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❑Syarat wajib shalat jum’at

❑Syarat sahnya shalat jum’at

❑Fardhu Jum’at

❑Rukun rukun khotbah

❑Syarat – syarat dua khotbah

❑Sunah hai’at Jum’at



“Hai orang – orang yang beriman, apabila
diserukan untuk menunaikan shalat pada hari
Jum’at, maka bersegeralah kamu untuk
mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli.”

(Al – Jumu’ah : 9) 



Syarat wajib Jum’at

1. Islam

2. Baligh (sudah cukup umur)

3. Berakal sehat (normal)

4. Merdeka (bukan budak belian)

5. Pria

6. Sehat (fisik dan non fisik)

7. Menetap (warga masyarakat yang 
bermukim)



❑Shalat Jum’at mulai diwajibkan di Mekkah (pada malam
Isra’); hanya di Mekkah belum dilaksanakan, karena
belum mencukupi perhitungan (belum lengkap 40
orang) atau mendirikan shalat Jum’at untuk syiar,
sedangkn Nabi saw. shalat di Mekkah masih secara
sembunyi – sembunyi.

❑Orang pertama yang mendirikan shalat Jum’at di
Madinah sebelum hijrah ialah sahabat As’ad bin
Zararah, pada suatu kampung (namanya Naqi’ul
khadmat), jaraknya satu mil dari Madinah. Shalat Jum’at
itu shalat yang paling afdhal.

❑Disebut shalat Jum’at karena manusia “berkumpul”
untuk melaksanakannya atau karena Nabi Adam dan Siti
Hawa “berkumpul” pada hari itu di Muzdalifah. Oleh
karena itu, disebut “kumpul”.



Syarat Sah Shalat Jum’at
1. Tersedianya tempat untuk menyelenggarakan Shalat

Jum’at yang memadai bagi jama’ah yang menetap,
baik dalam kota maupun kampung tempat
bermukim.

2. Jumlah peserta jamaah Jum’at hendaknya sebanyak
40 orang pria yang telah mukallaf, kaum pria yang
merdeka dan bermukim atau warga desa yang
menetap.

3. Waktu Jum’at harus tepat di waktu dzuhur. 



Fardhu dalam Shalat Jum’at
1. Adanya dua khotbah yang disampaikan (oleh

khatib) dengan berdiri.

2. Khatib duduk diantara 2 khotbah tersebut, yang
lamanya sekedar tuma’ninah di antara 3 sujud
menurut pendapat Imam Mutawalli.

3. Kalau khatib lemah, tidak kuat berdiri, untuk
penyampaian khotbah dengan duduk hukumnya
sah dan diperbolehkan berjama’ah dengannya
walaupun tidak tahu hal ikhwal atau keadaan
khatib.



Rukun – Rukun Khotbah
1. Memuji Allah SWT, dengan lafal “Alhamdulillah”

“Ahmaduhu”dan lain lain.

2. Bersalawat kepada Rasulullah SAW (lafal keduanya
yaitu memuji Allah dan bersalawat) yang telah
ditentukan.

3. Berpesan takwa, lafal keduanya (wasiat dan takwa)
menurut pendapat yang benar lafal tersebut tidak
ditentukan.

4. Membaca ayat Al – Qur’an pada salah satu khotbah.

5. Berdo’a untuk orang yang beriman, pria wanita, pada
khotbah yang kedua (akhir).



Syarat – syarat dua khotbah
1. Di syaratkan pada dua kali khotbah itu sekira

terdengar oleh empat puluh orang, yakni tiga puluh
sembilan orang selain khatib.

2. Penyampaian kedua khotbah menggunakan bahasa
Arab karena mengikuti ulama salaf dan khalaf.

3. Berdiri bagi khatib yang mampu.

4. Suci dari hadas besar dan kecil serta najis.

5. Menutup aurat.

6. Duduk diantara dua khotbah dengan tuma’ninah.

7. Muwalat (terus menerus) diantara dua khotbah.



Sunah hai’at Jum’at
1. Mandi.

➢ Adapun waktu mandi Jum’at yaitu sejak munculnya fajar
shadiq. Tapi yang utama adalah menjelang berangkat untuk
menunaikan shalat Jum’at.

2. Membersihkan tubuh.

➢ Dengan cara menghilangkan bau yang tidak disukai, misalnya
bau tak sedap, dilenyapkan dengan memberi sesuatu yang
dapat menghilangkan bau tersebut.

3. Menggunakan pakaian berwarna putih.

➢ Karena pakaian putih (paling afdhal) sebaik – baik pakaian.

4. Kalau kuku panjang atau berambut panjang hendaknya
dipotong. Mencabuti rambut ketiak, mencukur kumis, dan
rambut disekitar alat vital.


