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TERBALIK BACAAN AL-QURAN SAAT SHALAT 
 

Pertanyaan Dari: 
Nyak Mat, NBM 874.346, 

Ketua PR Muhammadiyah Kauman Pisang Labuhan Haji tahun 1995-2005 
Desa Ujung Batu Kec. Labuhan Haji Aceh 

(disidangkan pada hari Jum’at, 4 Syakban 1431 H / 16 Juli 2010) 
 
 
Pertanyaan: 
 
Bagaimana hukumnya imam dalam salat jamaah membaca al-Quran dalam satu surat 
terbalik urutannya? Dalam rakaat pertama membaca:   َلَ زِ نْ أُ  امبَِ  لُ وْ سُ الرَ  نَ آم  sampai dengan َ286-285:  ةُ رَ قَ بَـ الْ [ نَ يْ رِ افِ كَ الْ  مِ وْ لقَ اْ  يلَ عَ  انَ رْ صُ انْ ف[   

Pada rakaat kedua membaca:   َعَ  يادِ بَ عِ  كَ لَ أَ سَ  ذاَ إِ  و ين  sampai dengan َعَ ل 186: البقرة[ نَ وْ دُ شُ رْ يَـ  مْ هُ ل[  
 
Jawaban:  

Pada dasarnya sunnah Rasulullah saw dalam membaca surat al-Qur’an ketika 
menjadi imam sungguh sangat berbeda dengan yang selama ini sudah menjadi kebiasaan di 
tengah umat Islam. Perbedaan tersebut terdapat dalam beberapa hal. Pertama, Rasulullah 
saw jarang sekali membaca ayat-ayat al-Quran yang sangat pendek. Ketika salat subuh 
misalnya, beliau biasa membaca surat Qaf pada rakaat pertama dan surat ar-Rum pada 
rakaat kedua. Beliau juga terkadang membaca surat at-Takwir untuk rakaat pertama dan al-
Zilzalah untuk rakaat kedua (HR Ahmad). Hanya dalam kondisi perjalanan (safar) saja 
beliau membaca surat pendek seperti al-Falaq dan an-Nas. Dalam salat zuhur demikian 
juga. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim menerangkan hal tersebut:  اِهُب ِإَىل اْلَبِقيـِع فـَيَـْقِضـ ْهـِر تـَُقـاُم فـَيَـْذَهُب الـذقَـاَل َلَقـْد َكانَـْت َصـَالُة الظ ى َعْن َأِىب َسِعيٍد اْخلُـْدرِى  أُ ُمثيـَتَـَوض ِه  َحاَجَتُه ُمثُهلَـا -صلى اهللا عليه وسلم-يَْأِتى َوَرُسوُل اللا يَُطوْكَعِة اُألوَىل ِممرواه [ ِىف الر   ]مسلم
Artinya: “Dari Abu Said al-Khudriy, ia berkata: suatu ketika salat zuhur ditunaikan, lalu 
seseorang pergi ke (perkampungan) Baqi’ dan ia melaksanakan aktivitasnya (di sana), 
kemudian ia berwudlu lalu mendatangi jamaah salat dan Rasulullah Saw. (yang menjadi 
imam) masih berada pada rakaat pertama karena saking panjangnya apa yang beliau 
baca”. [HR. Muslim] 

Perbedaan kedua adalah Rasulullah saw tidak pernah membaca surat secara 
sepotong-sepotong. Dalam keterangan hadis-hadis ditemukan bahwa Rasulullah saw selalu 
membaca ayat secara sempurna, baik diselesaikan dalam satu rakaat, ataupun dibagi ke 
dalam dua rakaat. Dalam salat Maghrib misalnya, beliau membaca surat al-A’raf dalam 
dua rakaat, atau ath-Thur dan al-Mursalat atau membaca al-Mu’awwidzatain (al-Falaq 
dan al-Nas) [Ibnu al-Qayyim, Zadul Ma’ad, vol. I, hal. 205, Sayyid Sabiq, vol. I, hal. 183]. 

Namun demikian, apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw tersebut bukanlah suatu 
kewajiban yang juga harus dilakukan oleh umatnya. Dalam kaedah ushul fikih disebutkan:  
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  بَ وْ جُ وُ الْ  دُ يْ فِ يُ  َال  لِ عْ فِ الْ  دُ ر جمَُ 
Artinya: “Perbuatan Nabi semata (yang tidak diiringi oleh indikasi lain) tidak 
menunjukkan kewajiban.” 

Yang diperintahkan dan menjadi kewajiban hanyalah membaca suratnya saja, bukan 
panjangnya bacaan atau kesesuaian dengan contoh dari Nabi saw. Dalam al-Quran 
disebutkan:   َر ِمَن اْلُقْرَآنِ فَاقْـ20: 73، املزّمل[ َرُءوا َما تـََيس[  

Artinya: “…karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an.” [QS. al-
Muzzammil (73): 20] 

Namun, bagi para imam yang ingin menegakkan sunnah Rasulullah saw serta 
dengan mempertimbangkan kenyamanan jamaah dengan bacaan panjang, maka tentu 
mengikuti sunnah Rasulullah saw adalah lebih utama. Berkenaan dengan membaca 
ayat tidak berdasarkan urutan dalam rakaat pertama dan rakaat kedua, kami 
berpandangan hal tersebut tidaklah dilarang, karena tidak ada nash yang secara tegas 
melarangnya. Namun kami berpandangan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang 
mafdhul-tidak utama (kebalikan dari afdhal) karena tidak sesuai dengan sunah Nabi 
saw. Dengan demikian kami berpandangan sebaiknya tidak dilakukan.   

 
Wallahu A’lam.  
 

Sumber: Majalah Suara Muhammadiyah, No.15, 2010 
   


