِنْذَأْيما .،الفتاوى شلتوت، حممود
)،:الطبعةالثالثة،ص]دارالقلم،دس:القاهرة[

غَ ةعمجاَءشنإِهبِشيهنأَلهفُالَختاسزوجايلَفَمِومأْاملَريأما
بعأُدخرو (عنِتمموهى الكردي، احلواشيسليمان

:(اجلزءالثاين،صاملدنية،

يفاُهللاهعراشمابِلَّإِاُهللادبعتيالَ،فَفيقوالتاتادبعيالْفلُصاَأل
كابِتهولَعلىسانرسولهمحمدىلَّصاُهللالَعيهولَّسمَف،ِنَّإ
ىضتقْمبِهادبعنمهبلَطَدقَىالَعتلهلصالخقحةَادبعالْ
رببِويتلَههم .كَويفالْةُيعبادةوهئَيتهو لَهبِبرقَالتا الَّإِنُوكُايا
الْلَعىوجالَّهذيشرعهوَأبِنَذه ىالَعتالَقَ. اَءكَرشمهلَمأَ:
شرعلَو الشورى-اُهللاهبِنْذَأْيمالَمنِيالدنممها :-
) رفعاحلرجيفالشريعةالدكتورصاحلبنعبداهللابنمحيد،

 وتطبيقاته، ضوابطه الثانية،:دماإلسالمية الطبعة داراإلستقامة،
صهـ:(



عاهنبماتادبعالْ التلَا لَاعِباتالوفيقوى ،الَاع ىوهلْى
واالبتاعِد الصففَ. اُهللاىلَّصيبِالننِعةَشائعنعنِيحيحي
لَعيهولَّسأَمنقَهَال:مأَنحثَدفأَيرِمنهذَاملَاايسمنفَههو
رد)،الكرميعبدبنحممدبنالسالمعبدالفضلابوالتقريب

لعل اإلسالموالتهذيب شيخ وم ،،والسنة بالكتاب االعتصام
،تيميةابناإلسالملشيخ،األوىلالطبعة،اإلسالميةالفتوحدار

ص،:.(

والدعإِةُوَإِلقَىامالْةجمعةمرتنِيفيمَكانواحدوقْوتواحد
فيجماعتبِنِيطْخبتلَنِيمتعهدفيحاِإلرِاضمِالَسوَلاماضيه،
لَوميعرلَفهساندفأَيلِصالترِشعِيو،ِنْذَإتُكنُوهذالثَّهةُثَال
تضيأَ بِعيرِشا لَما )اُهللاهبِنْذَأْيما .،الفتاوى شلتوت، حممود
)،:الطبعةالثالثة،ص]دارالقلم،دس:القاهرة[

غَ ةعمجاَءشنإِهبِشيهنأَلهفُالَختاسزوجايلَفَمِومأْاملَريأما
بعأُدخرو (عنِتمموهى الكردي، احلواشيسليمان

:(اجلزءالثاين،صاملدنية،
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“Himbauan untuk melakukan salat Jum’at dua 
kali di satu tempat dan pada waktu yang sama 
--kecuali diselingi waktu untuk memberikan 
kesempatan kepada gelombang pertama 
keluar dan gelombang kedua masuk masjid-- 
dalam dua kali berjamaah dan dengan dua kali 
khutbah, belum pernah dikenal, baik pada masa 
sekarang maupun pada masa lalu, juga tidak 
mempunyai sandaran (dasar) dalam syari’ah. 
Dengan demikian, hal ketiga ini dipandang 
sebagai tasyri’ (penetapan hukum) sesuatu yang 
tidak diizinkan oleh Allah.”

4. Pendapat sebagian ulama bahwa pelaksanaan 
salat Jum’at lebih dari satu kali tidak dibenarkan. 
Pendapat tersebut, antara lain, tercantum dalam 
kitab:

1) Al-Hawasyi al-Madaniyah:

 “Imam (ketika tidak dapat meneruskan 
salatnya karena hadas, misalnya) tidak 
boleh meminta selain makmum untuk 
menggantikan posisinya, karena hal itu 
serupa dengan melaksanakan salat Jum’at 
sesudah salat Jum’at yang lain; dan hal itu 
dilarang (tidak dibenarkan).”

2) Tanwir al-Qulub:

قال : فهورد ليسمنه ما هذا ابو(منأحدثىفأمرنا
 الكرمي، عبد بن حممد بن السالم عبد التقريبالفضل

اإلسالم شيخ لعلوم والتهذيب ،بالكتاب االعتصام
،تيميةابناإلسالملشيخ،الوالسنةدار،اإلسالميةفتوح

،األوىلالطبعةص،:.(
ووقت واحد مرتنيىفمكان اجلمعة إقامة إىل والدعوة
اإلسالم حاضر ىف تعهد مل خبطبتني مجاعتني ىف واحد
وإذن التشريع، أصل ىف سند هلا يعرف ومل والماضيه،

حممود.(تكونهذهالثالثةأيضاتشريعامبامليأذنبهاهللا
ال شلتوت، القاهرة[فتاوى، دس: القلم، الطبعة]دار ،

،صالثالثة:(
إنشاء يشبه ألنه استخالفه فالجيوز املأموم غري أما

 ممتنع وهو أخرى بعد الكردي،(مجعة سليمان
):اجلزءالثاين،صاحلواشياملدنية،

..يف إِالَّ يقيموها لَم ةعمالْج موي كَانَ إِذَا حتى
هلَيع صخري لَمو ،لَّمسو هلَيع اُهللا صلَّى هجِدسم
يف هتأُملَىع للتيِسيرِ هبح طفَر عم الَمالسو الصالَةُ

 اجِدسم يف يقيموها بِمنأَنْ لِّيصي أَو ،ةددعتم
قَامت أَنْ يف ويأْذَنَ قْتالْو أَولَ روضالْح لَه رسيتي
َال نيالَّذ لباقى وهكَذَا وثَالثَةٌ، وجمعةٌ جمعةٌ هدعب

هِملَيعرسأَيكذَلَكَانو،اورضحي لَويستطيعونَأَنْ
تنوير(وعلَىسنتهالسنيةدرجخلَفَاؤهالْكرام.كَانَ

:.(القلوب،اجلزءاألول،ص

يصلي أن له جاز لغريه أو لعذر اجلمعة صالة فاتته من
الظهرمجاعة
منفاتتهصالةاجلمعةلعذرأولغريهيكرهله:احلنفيةقالوا

باملصراجلمعةظهرصالةالذينالبواديأهلأما،جبماعة
جبماعةاجلمعةظهرصالةهلمفيجوزاجلمعةمنهمالتصح
من كغريه هلم بالنسبة اجلمعة يوم ألن كراهة، غري من

.باقىاأليام
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يفاُهللاهعراشمابِلَّإِاُهللادبعتيالَ،فَفيقوالتاتادبعيالْفلُصاَأل
كابِتهولَعلىسانرسولهمحمدىلَّصاُهللالَعيهولَّسمَف،ِنَّإ
ىضتقْمبِهادبعنمهبلَطَدقَىالَعتلهلصالخقحةَادبعالْ
رببِويتلَههم .كَويفالْةُيعبادةوهئَيتهو لَهبِبرقَالتا الَّإِنُوكُايا
الْلَعىوجالَّهذيشرعهوَأبِنَذه ىالَعتالَقَ. اَءكَرشمهلَمأَ:
شرعلَو الشورى-اُهللاهبِنْذَأْيمالَمنِيالدنممها :-
) رفعاحلرجيفالشريعةالدكتورصاحلبنعبداهللابنمحيد،

 وتطبيقاته، ضوابطه الثانية،:دماإلسالمية الطبعة داراإلستقامة،
صهـ:(



عاهنبماتادبعالْ التلَا لَاعِباتالوفيقوى ،الَاع ىوهلْى
واالبتاعِد الصففَ. اُهللاىلَّصيبِالننِعةَشائعنعنِيحيحي
لَعيهولَّسأَمنقَهَال:مأَنحثَدفأَيرِمنهذَاملَاايسمنفَههو
رد)،الكرميعبدبنحممدبنالسالمعبدالفضلابوالتقريب

لعل اإلسالموالتهذيب شيخ وم ،،والسنة بالكتاب االعتصام
،تيميةابناإلسالملشيخ،األوىلالطبعة،اإلسالميةالفتوحدار

ص،:.(

والدعإِةُوَإِلقَىامالْةجمعةمرتنِيفيمَكانواحدوقْوتواحد
فيجماعتبِنِيطْخبتلَنِيمتعهدفيحاِإلرِاضمِالَسوَلاماضيه،
لَوميعرلَفهساندفأَيلِصالترِشعِيو،ِنْذَإتُكنُوهذالثَّهةُثَال
تضيأَ بِعيرِشا لَما )اُهللاهبِنْذَأْيما .،الفتاوى شلتوت، حممود
)،:الطبعةالثالثة،ص]دارالقلم،دس:القاهرة[

غَ ةعمجاَءشنإِهبِشيهنأَلهفُالَختاسزوجايلَفَمِومأْاملَريأما
بعأُدخرو (عنِتمموهى الكردي، احلواشيسليمان

:(اجلزءالثاين،صاملدنية،
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“...Hingga ketika tiba hari Jum’at, mereka 
(para sahabat) tidak melakukan salat Jum’at 
kecuali di masjid Nabi. Betapapun sangat 
senang untuk memberikan kemudahan 
kepada umatnya, Nabi tidak memberikan 
rukhsah (keringanan) kepada mereka untuk 
melaksanakan Jum’at di beberapa masjid, 
atau ia melakukan salat Jum’at bersama 
orang yang dapat hadir di awal waktu dan 
mengizinkan melakukan salat Jum’at lagi, 
sedudahnya, satu salat Jum’at lagi, dan 
seterusnya, bagi mereka yang tidak dapat 
hadir (untuk salat bersama Nabi); padahal, 
hal itu akan lebih memudahkan mereka 
andai kata boleh. Para khalifah yang mulia 
pun mengikuti jejak Nabi tersebut.”

5. Ulama Mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, 
Syafi’i, dan Hanbali) sependapat bahwa orang 
yang tidak dapat ikut melaksanakan salat 
Jum’at hanya diwajibkan salat Zuhur, bukan 
salat Jum’at. Perbedaan pendapat hanya terjadi 
tentang manakah yang afdal salat Zuhur itu 
dilaksanakan dengan berjamaah atau tidak. 
Hal itu dikemukakan oleh Al-Jaza’iri sebagai 
berikut:

قال : فهورد ليسمنه ما هذا ابو(منأحدثىفأمرنا
 الكرمي، عبد بن حممد بن السالم عبد التقريبالفضل

اإلسالم شيخ لعلوم والتهذيب ،بالكتاب االعتصام
،تيميةابناإلسالملشيخ،الوالسنةدار،اإلسالميةفتوح

،األوىلالطبعةص،:.(
ووقت واحد مرتنيىفمكان اجلمعة إقامة إىل والدعوة
اإلسالم حاضر ىف تعهد مل خبطبتني مجاعتني ىف واحد
وإذن التشريع، أصل ىف سند هلا يعرف ومل والماضيه،

حممود.(تكونهذهالثالثةأيضاتشريعامبامليأذنبهاهللا
ال شلتوت، القاهرة[فتاوى، دس: القلم، الطبعة]دار ،

،صالثالثة:(
إنشاء يشبه ألنه استخالفه فالجيوز املأموم غري أما

 ممتنع وهو أخرى بعد الكردي،(مجعة سليمان
):اجلزءالثاين،صاحلواشياملدنية،

..يف إِالَّ يقيموها لَم ةعمالْج موي كَانَ إِذَا حتى
هلَيع صخري لَمو ،لَّمسو هلَيع اُهللا صلَّى هجِدسم
يف هتأُملَىع للتيِسيرِ هبح طفَر عم الَمالسو الصالَةُ

 اجِدسم يف يقيموها بِمنأَنْ لِّيصي أَو ،ةددعتم
قَامت أَنْ يف ويأْذَنَ قْتالْو أَولَ روضالْح لَه رسيتي
َال نيالَّذ لباقى وهكَذَا وثَالثَةٌ، وجمعةٌ جمعةٌ هدعب

هِملَيعرسأَيكذَلَكَانو،اورضحي لَويستطيعونَأَنْ
تنوير(وعلَىسنتهالسنيةدرجخلَفَاؤهالْكرام.كَانَ

:.(القلوب،اجلزءاألول،ص

يصلي أن له جاز لغريه أو لعذر اجلمعة صالة فاتته من
الظهرمجاعة
منفاتتهصالةاجلمعةلعذرأولغريهيكرهله:احلنفيةقالوا

باملصراجلمعةظهرصالةالذينالبواديأهلأما،جبماعة
جبماعةاجلمعةظهرصالةهلمفيجوزاجلمعةمنهمالتصح
من كغريه هلم بالنسبة اجلمعة يوم ألن كراهة، غري من

.باقىاأليام

مفَناتتهصَالْةُالجمعةلأَرٍذْعولغرِيهجلَازأَهْنيلِّصالظُّيهر
جمةًاع
اوالُقَةُيفنحالْ :مفَناتتهصَااةُلْلجمعةلعأَرٍذولغرِيهيْكرلَهه
ظُاةُلَصالْرِهجمعبِةْالمبِرِصجماعأَة ،أَم نيذالَّيادوبالْلُها
ةاعمجبِةعمجالْرِهظُةُالَصمهلَزوجيفَةُعمجالْمهنمحصاتلَ
مغَنكَرِيراهةل ىاقبنمهرِيغكَمهلَةبسالنبِةعمجالْموينَّأَ،

.امِياَأل
الشافعقَةُيُالاو:مفَناتتهصَاةُلْالجمعةلعأَرٍذولغرِيهسلَنأَهْن

يلِّصالظُّيهرفيجماعةو،َلكإِنْكَنَانعْذرظَهاهكَرارِفَالس
ونوِحهسلَنأَهيإِض وةاعمجالْارهظْا ايفخهرذْعانَكَنْإِ،
،ةاعمجالْاُءفَخإِهلَنسديدالشعِوجالْكَ
مِدعالهلْعفْيملَوأَرٍذعرِيغلةعمجالْاةُلَصهتاتفَنم:اوالُقَةُلَابِنحالْ
وجبِوهع عمةاعمجيفرهالظُّيلِّصينْأَهلَلُضفْأَالْفَهيلَا
وهتاعمجارِهظْإِنمةَنتفالْشخيمالَمهارِهظْإِ طَلَّإِا، بلَا
.اهاؤفَخإِ
نمةعمجالْمويرِهالظُّاةلَصيفةُاعمجالْبلُطْت:اوالُقَةُيكالمالْ
مذُعيِرٍومنعهعْذرهمنحضالْرِوجمعكَةْالرِمالَّضِيذي
وهلَيعالسعيطتسايلَ ونوجسمالْا ،يندإِبالْاُءفَخجماعةلَلَّئا
يتهبِمِْإلاعاضِرعِالْنجمعكَة ،مايندبَلهتُأخيرهع اةلَصنا
ةعمجالْ ممأَ. نمهعنمايلَرٍذْعلوأَرٍذْعرِيغبِةَعمجالْكرتنا
حضرِوكَه ملَعفوخا يذَهفَةعمجلْلبهذَولَهالى هلَهركْا
.رِهىالظُّفةُاعمجالْ
) اجلزيري، الرمحن املذاهبعبد على الفقه كتاب

،:(اجلزءاألول،ص]دارالفكر،دس:بريوت[األربعة،
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6. Hadis Nabi SAW.:

“Jika aku memerintahkan kepadamu suatu hal, 
lakukanlah semampumu” (HR. Bukhari dan 
Muslim).

منفاتتهصالةاجلمعةلعذرأولغريهسن:الشافعيةقالوا
ظاهراعذرهكانإنولكن،مجاعةيفالظهريصليأنله

و كانكالسفر وإن اجلماعة، إظهار أيضا له سن حنوه
عذرهخفياكاجلوعالشديدسنلهإخفاءاجلماعة،

منفاتتهصالةاجلمعةلغريعذراومليفعلها:احلنابلةقالوا
مجاعةيفالظهريصليأنلهفاألفضلعليهاوجولعدم
طلبوإال،مجاعتهاإظهارمنالفتنةخيشماملإظهارهمع

.إخفاؤها
الظهريوماجلمعة:املالكيةقالوا تطلباجلماعةيفصالة

الذيكاملريضاجلمعةحضورمنعذرهمينعهمعذورمن
اجلماعة ويندبإخفاء واملسجون، هلا السعي اليستطيع
تأخريها له كمايندب اجلمعة، عن باإلعراض يتهم لئال

أمامنتركاجلمعةبغريعذرأولعذر.عنصالةاجلمعة
عهمنحضورهاكخوفعلىمالهلوذهبللجمعةالمين

.فهذايكرهلهاجلماعةىفالظهر
)املذاهب على الفقه كتاب اجلزيري، الرمحن عبد

بريوت[األربعة، دس: الفكر، ص]دار األول، اجلزء ،:
(

متطَعتاسامهنماوفَأْتٍربِأَمكُمترأَمإِذَا)البخاريرواه
)ومسلم

BIDANG IBADAH

مفَناتتهصَالْةُالجمعةلأَرٍذْعولغرِيهجلَازأَهْنيلِّصالظُّيهر
جمةًاع
اوالُقَةُيفنحالْ :مفَناتتهصَااةُلْلجمعةلعأَرٍذولغرِيهيْكرلَهه
ظُاةُلَصالْرِهجمعبِةْالمبِرِصجماعأَة ،أَم نيذالَّيادوبالْلُها
ةاعمجبِةعمجالْرِهظُةُالَصمهلَزوجيفَةُعمجالْمهنمحصاتلَ
مغَنكَرِيراهةل ىاقبنمهرِيغكَمهلَةبسالنبِةعمجالْموينَّأَ،

.امِياَأل
الشافعقَةُيُالاو:مفَناتتهصَاةُلْالجمعةلعأَرٍذولغرِيهسلَنأَهْن

يلِّصالظُّيهرفيجماعةو،َلكإِنْكَنَانعْذرظَهاهكَرارِفَالس
ونوِحهسلَنأَهيإِض وةاعمجالْارهظْا ايفخهرذْعانَكَنْإِ،
،ةاعمجالْاُءفَخإِهلَنسديدالشعِوجالْكَ
مِدعالهلْعفْيملَوأَرٍذعرِيغلةعمجالْاةُلَصهتاتفَنم:اوالُقَةُلَابِنحالْ
وجبِوهع عمةاعمجيفرهالظُّيلِّصينْأَهلَلُضفْأَالْفَهيلَا
وهتاعمجارِهظْإِنمةَنتفالْشخيمالَمهارِهظْإِ طَلَّإِا، بلَا
.اهاؤفَخإِ
نمةعمجالْمويرِهالظُّاةلَصيفةُاعمجالْبلُطْت:اوالُقَةُيكالمالْ
مذُعيِرٍومنعهعْذرهمنحضالْرِوجمعكَةْالرِمالَّضِيذي
وهلَيعالسعيطتسايلَ ونوجسمالْا ،يندإِبالْاُءفَخجماعةلَلَّئا
يتهبِمِْإلاعاضِرعِالْنجمعكَة ،مايندبَلهتُأخيرهع اةلَصنا
ةعمجالْ ممأَ. نمهعنمايلَرٍذْعلوأَرٍذْعرِيغبِةَعمجالْكرتنا
حضرِوكَه ملَعفوخا يذَهفَةعمجلْلبهذَولَهالى هلَهركْا
.رِهىالظُّفةُاعمجالْ
) اجلزيري، الرمحن املذاهبعبد على الفقه كتاب

،:(اجلزءاألول،ص]دارالفكر،دس:بريوت[األربعة،
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Menetapkan : FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VI 
MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG 
PELAKSANAAN SALAT JUM’AT DUA 
GELOMBANG

1. Pelaksanaan salat Jum’at dua gelombang (lebih 
dari satu kali) di tempat yang sama pada waktu 
yang berbeda hukumnya tidak sah, walaupun 
terdapat ‘uzur syar’i (alasan yang dibenarkan 
secara hukum).

2. Orang Islam yang tidak dapat melaksanakan 
salat Jum’at disebabkan suatu ‘uzur syar’i hanya 
diwajibkan melaksanakan salat Zuhur.

3. Menghimbau kepada semua pimpinan 
perusahaan/industri agar sedapat mungkin 
mengupayakan setiap pekerjanya yang muslim 
dapat menunaikan salat Jum’at sebagaimana 
mestinya.

4. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan.

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

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 28 Juli 2000

MUSYAWARAH NASIONAL VI TAHUN 2000
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua
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Prof. Dr. Umar Shihab

Sekretaris
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Dr. H. M. Dien Syamsuddin
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