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Shalat tidak Khusyu’, Wajib Diulang?
Shalat tidak Khusyu’
Jika shalat tidak khusyu, misal terganggu suara HP atau suara dari luar lainnya… atau teringat
sesuatu, apakah shalatnya harus diulang?
Jawab:
Bismillah was shalatu was salamu ‘ala Rasulillah, wa ba’du,
Khusyu’ merupakan ruh shalat. Sehingga nilai pahala kita dalam shalat, diukur sesuai kadar
khusyu kita ketika shalat. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa
sallam bersabda,
ﺇِﻥﱠ ﺍﻟﺮﱠﺟُﻞَ ﻟَﻴَﻨْﺼَﺮِﻑُ ﻭَﻣَﺎ ﻛُﺘِﺐَ ﻟَﻪُ ﺇِﻻﱠ ﻋُﺸْﺮُ ﺻَﻼَﺗِﻪِ ﺗُﺴْﻌُﻬَﺎ ﺛُﻤُﻨُﻬَﺎ ﺳُﺒُﻌُﻬَﺎ ﺳُﺪُﺳُﻬَﺎ ﺧُﻤُﺴُﻬَﺎ ﺭُﺑُﻌُﻬَﺎ ﺛُﻠُﺜُﻬَﺎ ﻧِﺼْﻔُﻬَﺎ
Ketika seseorang selesai dari shalatnya, pahala yang dia dapatkan hanya 1/10 shalatnya, atau
1/9 atau 1/8 atau 1/7 atau 1/6 atau 1/5 atau ¼ atau 1/3, atau setengahnya. (HR. Abu Daud 796
dan dishahihkan al-Albani).
Ibnu Abbas mengatakan,
ﻟَﻴﺲَ ﻟَـﻚَ ﻣِﻦْ ﺻََﻼﺗِﻚَ ﺇِﱠﻻ ﻣَﺎ ﻋَﻘَﻠْﺖَ ﻣِﻨْـﻬَﺎ
Kamu tidak mendapat pahala dari shalatmu selain apa yang kamu renungkan dari shalatmu
(Takhrij ahadits al-Ihya, az-Zain al-Iraqi, 1/309).
Lalu bagaimana jika shalatnya tidak khusyu? Misal, memikirkan keluarganya ketika shalat,
apakah shalatnya harus diulangi?
Ulama berbeda pendapat mengenai hukum khusyu dalam shalat.
Jumhur ulama mengatakan, hukumnya anjuran dan tidak wajib. Karena mustahil seseorang
bisa khusyu dengan sempurna dalam shalatnya.
Diantara dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa
sallam bersabda,
 ﺣﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻗﻀﻰ، ﺣﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﺛُﻮﱢﺏَ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ ﺃﺩﺑﺮ، ﻓﺈﺫﺍ ﻗَﻀَﻰ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﺃﻗﺒﻞ،َﺇﺫﺍ ﻧﻮﺩﻱ ﻟﻠﺼﻼﺓ ﺃﺩﺑﺮ ﺍﻟﺸﱠﻴْﻄَﺎﻥُ ﻭَﻟَﻪُ ﺿُﺮَﺍﻃٌ؛ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺴﻤﻊ ﺍﻟﺘﱠﺄْﺫِﻳﻦ
 ﺣَﺘﱠﻰ ﻳَﻈَﻞﱠ ﺍﻟﺮﱠﺟُﻞُ ﻻَ ﻳَﺪْﺭِﻯ ﻛَﻢْ ﺻَﻠﱠﻰ، ُ ﺍُﺫْﻛُﺮ ﻛﺬﺍ؛ ﻟِﻤَﺎ ﻟَﻢْ ﻳَﻜُﻦْ ﻳَﺬْﻛُﺮ، ﻳﻘﻮﻝ ﺍُﺫْﻛُﺮ ﻛﺬﺍ،ﺍﻟﺘﱠﺜْﻮِﻳﺒَ؛ ﺃﻗﺒﻞ ﺣﺘﻰ ﻳَﺨْﻄُﺮَ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﻭﻧﻔﺴﻪ
Ketika adzan dikumandangkan, setan menjauh dari masjid sambil terkentut-kentut, hingga dia
tidak mendengar adzan. Setelah adzan selesai, dia datang. Ketika iqamah, dia menjauh. Ketika
iqamah selesai, dia datang, lalu membisikkan hati hamba yang sedang shalat, ‘Ingat ini… ingat
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itu…’ padahal sebelumnya dia tidak ingat. Hingga seseorang lupa dan tidak tahu berapa jumlah
rakaat yang telah dia kerjakan dalam shalatnya. (HR. Bukhari 608 & Ahmad 8139).
Dalam hadis di atas, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menyebutkan kondisi orang yang digoda
setan dalam shalat, hingga pikirannya melayang ke mana-mana, sampai dia tidak lupa jumlah
rakaat yang telah dia kerjakan. Artinya, dia tidak khusyu dalam shalatnya. Namun
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak memerintahkan agar shalatnya diulangi.
Hanya saja pahalanya berkurang, bahkan bisa jadi tidak ada.
Ibnul Qoyim mengatakan,
 ﻓﻼ ﻳﻌﺘﺪ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ:  ﺃﻣﺎ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺩ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ:  ﻫﻞ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻬﺎ ﺃﻡ ﻻ ﻗﻴﻞ:  ﻣﻤﺎ ﺗﻘﻮﻟﻮﻥ ﻓﻲ ﺻﻼﺓ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺨﺸﻮﻉ ﻓﻲ ﺻﻼﺗﻪ: ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ
ﺇﻻ ﺑﻤﺎ ﻋﻘﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺧﺸﻊ ﻓﻴﻪ ﻟﺮﺑﻪ
Jika ada orang yang bertanya, bagaimana dengan orang yang tidak khusyu dalam shalatnya.
Apakah dia mendapat pahala atau tidak? Ada yang mengatakan, untuk masalah mendapat
pahala, dia tidak mendapat pahala, selain bagian yang dia renungkan dalam shalatnya dan
kadar khusyu’ya di hadapan Rabnya.
Lalu beliau mengatakan,
ﻭﻗﺪ ﻋﻠﻖ ﺍﷲ ﻓﻼﺡ ﺍﻟﻤﺼﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺸﻮﻉ ﻓﻲ ﺻﻼﺗﻬﻢ ﻓﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺨﺸﻊ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻭﻟﻮ ﺍﻋﺘﺪ ﻟﻪ ﺑﻬﺎ ﺛﻮﺍﺑﺎ ﻟﻜﺎﻥ ﻣﻦ
 ﻓﺈﻥ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﺸﻮﻉ ﻭﺗﻌﻘﻠﻬﺎ ﺍﻋﺘﺪ ﺑﻬﺎ ﺇﺟﻤﺎﻋﺎ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﻭﺍﻷﺫﻛﺎﺭ: ﺍﻟﻤﻔﻠﺤﻴﻦ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺩ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﻋﻘﻴﺒﻬﺎ ﺟﻮﺍﺑﺮ ﻭﻣﻜﻤﻼﺕ ﻟﻨﻘﺼﻬﺎ
Allah mengkaitkan kebahagiaan orang yang shalat dengan kualitas khusyu’ mereka dalam
shalat. Ini menunjukkan bahwa orang yang tidak khusyu, bukan termasuk orang yang
beruntung. Andai orang yang tidak khusyu dalam pahala, tentu dia termasuk orang yang
bahagia.
Sementara untuk hukum dunia dan tidak ada kewajiban qadha’, jika ada kadar khusyu’
dominan, maka shalatnya sah dengan sepakat ulama. Sementara shalat sunah dan dzikir
setelahnya akan menjadi penutup dan penyempurna kekurangan shalatnya. (Madarij as-Salikin,
1/525 – 526).
Kesimpulannya, khusyu 100% dalam shalat, hukumnya tidak wajib. Karena hampir tidak
mungkin manusia bisa melakukannya. Sementara adanya kondisi tidak khusyu, selama tidak
dominan, shalat tetap sah, dan tidak perlu diulang. Dan jangan lupa untuk melakukan shalat
rawatib, yang ini bisa menjadi pelengkap untuk bagian dari shalat kita yang kurang.
Demikian, Allahu a’lam.
Dijawab oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasisyariah.com)
Anda bisa membaca artikel ini melalui aplikasi Tanya Ustadz untuk Android.
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