46544 - Tata Cara Shalat Witir Yang Diriwayatkan
Pertanyaan
Bagaimana tata cara shalat witir yang paling utama?
Jawaban Terperinci

Alhamdulillah
Shalat witir merupakan ibadah kepada Allah Taala yang sangat agung, bahkan sebagian ulama
(yaitu ulama dalam mazhab Hanaﬁ) berpedapat bahwa hal itu perkara wajib. Akan tetapi pendapat
yang shahih adalah bahwa dia termasuk sunah mu’akkad (sunah yang sangat ditekankan) yang
semestinya selalu dilakukan oleh seorang muslim dan tidak meninggalkannya.
Imam Ahmad rahimahullah berkata, “Siapa yang meninggalkan shalat witir, maka dia adalah
orang yang buruk, tidak layak persaksiannya diterima”
Hal ini menunjukkan sangat kuatnya anjuran shalat witir.
Tata cara shalat witir dapat kami simpulkan sebagai berikut;
Waktunya;
Dimulai dari sejak seseorang telah shalat Isya, walaupun shalatnya dijamak taqdim dengan shalat
Maghrib hingga matahari terbit. Berdasarkan hadits Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam,
ﺮ اﻟْﻔَﺠﻄْﻠُﻊنْ ﻳ اَﻟ اﺸَﺎء اﻟْﻌﻼة ﺻﻦﻴﺎ ﺑﻴﻤ ﻓﻢَ ﻟﻪ اﻟﻠَﻪﻌ ﺟ اﻟْﻮِﺗْﺮ وﻫﻼة ﺑِﺼﻢﺪﱠﻛﻣ ﻗَﺪْ اﻪنﱠ اﻟا
“Sesungguhnya telah memberikan kalian shalat, yaitu shalat witir, Dia menjadikannya untuk
kalian antara shalat Isya hingga masuk waktu fajar.” (HR. Tirmizi, no. 425, dishahihkan oleh Al-
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Albany dalam Shahi Tirmizi)
Apakah yang lebih utama melakukannya lebih awal atau diakhirkan?
Sunah menunjukkan bahwa siapa yang bersemangat untuk qiyamullail di akhir malam, maka lebih
utama baginya untuk mengakhirkannya, karena shalat di akhir malam lebih utama dan disaksikan.
Adapun siapa yang khawatir tidak dapat melakukannya di akhir malam, hendaknya dia melakukan
shalat witir sebelum tidur berdasarkan hadits Jabir radhiallahu anhu, dia berkata, Rasulullah
shallallahu alaihi wa sallam bersabda,
َﻚذَﻟةٌ وﻮدﺸْﻬ ﻣﻞﺮِ اﻟﻠﱠﻴﻼةَ آﺧنﱠ ﺻ ﻓَﺎﻞ اﻟﻠﱠﻴﺮ آﺧﺮﻮﺗ ﻓَﻠْﻴهﺮ آﺧﻘُﻮمنْ ﻳ اﻊ ﻃَﻤﻦﻣ وﻟَﻪو اﺮﻮﺗ ﻓَﻠْﻴﻞﺮِ اﻟﻠﱠﻴ آﺧﻦ ﻣﻘُﻮمنْ ﻻ ﻳ ا ﺧَﺎفﻦﻣ
755  رﻗﻢ، )رواه ﻣﺴﻠﻢﻞﻓْﻀ)ا
“Siapa yang khawatir tidak dapat bangun di akhir malam, hendaknya dia melakukan shalat witir di
awal malam. Siapa yang bersemangat untuk bangun di akhir malam, hendaknya dia shalat witir di
akhir malam. Sesungguhnya shalat di akhir malam disaksikan dan itu lebih utama.” (HR. Muslim,
no. 755)
An-Nawawi berkata, “Inilah pendapat yang benar. Hadits-hadits lainnya yang bersifat mutlak
hendaknya dipahami dengan pemahaman yang shahih dan jelas seperti ini. Di antaranya hadits
“Aku diwasiatkan kekasihkan untuk tidak tidur sebelum witir” Hadits ini dipahami bagi siapa yang
tidak yakin dapat bangun (di akhir malam).” (Syarah Muslim, 3/277)
Jumlah rakaatnya;
Shalat witir minimal satu rakaat, berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam;
752  رﻗﻢ، )رواه ﻣﺴﻠﻢﻞﺮِ اﻟﻠﱠﻴ آﺧﻦﺔٌ ﻣﻌﻛ ر)اﻟْﻮِﺗْﺮ
“(Shalat) witir adalah satu rakaat di akhir malam.”

2/5

Juga berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam,
 رﻗﻢ، وﻣﺴﻠﻢ911  رﻗﻢ، )رواه اﻟﺒﺨﺎريﻠﱠﺎ ﻗَﺪْ ﺻ ﻣ ﻟَﻪﺮﺪَةً ﺗُﻮﺗاﺣﺔً وﻌﻛ رﻠﱠ ﺻﺢﺒ اﻟﺼﻢﺪُﻛﺣ اذَا ﺧَﺸ ﻓَﺎَﺜْﻨ ﻣَﺜْﻨ ﻣﻞﻼةُ اﻟﻠﱠﻴﺻ
749)
“Shalat malam dua rakaat-dua rakaat. Jika salah seorang dari kalian khawatir masuk waktu
Shubuh, hendaknya dia shalat satu rakaat untuk mengganjilkan shalat yang telah dia lakukan.”
(HR. Bukhari, no. 911, dan Muslim, no. 749)
Jika seseorang mencukupi shalat satu rakaat, dia telah melakukan sunah, boleh juga shalat witir
tiga rakaat, lima, tujuh dan Sembilan.
Jika shalat witirnya tiga kali, ada dua cara yang kedua-duanya disyariatkan;
Pertama: Melakukan tiga rakaat langsung dengan satu kali tasyahud. Berdasarkan hadits Aisyah
radhiallahu anha, dia berkata,
، آﺧﺮﻫﻦ )رواه اﻟﻨﺴﺎﺋ ﻟﻔﻆ( ﻛﺎن ﻳﻮﺗﺮ ﺑﺜﻼث ﻻ ﻳﻘﻌﺪ إﻻ ﻓ اﻟﻮﺗﺮ )وﻓ رﻛﻌﺘ ﻻ ﻳﺴﻠّﻢ ﻓﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻛﺎن اﻟﻨﺒ
 اﻫـ.  ﺑﺈﺳﻨﺎد ﺻﺤﻴﺢ واﻟﺒﻴﻬﻘ،  ﺑﺈﺳﻨﺎد ﺣﺴﻦ رواه اﻟﻨﺴﺎﺋ4/7 ، اﻟﻤﺠﻤﻮع ﻗﺎل اﻟﻨﻮوي ﻓ3/31 ، واﻟﺒﻴﻬﻘ3/234)
“Adalah Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak melakukan salam di dua rakaat shalat witir.” Dalam
redaksi lain, “Beliau melakukan shalat witir tiga rakaat, tidak duduk (tasyahud) kecuali di rakaat
terakhir.” (HR. An-Nasai, 3/234, An-Nawawi berkata dalam Al-Majmu, 4/7. An-Nasai meriwayatkan
dengan sanad hasan, sedangkan Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad shahih)
Kedua: Melakukan salam setelah dua rakaat kemudian witir dengan satu rakaat. Berdasarkan
riwayat dari Ibnu Umar radhiallahu anhuma, bahwa beliau memisahkan antara yang genap (dua
rakaat) dan ganjil (satu rakaat) masing-masing dengan sekali salam. Dan beliau mengabarkan
bahwa Nabi shallalahu alaihi wa sallam melakukan hal itu. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, no.
2435. Ibnu Hajar berkata dalam kitab Fathul Bari, 2/482, sanadnya kuat.
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Adapun jika dia shalat witir dengan lima rakaat atau tujuh rakaat, maka hendaknya dilakukan
dengan bersambung, dan cukup dengan sekali tasyahud di rakaat terakhir lalu salam.
Berdasarkan riwayat Aisyah radhiallahu anha, dia berkata,
 آﺧﺮﻫﺎء إﻻ ﻓ ﺷ ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ ﺛﻼث ﻋﺸﺮة رﻛﻌﺔ ﻳﻮﺗﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﺨﻤﺲ ﻻ ﻳﺠﻠﺲ ﻓ ﻳﺼﻠﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠﻪ ﺻﻛﺎن رﺳﻮل اﻟ
737  رﻗﻢ،))رواه ﻣﺴﻠﻢ
“Adalah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melakukan shalat di malam hari, tiga belas rakaat,
beliau shalat witir dengan lima rakaat, tidak duduk (tasyahud) kecuali di rakaat terakhir.” (HR.
Muslim, no. 737)
Dari Ummu Salamah radhiallahu anhu dia berkata, “Dahulu Nabi shallallahu alaihi wa sallam
melakukan shalat witir lima dan tujuh rakaat, beliau tidak memisahnya dengan salam dan
pembicaraan.” (HR. Ahmad, 6/290, An-Nasai, no. 1714. Imam An-Nawawi berkata, ‘Sanadnya
bagus’. Al-Fathurrabani, 2/297, dinyatakan shahih oleh Al-Albany dalam Shahih An-Nasai)
Jika seseorang witir dengan Sembilan rakaat, maka seluruh rakaatnya disambung, lalu duduk
tasyahud pada rakaat ke delapan, kemudian berdiri lagi tidak salam, lalu tasyahud lagi pada
rakaat ke Sembilan, lalu salam.
Berdasarkan riwayat Aisyah radhiallahu anha sebagaiman dalam riwayat Muslim, no. 746,
sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wa sallam shalat sebanyak Sembilan rakaat, tidak duduk di
dalamnya kecuali pada rakaat ke delapan, lalu berzikir kepada Allah, memujinya dan berdoa,
kemudian bangkit tanpa salam, kemudian berdiri dan shalat di rakaat ke Sembilan, kemudian
duduk berzikir kepada Allah, memuji dan berdoa kepadaNya, kemdian salam dengan salam yang
dapat kami dengarkan.”
 وﻳﻮﺗﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻮاﺣﺪة،  ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ رﻛﻌﺘﻴﻦ،  وإن أوﺗﺮ ﺑﺈﺣﺪى ﻋﺸﺮة.
Jika shalat witir sebelas rakaat, maka dia hendaknya shalat setiap dua rakaat salam, lalu di
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akhirnya shalat satu rakaat.
Minimal Kesempurnaan Rakaat Dan Bacaannya
Shalat witir yang sempurna minimal dua rakaat lalu salam, kemudian shalat lagi satu rakaat dan
salam. Boleh juga dilakukan sekaligus (tiga rakaat) dan sekali salam, tapi dengan sekali tasyahud,
bukan dengan dua tasyahud.
Pada rakaat pertama dari tiga rakaat hendaknya membaca “sabbihisma rabbikal a’la” (surag AlA’la) secara sempurna. Pada rakaat kedua membaca surat; Al-Kaﬁrun sedangkan pada rakaat
ketiga membaca surat Al-Ikhlash.
Imam An-Nasai meriwayatkan, no. 1729, dari Ubay bin Ka’b, dia berkata,
ﺪٌ )وﺻﺤﺤﻪﺣ اﻪ اﻟﻮ ﻫﻗُﻞونَ وﺮﺎﻓْﺎ اﻟﻬﻳﺎ ا ﻳﻗُﻞ وَﻠﻋِﻚَ اﻻﺑ رﻢ اﺳِﺢﺒ اﻟْﻮِﺗْﺮِ ﺑِﺴ ﻓاﻘْﺮ ﻳﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳﺎنَ رﻛ
 ﺻﺤﻴﺢ اﻟﻨﺴﺎﺋ ﻓ)اﻷﻟﺒﺎﻧ
“Adalah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dalam shalat witir membaca sabbihisma robbikal
a’la (surat Al-A’la) dan Qul yaa ayyuhal kaaﬁruun (surat Al-Kaﬁrun) serta Qul huwallahu ahad
(surat Al-Ikhlash).” (Dishahihkan oleh Al-Albany dalam Shahih An-Nasa’i)
Semua tata cara ini dalam shalat witir terdapat dalilnya dalam sunah. Yang sempurna adalah tidak
berpatokan dengan satu cara saja, tapi sekali waktu melakukan, di waktu lain melakukan cara
yang lain. Demikian seterusnya, sehingga dia melakukan seluruh perbuatan sunah.
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