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BACAAN SURAT AL-QUR'AN DALAM SHALAT 

 

(disidangkan pada hari Jum'at, 9 Syakban 1430 H / 31 Juli 2009 M) 

 

 

Pertanyaan: 

 

1. Bolehkah membaca surat dengan secara tidak urut, misalnya surat No. 10 pada rakaat 

pertama dan surat No. 9 pada rakaat kedua? 

2. Bolehkah membaca ayat tidak dari permulaan surat dalam shalat? 

3. Bolehkah membaca surat yang lebih pendek pada rakaat pertama dalam shalat? 

 

 

Jawaban: 

 

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kami nukil terlebih dahulu hadis-hadis yang 

ada hubungannya dengan pertanyaan tersebut: 

قِل َ  َظقيلَ  َعْن َعْبِد للاِ  -1 َْ َل َعقيْل للاُ َعيَ  ْنِن بَنِقَ ََحَقَ َََ َعقْن بَنَِقِل ََقََه   َمقََِب  ُىَلبِق

 ُ َِْن  ُْل ْمعَحَ  هُ وِّ طَ يُ  نِ َْ جَ وزَ ظُ  َ  َبِ حَ ىنِ  ُْ  ةِ حَ َجِ فَ نِ  سِ هْ  ُىظل  َِ لَ عَ  نْ مِ  نِ َْ ىَََ  ْ يَْقَسبُ فَِ  ُىسل

فقَ محقَب  َ. ]ز  ُه  ُىبخَزيَنَََ حْ بَ  ةَ آليَ  ُْ  عُ مِّ عَ يُ  َ  ةِ ََ َنِ َ  ُىثل فِ  سُ ّصِ قَ يُ ْ  َ  ىَ لُ َ  ُْ فِ 

 [11  1 ُآلذ ُِب، 
Artinya: “Diriwayatkan dari Abdullah bin Abu Qatadah dari ayahnya, ia berkata: Nabi 

saw pernah membaca dalam dua rakaat pertama pada shalat dzuhur surat al-Fatihah dan 

dua surat. Beliau membaca surat yang panjang pada rakaat pertama dan membaca surat 

yang pendek pada rakaat kedua, dan kadang-kadang memperdengarkan kepada kami 

dalam membaca ayat.” [HR. al-Bukhari dalam Kitab al-Adzan, I: 91] 

َِْل َ َظقيلَ  يَُصقيَِّ نََِقَ فَََْققَسبُ فِقَ  -2 َعْن بَنَِ ََحََ َََ ََََه َمََِب َزُظوُه للاِ َعيْل للاُ َعيَ

َِْن َ يُْعقِمعَََُ  ُىظلْهِس َ  ُْىعَ  َِْن نِفََجَِحقِة  ُْىِنحَقَِب َ ُظقوَزجَ َِْن  ُْلُ ىَََق ْمعَحَ ْصقِس فِقَ  ُىقسل

نََِقةَ َ َمقرَِىَل  قُس  ُىثَل ْمعَقةَ  ُْلُ ىَقْ ِمقْن  ُىظلْهقِس َ يُقَّصِ ُه  ُىسل  ُآْليَةَ بَْحَََنًَ َ َمََِب يَُطقّوِ

ْبحِ. ]ز  ُه معي   [212، محَب  ُىصلَ  فَِ  ُىصل
Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Qatadah, ia berkata: Pernah Rasulullah saw shalat 

bersama kami. Dalam shalat dzuhur dan asar, pada dua rakaat pertama, beliau membaca 

surat al-Fatihah dan dua surat (lainnya), dan kadang-kadang beliau memperdengarkan 

bacaan ayat. Beliau memperpanjang (bacaan ayat) pada rakaat pertama dan 

memperpendek (bacaan ayat) pada rakaat kedua, demikian pula dalam shalat shubuh.” 

[HR. Muslim dalam Kitab ash-Shalah: 210] 

ٍض بَْخبََسهُ بَِبل َزُظوَه للاِ  -3 قِل َ َظقيلَ  َعْن َظِعَِد ْنِن يََعٍَز بَِبل  ُْنَن َعبَل َْ  َعقيْل للاُ َعيَ

َُْهَمقَ  ُآْليَقةَ  ُىلحِقَ فِقَ  ُْىبَقَقَسَِ، َُوىُقو ُ  قِس فِقَ  ُْلُ ىَقْ ِم ْْ َْ  ُْىفَ َمََِب يَْقَسبُ فَِ َزْمعَحَق

ََقَ ِِىَقْ آِخقِس  ُآْليَقِة َ فِقَ  ُْلُْخقَسا آَمَلقَ نِقَهللِ َ  ُْأقَهْد نِ َنلقَ َْ  آَمََل نَِهللِ َ َمَ بُْنقِصَه ِِىَ

 [122، محَب  ُىصلَ  2، جـ  ُمْعِيُموَِب. ]بخسجل  ُىَعَئَ
Artinya: “Diriwayatkan dari Said bin Yasar, Ibnu Abbas memberitahu bahwa Rasulullah 

saw pada dua rakaat dalam shalat fajar, pada rakaat pertama membaca ayat yang ada 

dalam surat al-Baqarah  َََََُْوىُو ُ آَمَل َ نَِهللِ َ َمَ بُْنِصَه ِِىَ  (QS. al-Baqarah {2}: 136) 
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hingga akhir ayat dan pada rakaat lainnya (kedua) membaca ayat  آَمََل نَِهللِ َ  ُْأَهْد نِ َنَل

 :Ditakhrijkan oleh an-Nasa'i, Juz II, Kitab ash-Shalah] ”.(QS. Ali Imran {3}: 52) ُمْعِيُموِبَ 

100] 

َِْل َ َظيل َ  َل بِ  ُىَل  بَ سَ ََ  بِ َئِ  ُىعل  نِ نْ  للاِ  دِ بْ عَ  نْ عَ  -4 قفِ  وِبَ َُ مِ ؤْ ىمُ  ُْ  َعيْل للاُ َعيَ  حِ بْ َ  ُىصل

 بَ سَ ََق.  َ  عَ َمقسَ فَ  ةً يَ عْ ظَ  لُ جْ رَ خَ ْ بَ َعَ عِ  سُ مْ ذِ   ْ بَ   ِبَ َزُ هَ ْ  َ وظَ مُ  سُ مْ ذِ  َءَ  ُ جَ ذَ ْ ِِ حل حَ 

 َِ وزَ ُعقنِ  ةِ ََقَنِ َ  ُىثل فِق.  َ َِ سَ قَقىبَ  ُْ  نَ ِمق ةً آيَق ينَ سِ شْ عِ  َ  ةِ َئَ مِ نِ ْ  ىَ لُ  ُْ  ةِ عَ مْ َ  ُىسل فِ  سُ مَ عُ 

 طَ ونُ يُق  ْ بَ  فَ وُظقَُ نِ  ةِ ََ َنِ َ  ُىثل فِ ْ  َ  ىَ لُ َ  ُْ فِ  فِ هْ ىنَ َْ نِ  فُ ََحْ لَ  ُْ  بَ سَ ََ َ.  َ َنِ ثَ ىمَ  ُْ  نَ مِ 

 [13، محَب  ُآلذ ُِب  ... ]بخسجل  ُىبخَزي
Artinya: “Diriwayatkan dari Abdullah bin as-Saib, dalam shalat shubuh Nabi saw 

membaca surat al-Mukminun, hingga ketika sampai pada penyebutan kata "Musa wa 

Harun" atau "Isa", beliau terkena batuk lalu rukuk. Dan Umar pada rakaat pertama 

membaca seratus dua puluh ayat dari surat al-Baqarah dan pada rakaat kedua membaca 

surat al-Matsani (surat yang kurang dari seratus ayat). Adapun al-Ahnaf membaca surat 

al-Kahfi pada rakaat pertama dan surat Yusuf atau Yunus pada rakaat kedua.” 

[Ditakhrijkan oleh al-Bukhari, Kitab al-Adzan: 93] 

َعْن َشْيِد ْنِن ثََنٍِث بَنللُ ََََه ِىَمْسَ  َُِب يََ بَنََ َعْبِد  ُْىَمِيِل بَجَْقَسبُ فَِ  ُْىَمْغِسِب نِقُْو ُهقَو  -5

َََََْك  ُْىَنْوثََس ََََه نَعَْ . ]  [175  2، جـ   ُىَعَئَ بخسجلللاُ بََحدٌ َ ِِنَل بَْعَط
Artinya: “Diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit, ia berkata kepada Marwan: Hai Abu Abdul 

Malik apakah engkau membaca  ٌَُْو ُهَو للاُ بََحد (QS. al-Ikhlash) dan  َََََْك ِِنَل بَْعَط

 Ia menjawab: Ya.” [Ditakhrijkan oleh an-Nasa'i, Juz II: 175] ?(QS. al-Kautsar)  ُْىَنْوثَسَ 

َُْث َمقَع َزُظقوِه للاِ َعقيْل للاُ  -6 َ يَقُوُه َعقيل َعْن ِشيََِ  ْنِن ِعلَََةَ ََََه َظِمْعُث َعّمِ

قَدٌ.  ِِ َِْن َ  ُىَلْخَو نََِظقٍََت ىََهَ َطْيقٌع نَ ْمعَحَ ْبَح فَقََسبَ فَِ ِِْحدَا  ُىسل َِْل َ َظيلَ   ُىصل َعيَ

 [163  ، محَب  ُىصل2َبخسجل  ُىَعَئَ، جـ  ]
Artinya: “Diriwayatkan dari Ziyad bin Alaqah, ia berkata: Saya mendengar Umar 

berkata: Saya bersama Rasulullah saw shalat shubuh, ketika itu pada salah satu dari dua 

rakaat beliau membaca  ٌَد ِِ  ”.(QS. Qaf {50}: 10) َ  ُىَلْخَو نََِظقٍََت ىََهَ َطْيٌع نَ

[Ditakhrijkan oleh an-Nasa'i, Juz II, Kitab ash-Shalah: 163] 

قِل َ َظقيلَ   -7 َْ ِ َعقيْل للاُ َعيَ َّ َعْن بَنَِ ِِْظَحَق َعْن  ُْىبََس ُِء ََََه ُمََل نَُصيَِّ َخْيقَف  ُىَلبِق

ققلُ  ُآْليَققةَ نَْعققدَ  ُآْليَققَِت ِمققْن ُظققوَزَِ ىُْقَمققََِب َ  ُ َْ ىققرل ُِزيََِت. ]ز  ُه  ُىظلْهققَس فَََْعققَمُع ِم

  ُىَعَئَ[
Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Ishaq dari al-Barra', ia berkata: Kami shalat dzuhur di 

belakang Nabi saw, kemudian kami mendengar dari suara beliau, ayat demi ayat dari 

surat Luqman dan adz-Dzariyat.” [Ditakhrijkan oleh an-Nasa'i, Juz II, Kitab ash-Shalah: 

163] 

 

Penjelasan 

1. Hadis pertama dan kedua (dari Abdullah bin Qatadah), menjelaskan bahwa Nabi saw 

membaca surat yang lebih panjang pada rakaat pertama daripada surat yang dibaca 

pada rakaat kedua, baik pada shalat dzuhur, isya' maupun pada shalat shubuh. 
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2. Hadis ketiga dari Sa'id bin Yasar menjelaskan bahwa ketika shalat fajar, beliau 

membaca ayat tidak dari permulaan surat, yaitu al-Baqarah (2): 136, dan Ali Imran (3): 

52. 

3. Hadis tersebut diperkuat dengan hadis No. 6 dari Ziyad bin Alaqah, yang menjelaskan 

bahwa Nabi saw membaca ayat dari ayat 10 surat Qaf. 

4. Demikian pula hadis yang ke tujuh dari Abu Ishaq, menjelaskan bahwa Nabi saw 

membaca sebagian dari surat Luqman dan surat adz-Dzariyat. Kami memahami bahwa 

Nabi saw tidak membaca dari permulaan surat, sebab hadis tersebut tidak menjelaskan 

bahwa beliau membacanya dari permulaan. 

5. Hadis keempat menjelaskan bahwa Ahnaf (shahabat Nabi saw) membaca surat al-Kahfi 

pada rakaat pertama dan membaca surat Yusuf atau Yunus pada rakaat kedua. Al-Kahfi 

surat ke-18, sedangkan Yusuf surat ke-12 dan Yunus surat ke-10. 

6. Hadis tersebut diperkuat dengan hadis ke lima dari Zaid bin Tsabit bahwa Abdul Malik 

(sahabat Nabi) membaca Qul Huwallahu Ahad (QS. al-Ikhlas, surat ke-112) kemudian 

membaca surat al-Kautsar, surat ke-108, pada rakaat kedua. 

7. Kami telah berusaha mencari hadis lainnya, tetapi tidak ada hadis yang melarang atau 

mewajibkan untuk membaca surat yang lebih panjang pada rakaat pertama, dan tidak 

ada yang mewajibkan membaca dari permulaan surat dalam shalat maupun di luar 

shalat. Demikian pula tidak kami temukan hadis yang mewajibkan membaca secara 

urut dalam shalat. 

 

Kesimpulan 

1. Diperbolehkan (mubah) membaca surat secara tidak berurutan pada rakaat-rakaat 

dalam shalat. 

2. Diperbolehkan (mubah) membaca ayat tidak dari permulaan surat, baik pada shalat 

wajib maupun pada shalat sunnah. 

3. Disunnahkan membaca surat yang lebih panjang pada rakaat pertama, namun 

diperbolehkan (mubah) membaca ayat yang lebih pendek pada rakaat pertama. 

 

Wallahu a'lam bish-shawab 

Sumber: Majalah Suara Muhammadiyah No. 21, 2009 

 




