610 - Taubat Orang Yang Meninggalkan Shalat
Pertanyaan
Dalam rentang waktu yang lama dari umur saya tidak melakukan shalat. Lalu saya bertaubat
kepada Allah pada masa-masa terakhir ini dan saya rajin menunaikan shalat. Apa hukum masa
lalu saya yang tanpa shalat?
Jawaban Terperinci

Alhamdulillah
Ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepada anda ketika mengembalikan anda ke Islam setelah
anda meninggalkan shalat. Maka rajinlah menunaikan shalat pada waktunya dan perbanyak shalat
sunah sebagai pengganti dari yang terluput dari shalat fardu sebagaimana yang ada dalam hadits
Shahih dari Huraits bin Qobisah berkata:
ﺎﺤﺎﻟﺎ ﺻﻴﺴﻠ ﺟزُﻗَﻨﺮنْ ﻳ اﻪ اﻟﻟْﺖﺎ ﺳّﻧ اةَ ﻓَﻘُﻠْﺖﺮﻳﺮ ﻫِﺑ اَﻟ اﺖﻠَﺴ ﻓَﺠﺎ ﻗَﺎلﺤﺎﻟﺎ ﺻﻴﺴﻠ ﺟ ﻟﺮﺴ ﻳﻢ اﻟﻠﱠﻬﺪِﻳﻨَﺔَ ﻓَﻘُﻠْﺖ اﻟْﻤﺖﻗَﺪِﻣ
ﻪﻠَﻴ اﻟﻠﱠﻬﻢ ﻋﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳ رﺖﻌﻤ ﺳ ﻓَﻘَﺎل ﺑِﻪﻨﻨْﻔَﻌنْ ﻳ اﻪ اﻟﻞ ﻟَﻌﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ اﻟﻠﱠﻬﻢ ﻋﻠﱠ ﺻﻪﻮلِ اﻟﺳ رﻦ ﻣﺘَﻪﻌﻤﺪِﻳﺚٍ ﺳ ﺑِﺤﺪِّﺛْﻨﻓَﺤ
ﺮﺧَﺴ و ﻓَﻘَﺪْ ﺧَﺎبﺪَتنْ ﻓَﺴا وﺢﻧْﺠا وﻓْﻠَﺢ ﻓَﻘَﺪْ اﺖﻠُﺤنْ ﺻ ﻓَﺎﻼﺗُﻪ ﺻﻪﻠﻤ ﻋﻦ ﻣﺔﺎﻣﻴ اﻟْﻘمﻮﺪُ ﻳﺒ اﻟْﻌ ﺑِﻪﺐﺎﺳﺤﺎ ﻳ ﻣلونﱠ ا اﻘُﻮل ﻳﻠﱠﻢﺳو
ﺮﺎﺋﻮنُ ﺳ ﻳ ﺛُﻢﺔ اﻟْﻔَﺮِﻳﻀﻦ ﻣﺎ اﻧْﺘَﻘَﺺﺎ ﻣ ﺑِﻬﻞﻤ ﻓَﻴع ﺗَﻄَﻮﻦﺪِي ﻣﺒﻌ ﻟﻞوا ﻫ اﻧْﻈُﺮﻞﺟ وﺰ ﻋب اﻟﺮ ﻗَﺎلءَ ﺷﻪﺘ ﻓَﺮِﻳﻀﻦ ﻣنِ اﻧْﺘَﻘَﺺﻓَﺎ
2020  رﻗﻢ، ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ وﻫﻮ ﻓ413  رﻗﻢ،ﻚَ )رواه اﻟﺘﺮﻣﺬي ذَﻟَﻠ ﻋﻪﻠﻤ)ﻋ
“Saya datang di Madinah dan berdoa, ‘Ya Allah mudahkan diriku untuk mendapatkan teman yang
saleh. Maka saya duduk disamping Abu Hurairah dan mengatakan, “Sesungguhnya saya
memohon kepada Allah agar diberi rezki teman saleh, maka beritahukan kepada diriku dengan
hadits yang anda dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam semoga Allah dapat
memberikan manfaat untuk diriku. Maka beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah
sallallahu alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amal seorang
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hamba pada hari kiamat adalah shalat. Kalau shalatnya baik, maka dia akan selamat. Kalau
shalatnya rusak, maka dia celaka dan merugi. Kalau (shalat) Fardunya ada yang kurang, Tuhan
berﬁrman ‘Lihatlah apakah hambaKu mempunyai shalat sunah untuk melengkapi yang kurang dari
shalat fardu. Lalu hal itu berlaku untuk seluruh amalan lainnya.” (HR. Tirmizi no. 413, terdapat
dalam kitab Shahih Al-Jami, no. 2020)
Diriwayatkan dari Anas bin Hakim Dhabbi bahwa beliau datang di Madinah dan bertemu dengan
Abu Hurarah, lalu dia bertanya nasabku maka aku sebutkan nasabku kepadanya. Dan beliau
mengatakan:
ﺎ ﻣلونﱠ ا ا ﻗَﺎلﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ اﻟﻠﱠﻬﻢ ﻋﻠﱠ ﺻِ اﻟﻨﱠﺒﻦ ﻋهﺮ ذَﻛﻪﺒﺴﺣا وﻮﻧُﺲ ﻳ ﻗَﺎلﻪﻚَ اﻟﻤﺣ رَﻠ ﺑ ﻗُﻠْﺖﺪِﻳﺜًﺎ ﻗَﺎلﺪِّﺛُﻚَ ﺣﺣﻻ ا اَﺎ ﻓَﺘﻳ
مﺎ اﻬﺗَﻤﺪِي اﺒ ﻋﻼة ﺻوا ﻓ اﻧْﻈُﺮﻠَﻢﻋ اﻮﻫ وﻪﺘﻼﺋﻤ ﻟﺰﻋ وﻞﻨَﺎ ﺟﺑ رﻘُﻮل ﻳﻼةُ ﻗَﺎل اﻟﺼﻬِﻢﺎﻟﻤﻋ اﻦ ﻣﺔﺎﻣﻴ اﻟْﻘمﻮ ﻳ ﺑِﻪ اﻟﻨﱠﺎسﺐﺎﺳﺤﻳ
ﻮاﻤﺗ اعٌ ﻗَﺎل ﺗَﻄَﻮﺎنَ ﻟَﻪنْ ﻛ ﻓَﺎع ﺗَﻄَﻮﻦﺪِي ﻣﺒﻌ ﻟﻞوا ﻫ اﻧْﻈُﺮﺎ ﻗَﺎلﯩﺎ ﺷَﻴﻨْﻬ ﻣﺎنَ اﻧْﺘَﻘَﺺنْ ﻛاﺔً و ﺗَﺎﻣ ﻟَﻪﺖﺒﺘﺔً ﻛ ﺗَﺎﻣﺎﻧَﺖنْ ﻛﺎ ﻓَﺎﻬﻧَﻘَﺼ
2571  رﻗﻢ، )ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊﻢ ذَاﻛَﻠ ﻋﺎلﻤﻋﺧَﺬُ اﻻ ﺗُﻮ ﺛُﻢﻪﻋ ﺗَﻄَﻮﻦ ﻣﺘَﻪﺪِي ﻓَﺮِﻳﻀﺒﻌ)ﻟ
“Wahai pemuda, apakah anda mau saya beritahu sebuah hadits. Saya menjawab, ‘Ya. Semoga
Allah merahmati anda. Yunus mengatakan, “Saya mengira beliau menyebutkan Nabi sallallahu
alaihi wa sallam bersabda, ‘Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab dari seorang manusia
pada hari kiamat adalah shalat. Tuhan kami Azza wa Jalla mengatakan kepada Para Malaikat-Nya
dan Beliau lebih mengetahui, “Lihatlah shalat hamba-Ku. Apakah sempurna atau kurang. Kalau
sempurna maka ditulis sempurna untuknya. Kalau ada kurang sesuatu darinya, maka (Allah)
berﬁrman, “Lihat, apakah hamba-Ku mempunyai shalat sunah. Kalau dia mempunyai shalat sunah,
Dia Berkata, “Sempurnakan yang wajib untuk hamba-Ku dari sunahnya. Kemudian diambil
amalannya berdasarkan hal itu.” (Shahih Al-Jami, no. 2571)
Sebagai tambahan penjelasan tentang taubatnya orang yang meninggalkan shalat, silahkan
merujuk jawaban soal no. 91411.
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