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Pertanyaan: 

 

Assalamu ‘alaikum w. w. 

1. Apakah dalil azan hanya satu kali dalam salat Jum‘at? 

2. Apakah dalil salat Jum‘at boleh dilaksanakan oleh kurang dari 40 orang jama’ah? 
 

 

Jawaban: 

 

Wa ‘alaikumus-salam w. w. 

Terima kasih atas pertanyaan saudara, berikut ini jawaban dari kami: 

Menurut syariat Islam, semua aktivitas kita mulai dari bangun tidur hingga tidur 

kembali itu ada hukumnya, dan setiap hukum itu harus ada dalilnya. Jika yang saudara 

tanyakan hanyalah dalil suatu ibadah atau aktivitas, kami khawatir jika dalil yang kami 

ketengahkan tersebut akan menimbulkan salah paham. Seakan-akan kami setuju dengan 

hukum ibadah atau perbuatan yang ada dalilnya tersebut. Hal ini karena barangkali dalil 

tersebut lebih lemah dibandingkan dengan dalil hukum yang lain. 

Oleh karena itu, seharusnya pertanyaannya adalah tentang hukum suatu ibadah 

atau perbuatan, karena secara otomatis akan dijawab dengan dalilnya sekaligus. Bahkan 

lebih dari itu, jika ada perselisihan di kalangan para ulama mengenainya akan 

dipaparkan secara lengkap. Namun meskipun demikian, kami berbaik sangka, saudara 

paham dengan yang kami maksudkan. Oleh karena itu berikut ini adalah jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan saudara. 

1. Dalil azan hanya satu kali dalam shalat Jum‘at  

ْ  َ  النِّنَ ا ُ  َكنئ َ : قَنئ َ  يَزِين َ  ب ن ِ  السَّنئِِ ِ  َعن    -1 ُمَعن ِ  يَنن َمنئ ُ  َجلَن َ  ِإَذا َأوَّلُنوُ  اْلُ   ال ِمن ننَ ِ  َعلَن  اْل ِ
ن ٍ  َوَأِب  َوَسنلَّ َ  َعَلي وِ  اللُ  َصلَّ  النَِّبِّ  َعه  ِ  َعَل  ُهَمنئ  اللُ  َرِضن َ  َوُعَمن َ  َبك  نئ َعنن   ُعث َمنئ ُ  َكنئ َ  فَنَلمَّ
 .[البخئري رواه] الزَّو رَا ِ  َعَل  الثَّئِلثَ  النَِّ ا َ  زَادَ  النَّئسُ  وََكثُن َ  َعن وُ  اللُ  َرِض َ 

Artinya: “Diriwayatkan dari as-Saib bin Yazid, ia berkata: "Azan pada hari Jum„at 

awalnya dahulu ialah apabila imam telah duduk di atas mimbar pada masa Nabi 

shallallahu „alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu „anhu Namun 

ketika Utsman radhiyallahu „anhu (menjadi Khalifah) dan orang-orang bertambah 

banyak, beliau menambah azan ketiga di az-Zaurak (suatu tempat di pasar 

Madinah).” [HR. al-Bukhari]  

ْ ِ  َيُكن    لَ  : قَنئ َ  َنَِ ٍ  ُأخ تِ  اب  ِ  يَزِي َ  ب  ِ  السَّئِِ ِ  َع ِ  -2  ِإّلَّ  َوَسنلَّ َ  َعَلي نوِ  اللُ   َصنلَّ  اللِ  لَِ ُسن
َْا ِ  ِف  َواِحن ٌ  ُمَؤذِّ ٌ  ُمَعن ِ  ِف  ُكلَِّهنئ الصَّنَل َِىنئ اْلُ   ِإَذا ينُنَؤذِّ ُ  بِنَا ٌ  َكنئ َ : قَنئ َ  َويُِقنيُ   ينُنَؤذِّ ُ  َوَغْي 
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ْ ُ  َجلَنن َ  ْ  َ  ال ِمن ننَ ِ  َعلَنن  َوَسننلَّ َ  َعَلي ننوِ  اللُ  َصننلَّ  اللِ  َرُسنن ُمَعنن ِ  يَننن نن ٍ  َوِِلَِب  نَنننَزَ   ِإَذا َويُِقنني ُ  اْلُ   َبك 
ُهَمئ اللُ  َرِض َ  َوُعَم َ   .[أمح  رواه] ُعث َمئ ُ  َكئ َ  َحّتَّ  َعنن 

Artinya: “Diriwayatkan dari as-Saib bin Yazid anak saudara perempuan Namir, ia 

berkata: Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam dahulu tidak memiliki selain satu 

muazin di dalam semua sholat, baik pada hari Jumat maupun lainnya, yang 

bertugas azan dan iqamah. Ia berkata: Bilal dahulu azan apabila Rasulullah 

shallallahu „alaihi wasallam duduk di atas mimbar pada hari Jum'at dan iqamah 

apabila beliau turun. Dan (dia juga melakukan seperti itu) untuk Abu Bakar dan 

Umar radhiyallahu „anhu sehingga (zaman) Utsman" [HR. Ahmad] 

Dari dua dalil di atas, jelaslah bahwa azan shalat Jum‘at pada zaman Nabi 

shallallahu „alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu „anhu adalah 

hanya sekali. Lalu pada zaman Utsman, karena orang-orang bertambah banyak 

maka beliau menambah satu lagi azan untuk memberitahu masuknya waktu shalat. 

Lalu azan yang sebenarnya adalah azan sebelum imam berkhutbah.  Perlu 

ditekankan di sini bahwa, iqamah dalam beberapa hadis --termasuk hadis pertama di 

atas-- juga disebut azan, sehingga seakan-akan yang ditambahkan Utsman adalah 

azan ketiga, padahal yang benar ialah hanya ada dua azan dan satu iqamah. Utsman 

menambahkan azan karena bertambahnya jumlah umat Islam pada masa itu 

sehingga beliau khawatir ada yang tidak mendengarkan azan. Adapun untuk kita 

sekarang cukup satu kali azan Jum‘at, karena kembali ke sunnah Rasulullah 

shallallahu „alaihi wasallam, dan karena azan sudah bisa dikumandangkan dengan 

pengeras suara sehingga semua orang bisa mendengarnya tanpa harus menambah 

azannya. 

2. Dalil shalat Jum‘at boleh dilaksanakan oleh kurang dari 40 orang jama‘ah.  

َثِن  قَئ َ  َسئلٍِ  َع    َنَمئ: قَئ َ  َعن وُ  اللُ  َرِض َ  َجئِب ٌ  َح َّ  َوَسنلَّ َ  َعَلي نوِ  اللُ  َصنلَّ  النَّنِبِّ  َمن َ  ُنَصلِّ  ََن  ُ  بَنين 
ْا َطَعئًمئ ََت ِملُ  ِعْيٌ  الشَّأ  ِ  ِم    أَقن بَنَلت   ِإذ   َهئ فَئل تَنَفُت  َوَسنلَّ َ  َعَلي نوِ  اللُ  َصنلَّ  النَّنِبِّ  َمن َ  بَِقن َ  َمنئ َحّتَّ  إِلَين 
ْا ََل ًْا أَو   ِِتَئرَةً  رَأَو ا َوِإَذا" فَننَنزََلت   َرُجًا  َعَش َ  اثن َنئ ِإّلَّ  َهئ انن َفضُّ  .[ومسل  البخئري رواه" ] إِلَين 

Artinya: “Diriwayatkan dari Salim, ia berkata: Jabir radhiyallahu „anhu 

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ketika kami shalat (Jum„at) bersama Nabi 

shallallahu „alaihi wasallam tiba-tiba datang dari Syam kafilah onta membawa 

makanan, maka mereka (para sahabat) mendatanginya sehingga tidak tersisa 

bersama Nabi shallallahu „alaihi wasallam selain dua belas orang. Oleh karena itu 

turunlah ayat: "Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka 

bubar” [HR. al-Bukhari dan Muslim]. 

Para ulama sepakat dan bahkan berijmak bahwa shalat Jum‘at itu harus 

berjamaah. Namun mereka berbeda pendapat tentang jumlah minimal jamaah. 

Madzhab Hanafi berpendapat, cukup tiga orang belum termasuk imam. Madzhab 

Maliki berpendapat minimal adalah dua belas sebagaimana dalam hadis di atas. 

Madzhab Syafii dan Hambali mengatakan minimalnya adalah empat puluh orang 

berdasarkan hadis-hadis yang lain. Namun yang rajih atau kuat menurut kami ialah 

tidak ada pembatasan dalam masalah jumlah, karena tidak ada hadis yang secara 

sharih (jelas) mensyaratkan jumlah tertentu. Selagi dilakukan secara berjamaah 

dengan jumlah banyak menurut suatu adat maka shalat Jum‘at itu sah dilakukan. 

 

Wallahu a„lam bish-shawab. 

 



3 

 

www.fatwatarjih.or.id 

 

Sumber: Majalah Suara Muhammadiyah No. 11, 2014 


