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An	 Nisaa’	 103:	 Sesungguhnya	 shalat	 itu	 adalah	 kewajiban	 yang	 ditentukan	
waktunya	atas	orang-orang	beriman	

Umat	Muslim	diharuskan	untuk	melakukan	shalat	lima	waktu	setiap	hari.	Shalat	
tersebut	wajib	dilakukan	pada	waktu	yang	 telah	ditentukan.	Semua	shalat	 lima	
waktu	 terkait	 dengan	 pergerakan	 matahari	 dan	 tanda	 astronomi.	 Ada	 banyak	
tabel	shalat	yang	berbeda	yang	telah	diterapkan	di	Norwegia	selama	bertahun-
tahun,	 tetapi	 sebagian	 besar	 didasarkan	 pada	 metode	 yang	 tidak	 valid	 atau	
setidaknya,	metode	yang	 sangat	bermasalah.	Artikel	 ini	hanya	akan	membahas	
secara	 singkat	 metode	 yang	 telah	 digunakan	 untuk	 menyiapkan	 tabel	 shalat	
Mawaqeet,	 dan	mengapa	 kami	 percaya	 bahwa	metode	 khusus	 ini	 benar.	 Akan	
ada	 lebih	 banyak	 artikel	 dan	 video	 yang	 akan	 menjelaskan	 topik-topik	 yang	
berkaitan	dengan	waktu	sholat	secara	lebih	rinci.		

Mempertimbangkan	waktu	sholat,	para	ulama	telah	membagi	dunia	menjadi	tiga	
area.		

	
Gambar		1	Pembagian	tiga	area	dunia	dalam	penentuan	waktu	shalat	

	



1. Area	 Normal.	 Di	 area	 ini,	 tanda-tanda	 shalat	 lima	 waktu	 terlihat	
sepanjang	tahun.	Daerah	ini	terletak	di	antara	garis	khatulistiwa	dan	garis	
lintang	48,5°.		

2. Area	 normal	 dengan	 periode	 ekstrim.	 Di	 area	 ini,	 tanda-tanda	untuk	
semua	 5	 shalat	 terlihat	 hampir	 sepanjang	 tahun	 kecuali	 pada	 periode	
ekstrim.	 Pada	 periode	 ekstrim,	 matahari	 tidak	 berada	 cukup	 jauh	 di	
bawah	cakrawala	untuk	menjadi	gelap	gulita.	Daerah	ini	berada	di	antara	
garis	lintang	48,5°	dan	66°.	Area	ini	akan	mengalami	matahari	terbit	dan	
terbenam	sepanjang	tahun.		

3. Area	 abnormal	 dengan	 waktu	 abnormal.	 Dalam	 kategori	 ini	 adalah	
semua	 area	 yang	 berada	 di	 atas	 66°	 garis	 lintang.	 Ciri	 khas	 daerah	 ini	
adalah	tidak	adanya	matahari	terbit	dan	terbenam	pada	periode	tertentu	
dalam	setahun.		

Artikel	 ini	 akan	 membahas	 waktu	 sholat	 di	 area	 nomor	 2	 diatas	 yaitu	 "Area	
Normal	dengan	Periode	Ekstrim".	Fokus	utamanya	adalah	pada	Isya	dan	Subuh,	
yang	merupakan	waktu	sholat	yang	dipengaruhi	oleh	periode	ekstrim.		
Zuhur		

Waktu	 zuhur	 dimulai	 setelah	 matahari	 melewati	 garis	 meridian.	 Matahari	
kemudian	 bergeser	 dari	 titik	 tertingginya	 yang	 juga	 merupakan	 titik	 tengah	
cakrawala.	 Saat	 matahari	 melewati	 meridian,	 melakukan	 shalat	 menjadi	
makrooh	(sangat	tidak	disukai).	Waktu	ini	tidak	memakan	waktu	lebih	dari	dua	
menit.	Waktu	Zuhur	berlangsung	sampai	masuknya	waktu	Ashar.		

Ashar		

Ada	 ketidaksepakatan	 di	 kalangan	 ulama	 tentang	 dimulainya	 waktu	 Ashar.	
Menurut	 sebagian	 besar	 ulama,	 waktu	 Ashar	 dimulai	 ketika	 bayangan	 suatu	
benda	 menjadi	 1	 x	 ukuran	 benda	 tersebut	 di	 samping	 bayangan	 aslinya.	 Di	
mazhab	 hukum	 Hanafi,	 pendapat	 yang	 berlaku	 adalah	 bahwa	 waktu	 Ashar	
dimulai	 ketika	 bayangan	 suatu	 benda	 menjadi	 2	 x	 ukuran	 benda	 tersebut	
disamping	bayangan	aslinya.	

	
Gambar		2	Ilustrasi	penentuan	waktu	Ashar	



Kedua	 pendapat	 tersebut	 valid	 dan	 juga	 dipraktikkan	 oleh	 mereka	 yang	
mengikuti	 Sekolah	 Hukum	 Hanafi.	 Oleh	 karena	 itu,	 kami	 telah	 memilih	 untuk	
memasukkan	kedua	metode	waktu	Ashar	di	tabel	sholat	Mawaqeet.	Waktu	Ashar	
berdasarkan	 1	 x	 bayangan	 disebut	 sebagai	 "Ashar	 Syafi'i",	 sedangkan	 waktu	
Ashar	berdasarkan	2	x	bayangan	disebut	"Ashar	Hanafi".	

Waktu	Ashar	berlangsung	hingga	masuknya	Maghrib.	Ketika	matahari	terbenam	
telah	 dimulai,	 tidak	 dianjurkan	 untuk	 melakukan	 shalat	 wajib	 maupun	 shalat	
sunnah.	 Namun,	 jika	 saat	 itu	 shalat	 Ashar	 belum	 terlaksana,	maka	 tetap	wajib	
melaksanakannya	 pada	 waktu	 tersebut.	 Di	 sisi	 lain,	 sangat	 tidak	 dianjurkan	
untuk	menunda	shalat	Ashar	sampai	saat	itu.	
Maghrib	

Waktu	 shalat	Maghrib	 dimulai	 saat	matahari	menghilang	 di	 bawah	 ufuk	 barat	
(matahari	 terbenam).	 Sinar	matahari	 membelok	 saat	 menyentuh	 atmosfer.	 Ini	
memungkinkan	 matahari	 terlihat	 selama	 beberapa	 menit	 bahkan	 setelah	
matahari	 terbenam.	 Ini	 dikenal	 sebagai	 refraksi.	 Besarnya	 refraksi	 tergantung	
pada	tekanan	dan	suhu	atmosfer.	Oleh	karena	itu,	dalam	tabel	sholat	Mawaqeet,	
lima	 menit	 ditambahkan	 ke	 awal	 waktu	 Maghrib	 sebagai	 batas	 aman.	 Waktu	
Maghrib	berlangsung	sampai	masuknya	waktu	Isya.	
Isha		

Setelah	 matahari	 terbenam	 ada	 lapisan	 cahaya	 merah	 diikuti	 lapisan	 cahaya	
putih	 di	 ufuk	 barat.	 Cahaya	 merah	 disebut	 Shafaq	 ahmar,	 sedangkan	 cahaya	
putih	 disebut	 shafaq	 Abyadh.	 Menurut	 mayoritas	 ulama,	 waktu	 Isya	 dimulai	
ketika	cahaya	merah	sudah	menghilang	dari	ufuk,	sedangkan	di	sekolah	hukum	
Hanafi,	 pendapat	 yang	 umum	 adalah	 bahwa	waktu	 Isya	 dimulai	 ketika	 cahaya	
putih	menghilang	dari	ufuk.	
	

	
Gambar		3	Hilangnya	cahaya	merah	



	
Gambar		4	Hilangnya	cahaya	putih	

Pada	 saat	 cahaya	 putih	menghilang	 dari	 cakrawala,	malam	 dimulai.	 Ini	 terjadi	
ketika	matahari	berada	18	derajat	di	bawah	ufuk	barat.		
Selalu	 ada	 ketidaksepakatan	 tentang	waktu	 dimulainya	 Isya.	 Ketidaksepakatan	
ini	disebabkan	oleh	berbagai	pendapat	dan	sumber	dalam	penentuan.	Sumber-
sumber	dan	hadis	tertentu	tampaknya	menunjukkan	bahwa	waktu	Isya	dimulai	
ketika	menjadi	 gelap	 gulita,	 yaitu	 setelah	 cahaya	 putih	 menghilang,	 sementara	
tanda-tanda	 lain	 tampaknya	 menunjukkan	 bahwa	 waktu	 Isha	 dimulai	 ketika	
cahaya	merah	telah	menghilang.		

Setelah	cahaya	merah	muncul	setelah	matahari	terbenam,	anda	juga	bisa	melihat	
cahaya	kuning	di	cakrawala.	Ada	ketidaksepakatan	tentang	pancaran	kuning	ini	
di	 antara	 para	 ulama	 yang	 percaya	 bahwa	 waktu	 Isya	 dimulai	 setelah	 cahaya	
merah	menghilang.	 Ketidaksepakatan	 terutama	 tentang	 apakah	 cahaya	 kuning	
merupakan	bagian	dari	cahaya	merah	atau	bukan,	dan	oleh	karena	itu	terdapat	
definisi	yang	berbeda	untuk	menghilangnya	cahaya	merah.	Selain	itu,	sulit	untuk	
menghitung	waktu	yang	tepat	saat	lampu	merah	menghilang.	
Periode	 waktu	 yang	 tidak	 pasti	 ini	 adalah	 salah	 satu	 alasan	 mengapa	 praktik	
yang	berlaku	di	mayoritas	dunia	Muslim	saat	ini	dan	sebelumnya	dalam	sejarah	
telah	 memulai	 waktu	 Isya	 setelah	 cahaya	 putih	 menghilang.	 Ini	 terjadi	 ketika	
matahari	 berada	 18	 derajat	 di	 bawah	 ufuk	 barat.	 Metode	 18	 derajat	 ini	
dikonfirmasi	dan	dibuktikan	melalui	astronomi	dan	observasi.		
Di	 bawah	 ini	 adalah	 beberapa	 kutipan	 dari	 ulama	Muslim	 yang	 juga	 astronom	
yang	 percaya	 bahwa	waktu	 Isya	 dimulai	 ketika	matahari	 berada	 18	 derajat	 di	
bawah	ufuk	barat:		



• Abu	 Rayhaan	 Al	 Bayrooni	 (w.	 440	 h.)	 menulis	 bahwa	 Subuh	 dimulai	
ketika	matahari	berusia	18	tahun	derajat	di	bawah	ufuk	timur	dan	shafaq	
menghilang	ketika	matahari	berada	18	derajat	di	bawah	ufuk	barat.	[1]		

• Astronom	 Hasan	 bin	 Esa	 bin	 Al	 Majjasi	 menulis	 hal	 yang	 sama,	
menambahkan	bahwa	 ini	 berlaku	untuk	 semua	 garis	 lintang	dan	 semua	
musim.	[2]		

• Al	 battani	 (w.	 317),	 Abul	Hasan	Al	 Soofi	 (w.	 376),	 Ibn	Uzzarqaalah	
(w.	 493),	 Ali	 Bin	 Jafar	 Al	 Aslami	 (w.	 693),	 Qadhi	 Zaadah	 (w.	 840),	
Abdur	Rahman	bin	Omar	Al	 Soosi	 (w.	1003)	dan	astronom	muslim	
lainnya	 juga	 percaya	 bahwa	 waktu	 Isha	 dimulai	 ketika	 matahari	
berada	 18	 derajat	 di	 bawah	 ufuk	 barat	 dan	 waktu	 Subuh	 dimulai	
ketika	matahari	berada	18	derajat	di	bawah	ufuk	timur.	

Selain	pendapat	dari	cendekiawan	Muslim	dan	astronom,	semua	observatorium	
dan	situs	web	astronomi	di	dalam	dan	di	luar	Norwegia	juga	menunjukkan	awal	
dan	akhir	malam	pada	18	derajat.		

	

	
Gambar		5	Gambaran	cakrawala	pada	saat	matahari	terbenam	

	
Waktu	Isya	kemudian	akan	dimulai	pada	akhir	senja	astronomi	dan	waktu	Subuh	
akan	 disesuaikan	 dengan	 dimulainya	 senja	 astronomi	 di	 ufuk	 timur.	 Ini	 sesuai	
dengan	 pengamatan	 yang	 dilakukan	 oleh	 para	 cendekiawan	muslim	 sepanjang	
sejarah.	

Penetapan	Isya	menurut	18	derajat	dan	15	derajat		

Perbedaan	antara	hilangnya	cahaya	merah	dan	hilangnya	cahaya	putih	itu	kira-
kira	 sebesar	 tiga	 derajat.	 Dipastikan	 bahwa	 cahaya	 putih	 menghilang	 saat	
matahari	 berada	 18	 derajat	 di	 bawah	 cakrawala.	 Artinya	 cahaya	 merah	 akan	
hilang	saat	matahari	berada	15	derajat	di	bawah	ufuk.	Kedua	pendapat	itu	valid.	
Berdasarkan	argumen	di	atas,	waktu	 Isya	dihitung	menurut	metode	18	derajat	
selama	 periode	 normal.	 Periode	 sebelum	 dan	 sesudah	 periode	 ekstrim	 ketika	



waktu	 Isya	 mulai	 terlambat,	 kita	 beralih	 ke	 metode	 15	 derajat,	 yang	 seperti	
disebutkan	di	atas	juga	merupakan	metode	yang	valid.		
Karena	selalu	ada	ketidaksepakatan	tentang	waktu	mulai	Isya,	ada	ruang	untuk	
diskusi,	 tetapi	 tidak	 ada	 keraguan	 bahwa	 dalam	 keadaan	 normal	 akan	 lebih	
aman	dan	paling	benar	untuk	mengikuti	metode	18	derajat	untuk	Isya.		

Inilah	 sebabnya	 mengapa	 komite	 Fiqih	 yang	 besar	 dan	 terkenal,	 seperti	
Universitas	Ilmu	Pengetahuan	Islam	di	Karachi,	mengikuti	metode	penghitungan	
era	 Isya	 18	 derajat.	 Beberapa	 komite,	 seperti	 Dewan	 Fatwa	 Eropa	 dan	 Liga	
Muslim	 Dunia,	 percaya	 bahwa	 waktu	 Isya	 dimulai	 ketika	 matahari	 berada	 17	
derajat	 di	 bawah	 cakrawala.	 Ini	 juga	 merupakan	 pendapat	 yang	 valid	 dan	
perbedaan	antara	17	dan	18	derajat	dalam	hal	 apa	pun	sangat	 tidak	 signifikan	
dan	tidak	lebih	dari	beberapa	menit.	
Mawaqeet	 kemudian	memilih	 untuk	mengikuti	metode	 18	 derajat	 untuk	
waktu	Isya	pada	umumnya	dan	metode	15	derajat	untuk	waktu	Isya		pada	
periode	transisi	sebelum	dan	sesudah	periode	ekstrim.	
	
Isya	dalam	periode	ekstrim	

Seperti	yang	disebutkan	sebelumnya,	artikel	 ini	akan	fokus	pada	"area	normal	
dengan	periode	ekstrem".	Di	daerah	ini,	waktu	dalam	setahun	sebagian	besar	
normal,	 tetapi	ada	beberapa	bulan	di	mana	matahari	 tidak	terbenam	sejauh	18	
derajat	di	bawah	cakrawala	sehingga	matahari	tidak	sepenuhnya	gelap.	Tanggal	
dan	periode	pasti	dari	periode	ini	bervariasi	dari	satu	tempat	ke	tempat	lain.	Di	
Oslo,	periode	ekstrim	berlangsung	dari	21	April	hingga	20	Agustus.	Di	Stavanger,	
periode	ekstrim	ini	kira-kira	berlangsung	dari	24	April	hingga	19	Agustus.		

Ketika	 hari	 tidak	 benar-benar	 gelap,	 waktu	 Isya	 juga	 tidak	 terjadi.	 Waktu	
Maghrib	 kemudian	 berlangsung	 sampai	 waktu	 Subuh.	 Selama	 periode	 ini,	
"malam"	 terbagi	 menjadi	 dua	 dari	 matahari	 terbenam	 hingga	 matahari	 terbit.	
Bagian	 pertama	 milik	 Maghrib,	 sedangkan	 bagian	 kedua	 untuk	 Subuh.	 Sholat	
Isya	 dilakukan	 pada	 bagian	 pertama	 setelah	 Maghrib.	 Selama	 periode	 ini	
seseorang	dapat	menggabungkan	Maghrib	dan	Isya.	

	
Gambar		6	Ilustrasi	ketika	matahari	tidak	berada	di	bawah	cakrawala	pada	musim	panas	seperti	

halnya	yang	terjadi	pada	musim	musim	yang	lain	



Beberapa	ulama	Hanafi	berpendapat	bahwa	mereka	yang	tinggal	di	daerah	yang	
disebut	"daerah	normal	dengan	waktu	yang	tidak	normal",	tidak	memiliki	waktu	
Isya,	tidak	akan	diwajibkan	untuk	melaksanakan	shalat.	Oleh	karena	itu	mereka	
percaya	 bahwa	 tidak	 adanya	 tanda-tanda	 yang	 menunjukkan	 bahwa	 waktu	
sholat	telah	tiba,	berarti	urutan	sholat	itu	sendiri	juga	telah	lewat.	

Misalnya,	 Imam	 Zayla'i	 menulis:	 "Mereka	 yang	 tidak	menemukan	 waktu	 untuk	
Isya	dan	Witir	karena	mereka	tinggal	di	daerah	di	mana	fajar	terjadi	tepat	setelah	
matahari	 terbenam	 atau	 sebelum	 malam	 tiba	 tidak	 diwajibkan	 untuk	 berdoa	
untuk	Isya	dan	Witir."	[3]	

Al	Hulwaani,	Al	Baqqaali,	Al	 Shurunbulaali	 dan	beberapa	ulama	Hanafi	 lainnya	
juga	 berpendapat	 demikian.	 Namun,	 makna	 ini	 berdasarkan	 analogi	 (Qiyaas),	
padahal	ada	hadits	yang	menunjukkan	bahwa	shalat	tetap	wajib,	bahkan	ketika	
waktu	sholat	yang	sebenarnya	tidak	ada.	Hadis	itu	disebut	"Hadist	Dajjal".	

Nabi	؇؇؇؇؇؊ԅఊԅਇ؊ԅਊԅਊऊअԇ܇ఌ༒တሉࠉࠉࠇइ؊ԅਊԅਊԅਊԅਊԅਊԅਊԅਉਊउਊइ܇܇ఌ༉ࠍࠇࠉࠇࠉࠇ؆؆ഋ܇ଋ܇ଋ܇ଆ؈܇؆܇ԅࠈԅࠈԅࠈЃ܇ࠇఌ༉ਊउਊएఌ༇܉ਊअԅԊԅਊԅਊԅਇ؇؊ԅऊԅउਊएఌ༏ఌ༉ऀ܇�����ఓၣᗿԅऀԅఊ܇နਊซਉ؈܈ఌईÿ������ԅԆ̉उआࠉउउउउउउउਊਉउ���Ԁ�������ԅԌԅఇܐฎᐑᄊਊ܇ࠎࠉऊࠈअЇࠈआई܋ഌ܉ࠅउ܍ഉఉఉఉఉ���ऌ༝ฌଋฉईऀࠏ�����Ѐ������ऀĀ�����༅ԅԅࠇԅఅԋԅఅԌ؆అԌఅԌ	pernah	mengatakan	kepada	para	sahabatnya	bahwa	hari	pertama	Dajjal	
di	 bumi	 akan	 berlangsung	 selama	 setahun	 penuh,	 hari	 kedua	 selama	 sebulan,	
dan	 hari	 ketiga	 selama	 seminggu,	 sedangkan	 hari-hari	 lainnya	 akan	 memiliki	
durasi	 normal.	 .	 Para	 sahabat	 bertanya	 kepada	 Nabi	؇؇؇؇؇؊ԅఊԅਇ؊ԅਊԅਊऊअԇ܇ఌ༒တሉࠉࠉࠇइ؊ԅਊԅਊԅਊԅਊԅਊԅਊԅਉਊउਊइ܇܇ఌ༉ࠍࠇࠉࠇࠉࠇ؆؆ഋ܇ଋ܇ଋ܇ଆ؈܇؆܇ԅࠈԅࠈԅࠈЃ܇ࠇఌ༉ਊउਊएఌ༇܉ਊअԅԊԅਊԅਊԅਇ؇؊ԅऊԅउਊएఌ༏ఌ༉ऀ܇�����ఓၣᗿԅऀԅఊ܇နਊซਉ؈܈ఌईÿ������ԅԆ̉उआࠉउउउउउउउਊਉउ���Ԁ�������ԅԌԅఇܐฎᐑᄊਊ܇ࠎࠉऊࠈअЇࠈआई܋ഌ܉ࠅउ܍ഉఉఉఉఉ���ऌ༝ฌଋฉईऀࠏ�����Ѐ������ऀĀ�����༅ԅԅࠇԅఅԋԅఅԌ؆అԌఅԌ	 bagaimana	melakukan	
sholat	 di	 hari-hari	 yang	 luar	 biasa	 ini	 dalam	 kondisi	 yang	 luar	 biasa.	 Nabi	؇؇؇؇؇؊ԅఊԅਇ؊ԅਊԅਊऊअԇ܇ఌ༒တሉࠉࠉࠇइ؊ԅਊԅਊԅਊԅਊԅਊԅਊԅਉਊउਊइ܇܇ఌ༉ࠍࠇࠉࠇࠉࠇ؆؆ഋ܇ଋ܇ଋ܇ଆ؈܇؆܇ԅࠈԅࠈԅࠈЃ܇ࠇఌ༉ਊउਊएఌ༇܉ਊअԅԊԅਊԅਊԅਇ؇؊ԅऊԅउਊएఌ༏ఌ༉ऀ܇�����ఓၣᗿԅऀԅఊ܇နਊซਉ؈܈ఌईÿ������ԅԆ̉उआࠉउउउउउउउਊਉउ���Ԁ�������ԅԌԅఇܐฎᐑᄊਊ܇ࠎࠉऊࠈअЇࠈआई܋ഌ܉ࠅउ܍ഉఉఉఉఉ���ऌ༝ฌଋฉईऀࠏ�����Ѐ������ऀĀ�����༅ԅԅࠇԅఅԋԅఅԌ؆అԌఅԌ	
menjawab:	"Anda	menghitung	waktu	shalat".	[4]	
Hadits	 ini	 dapat	 digunakan	 dan	 telah	 digunakan	 sebagai	 bukti	 bahwa	 waktu	
sholat	 harus	 dihitung	 di	 wilayah	 yang	 tidak	 ada	 waktu	 nyata.	 Hal	 ini	
menunjukkan	 bahwa	 analogi	 ulama	 di	 atas	 bertentangan	 dengan	 pernyataan	
nabi	dan	karenanya	tidak	boleh	diterima.	

Waktu	sholat	hanya	sebagai	tanda	waktu	Sholat	dimulai	dan	diakhiri.	Jika	salah	
satu	 dari	 tanda-tanda	 ini	 tidak	 ada	 dan	 tidak	 ada	 setiap	 saat	 sepanjang	 tahun	
atau	di	daerah	tertentu,	bukan	berarti	bahwa	Shalat	tidak	lagi	wajib.	Kewajiban	
shalat	 berasal	 dari	 perintah	 Allah,	 bukan	 dari	 tanda-tandanya.	 Waktu	
hanyalah	 sebuah	 tanda,	 indikasi	 dan	 salah	 satu	 syarat	 dan	 ketentuan	 yang	
biasanya	 berlaku,	 tetapi	 bukan	 alasan	munculnya	 perintah	 shalat.	 Oleh	 karena	
itu	 shalat	 tidak	boleh	dihilangkan	atau	ditinggalkan	 jika	 tanda-tanda	waktunya	
tidak	ada.	

Itulah	mengapa	pendapat	ini	tidak	diterima	oleh	kebanyakan	pengacara	Hanafi.	
Syekh	 Shihaabuddin	 Al	 Marjaani	 menulis	 buku	 ratusan	 halaman	 untuk	
menyangkal	 ulama	 yang	menyatakan	 bahwa	 shalat	 Isya	 tidak	wajib	 bagi	 umat	
Islam	 yang	 tinggal	 di	 tempat	 di	 mana	 waktu	 shalat	 Isya	 tidak	 terjadi.	 Dia	
memasukkan	 kutipan	 dari	 sejumlah	 ulama	 Hanafi	 untuk	 menunjukkan	 bahwa	
pendapat	 ini	 tidak	 resmi	 atau	 pendapat	 umum	 di	 sekolah	 hukum	 agama	 dan	
untuk	membuktikan	bahwa	dasar	pendapat	ini	sangat	tipis.	
Bagaimana	cara	menghitung	waktu	untuk	Isya?	

Ada	 sejumlah	 metode	 berbeda	 yang	 dapat	 diikuti	 untuk	 menghitung/	
memperkirakan	 waktu	 Isya,	 ketika	 waktu	 sebenarnya	 tidak	 ada	 dan	 tanda-
tandanya	 tidak	 ada.	 Salah	 satu	dari	mereka	 adalah	mengikuti	waktu	di	 tempat	
terdekat	 di	 mana	 mereka	 memiliki	 waktu	 Isya	 yang	 sebenarnya.	 Metode	 ini	
sangat	 sulit	 untuk	 dipraktekkan	 karena	 periode	 ekstrim	 berlangsung	 selama	



hampir	empat	bulan,	dan	 tempat	 terdekat	dengan	waktu	 isha	yang	sebenarnya	
akan	terus	berubah.	
Cara	 lain	 untuk	 menghitung	 waktu	 ini	 adalah	 dengan	 melihat	 waktu	 ke	 hari	
berikutnya	berdasarkan	hari	 terakhir	yang	memiliki	waktu	Isya	yg	sebenarnya.	
Namun,	 mengikuti	 hari	 berikutnya	 tidak	 berarti	 mengikuti	 waktu	 yang	 sama	
untuk	Isya	sepanjang	periode	ekstrim,	karena	ini	bukanlah	Fiqh	yang	benar	atau	
secara	 logis.	 Mengikuti	 keesokan	 harinya	 berarti	 menghitung	 proporsi	 durasi	
waktu	Maghrib	pada	malam	hari	untuk	hari	 terakhir	yang	ada	secara	real	 time	
bagi	 Isya.	 Kemudian	 proporsi	 itu	 digunakan	 untuk	 Maghrib	 pada	 periode	
ekstrim,	dan	sisa	waktu	sebelum	Subuh	kemudian	dikategorikan	sebagai	waktu	
Isya.	[5]	

Metode	 ketiga	 adalah	 menggabungkan	 antara	 waktu	 Maghrib	 dan	 Isya	 dalam	
periode	ekstrim.	Pendapat	ini	adalah	yang	paling	mudah	diikuti,	dan	inilah	yang	
diadopsi	oleh	Mawaqeet.	Ada	waktu	Subuh	yang	sebenarnya	juga	dalam	periode	
ekstrim,	 meskipun	 waktu	 untuk	 Isya	 tidak	 datang.	 Oleh	 karena	 itu,	 waktu	
Maghrib	 berlangsung	 hingga	 waktu	 Subuh,	 dan	 karena	 Isya	 tidak	 dapat	
digabungkan	 dengan	 Subuh,	 maka	 Isya	 secara	 otomatis	 akan	 digabungkan	
dengan	 Maghrib.	 Maghrib	 dan	 Isya	 memiliki	 waktu	 yang	 sama	 dari	 matahari	
terbenam	sampai	waktu	Subuh.	

Dalam	tabel	 jadwal	shalat	Mawaqeet,	40	menit	 telah	ditambahkan	antara	
Maghrib	 dan	 Isya.	 Ini	 adalah	 untuk	 memiliki	 jeda	 waktu	 antara	 sholat	
karena	Sekolah	Hukum	Hanafi	tidak	mengizinkan	kombinasi	sholat	untuk	
orang	yang	tidak	dalam	perjalanan.	
	
Shubuh	
	
Waktu	Subuh	dimulai	saat	fajar,	disebut	juga	«Subh	Saadiq».	Sebelum	fajar,	ada	
cahaya	 yang	 terlihat	 secara	 vertikal	 di	 ufuk	 timur.	 Itu	 merupakan	 fajar	 yang	
bukan	 sebenarnya	 yang	 disebut	 fajar	 kaazib.	 Fajar	 kaazib	 (cahaya	 zodiak)	
menyebar	secara	vertikal	di	atas	ufuk	saat	matahari	berada	sekitar	30	derajat	di	
bawah	ufuk.	
	

	
Gambar		7	Fajar	kaazib	disaat	cahaya	zodiak	menyebar	vertikal	di	atas	ufuk	



Pada	zaman	Nabi,	orang-orang	biasa	mengamati	cahaya	 fajar	di	 sisi	 timur	ufuk	
untuk	 mengetahui	 waktu	 mulai	 Subuh.	 Beberapa	 ratus	 tahun	 kemudian,	 para	
sarjana	dan	astronom	Muslim	meneliti	saat	fajar	dan	menghitung	berapa	derajat	
matahari	 di	 bawah	 ufuk	 ketika	 cahaya	 fajar	 terlihat	 di	 sisi	 timur	 di	 atas	 ufuk.	
Hasil	yang	mereka	dapatkan	adalah	bahwa	matahari	berada	18	derajat	di	bawah	
cakrawala	 saat	 fajar.	Oleh	karena	 itu,	mayoritas	 sarjana	dan	astronom	percaya	
bahwa	 fajar	 dimulai	 ketika	matahari	 berada	 18	 derajat	 di	 bawah	 cakrawala	 di	
sisi	timur,	yang	juga	dikenal	sebagai	senja	astronomi.	
	

	
Gambar		8	Gambaran	cakrawala	pada	saat	matahari	akan	terbit	

Di	bawah	 ini	adalah	kutipan	dari	beberapa	astronom	dan	cendekiawan	Muslim	
terkenal:	

• Astronom	 terkenal	 Abu	 Rayhaan	 Al	 Bayrooni	 (wafat	 440)	 menulis:	
"Ketika	matahari	berada	18	derajat	di	bawah	ufuk	timur,	itu	adalah	waktu	
untuk	subh	saadiq."	[6]	

• Syekh	Nasir	 Uddin	 Al	 Toosi	 (w.	 672)	 juga	menulis	 bahwa	waktu	 subuh	
tepat	 pada	 saat	 matahari	 berada	 18	 derajat	 di	 bawah	 ufuk.	 "Dan	



pengalaman	 menunjukkan	 bahwa	 saat	 fajar	 dan	 menghilangnya	 cahaya	
putih	terjadi	saat	matahari	berada	18	derajat	di	bawah	ufuk"	[7]	

• Astronom	Hasan	 bin	 Eesa	 bin	 al	Majjasi	menetapkan	 bahwa	 18	 derajat	
adalah	 waktu	 Subuh	 dan	 menghilangnya	 cahaya	 putih	 di	 semua	 garis	
lintang	dan	di	semua	musim.	[8]	

• Allamah	Aalusi	Baghdaadi	menulis:	“Hari	dimulai	ketika	cahaya	menyebar	
di	 cakrawala.	 Ini	 terjadi	 ketika	 matahari	 berada	 18	 derajat	 di	 bawah	
cakrawala	menurut	teks	".	[9]	

• Al	 Battani	 (w.	 317),	 Abul	 Hasan	 Al	 Soofi	 (w.	 376),	 Ibn	 Uzzarqaalah	 (w.	
493),	 Ali	 Bin	 Jafar	 Al	 Aslami	 (w.	 693),	 Qadhi	 Zaadah	 (w.	 840),	 Abdur	
Rahman	bin	Omar	Al	Soosi	(w.	1003)	juga	meyakini	bahwa	waktu	Subuh	
dimulai	ketika	matahari	berada	18	derajat	di	bawah	ufuk	timur.	

• Allama	 Zafar	 Ahmad	 Usmani	 menulis	 bahwa	 cahaya	 merah	 dan	 putih	
yang	terlihat	di	ufuk	setelah	matahari	terbenam	adalah	cahaya	yang	sama	
yang	 terlihat	 di	 ufuk	 timur	 sebelum	 matahari	 terbit	 karena	 keduanya	
merupakan	 hasil	 cahaya	 matahari.	 Jadi	 waktu	 dari	 matahari	 terbenam	
hingga	 lenyapnya	 cahaya	 putih	 sama	 dengan	 waktu	 dari	 fajar	 sampai	
matahari	terbit.	[10]	

	

Banyak	 ulama	 menjelaskan	 bahwa	 waktu	 Isya	 dan	 Subuh	 adalah	 waktu	 yang	
paralel.	 Waktu	 Isya	 dimulai	 ketika	 cahaya	 menghilang	 dari	 ufuk,	 dan	 waktu	
Subuh	 dimulai	 ketika	 cahaya	 terlihat	 di	 atas	 ufuk.	 Waktu	 Isya	 dimulai	 saat	
matahari	berada	18	derajat	di	bawah	ufuk	barat,	sedangkan	Subuh	dimulai	saat	
matahari	berada	18	derajat	di	bawah	ufuk	timur.	

Selain	teks	di	atas,	dapat	juga	disebutkan	bahwa	panitia	utama	Fiqih	seperti	Liga	
Muslim	 Dunia,	 Universitas	 Ilmu	 Pengetahuan	 Islam	 dan	 Dewan	 Fatwa	 Eropa	
telah	menyimpulkan	bahwa	waktu	Subuh	dimulai	pada	18	derajat.	

Kesimpulannya,	waktu	Subuh	dimulai	saat	matahari	berada	18	derajat	di	bawah	
ufuk	timur	di	semua	wilayah	di	mana	matahari	terbenam	sejauh	18	derajat.	

Catatan:	 Banyak	 ulama	 yang	 meyakini	 bahwa	 waktu	 Subuh	 dimulai	 ketika	
matahari	berada	19	derajat	di	bawah	ufuk.	Ini	juga	merupakan	opini	yang	valid	
dan	 satu	 derajat	 hanya	 merupakan	 perbedaan	 yang	 tidak	 signifikan	 di	 antara	
opini-opini	tersebut.	
Allamah	 Muhammad	 bin	 Abdul	 Razzaq	 Al	 Maraakishi	 telah	 mengumpulkan	
banyak	 kutipan	 dari	 ulama	 tentang	 hal	 ini	 dalam	 bukunya	 “Eedhaahul	 qawlil	
haqq	fi	miqdaari	inhitaati	shamsi	waqta	tulooil	fajri	wa	ghuroobi	shafaq”.	
	

Waktu	Shubuh	dalam	periode	ekstrim	

Ada	 kesepakatan	 bahwa	waktu	 Isya	 tidak	 terjadi	 pada	 periode	 ekstrim,	 tetapi	
tidak	ada	kesepakatan	yang	sama	tentang	Subuh.	Subuh	dimulai	saat	 fajar,	dan	
pada	 saat	 itulah	 cahaya	 menjadi	 terlihat	 di	 ufuk	 timur	 dan	 menyebar	 secara	
horizontal.	Kami	percaya	bahwa	definisi	ini	juga	berlaku	dalam	periode	ekstrim,	
meskipun	faktanya	tidak	akan	sepenuhnya	gelap	di	cakrawala.	Menurut	banyak	
ulama,	 kriteria	 bahwa	 harus	 benar-benar	 gelap	 sebelum	 fajar	mulai	menyebar	
tidak	berlaku,	dan	itulah	pendapat	yang	kami	ikuti	di	Mawaqeet.	



Waktu	 Subuh	 dengan	 demikian	 dimulai	 pada	 "nisf-ul-layl",	 yaitu	waktu	 antara	
matahari	 terbenam	dan	matahari	 terbit	 pada	 periode	 ini	menurut	 definisi	 dan	
bukan	 dengan	 perkiraan.	 Jika	 seseorang	 memilih	 untuk	 menghitung	 waktu	
Subuh	selama	periode	 ini	dan	menggunakan	metode	penghitungan	yang	benar,	
mereka	masih	akan	sampai	pada	kesimpulan	bahwa	waktu	Subuh	dimulai	pada	
tengah	malam	astronomis	(nisf-ul-layl).	

Di	bawah	ini	adalah	kutipan	dari	pengacara	Muslim	bahwa	waktu	Subuh	ketika	
malam	 tidak	benar-benar	gelap	dimulai	dengan	definisi	 setelah	paruh	pertama	
malam	berakhir:	

• Allamah	Ibn	Abideen	Al	Shami	menulis:	Perselisihan	antara	para	ulama	di	
sekolah	hukum	Hanafi	hanya	tentang	kewajiban	Isya	dan	Witr.	Kami	tidak	
pernah	 melihat	 satupun	 dari	 mereka	 menyarankan	 bahwa	 Subuh	 juga	
menjadi	qadha	dalam	situasi	 ini.	Sebaliknya,	mereka	mengkategorikannya	
sebagai	Subuh	(nyata).	Ini	karena	Subuh,	menurut	para	ahli	hukum	agama	
Islam,	 adalah	 nama	 dari	 cahaya	 yang	 menyebar	 di	 ufuk	 seperti	 yang	
disebutkan	 dalam	Hadits,	 tanpa	 kriteria	 harus	 gelap	 sebelum	 cahaya	
itu	menyebar.	"	[11]	

• Allamah	al	Barjandi	menulis:	
“Dan	ketika	kita	berada	di	atas	garis	lintang	48,5	derajat,	shafaq	dan	subh	
akan	 bersatu	 seperti	 yang	 disebutkan	 di	 buku-buku,	 tetapi	 yang	 jelas	 itu	
akan	dihitung	sebagai	shafaq	ketika	matahari	berada	di	belahan	barat	dan	
sebagai	subh	ketika	matahari	berada	di	bagian	timur.	”[12]	

• Allamah	Qutbuddin	Shirazi	menulis	hal	yang	sama.	[13]	
• Mufti	 Rasyid	 Ahmad	 juga	meyakini	 bahwa	 waktu	 shubuh	 dimulai	 pada	

«nisf-ul-layl»	pada	periode	ekstrim.	[14]	
• Al	 Marjaani	 menulis	 bahwa	 ada	 sebagian	 masyarakat	 Bulghaar	 yang	

percaya	bahwa	paruh	kedua	malam	adalah	waktu	Subuh,	dan	oleh	karena	
itu	mereka	 biasa	melarang	 orang	makan	 sahur	 setelah	 "tengah	malam"	
pada	hari-hari	itu.	[15]	

Ini	 adalah	metode	 yang	dipilih	Mawaqeet	 untuk	diikuti,	 dan	 kami	menemukan	
dasar	untuk	itu	baik	dalam	buku	Fiqih	maupun	dalam	sejarah.	

	

Kesimpulan	
Kesimpulan	dari	keseluruhan	artikel	adalah	bahwa	Mawaqeet	mengikuti	metode	
18	derajat	untuk	Isya	dan	Subuh	selama	periode	normal.	Kami	beralih	ke	metode	
15	 derajat	 untuk	 Isya	 selama	 sekitar	 satu	 bulan	 sebelum	 periode	 ekstrim	 dan	
satu	bulan	setelah	periode	ekstrim.	

Pada	 periode	 ekstrim,	 kami	 percaya	 bahwa	 Maghrib	 dan	 Isya	 memiliki	
waktu	yang	 sama	dari	matahari	 terbenam	hingga	 tengah	malam	«Nisf-ul-
layl»,	 dan	 waktu	 Subuh	 dimulai	 pada	 paruh	 lainnya	 «Nisf-ul-layl»	 dan	
berlangsung	hingga	matahari	terbit.	
Sebagai	kesimpulan,	perlu	diingat	bahwa	artikel	singkat	ini	hanyalah	pengantar	
tentang	 jadwal	 sholat	 Mawaqeet.	 Oleh	 karena	 terlalu	 banyaknya	 detail	 dan	
referensi	yang	tidak	disertakan.	Artikel	dan	argumen	yang	lebih	mendalam	akan	
diterbitkan	pada	waktu	yang	akan	datang.	



 
 
Daftar Referensi: 
[1] Al Qaanun Al Masoodi 
[2] Tadhkiratu Ulil Albaab 
[3] Sharhu Zaylaee alal kanz 
[4] Sahih Muslim 
[5] Ahsanul Fataawa 
[6] Al Qaanun Al Masoodi 
[7] Al Zubdah 
[8] Tadhkiratu Ulil Albaab     
[9] Rooh ul Maani 
[10] i`laa us sunan 
[11] Raddul Muhtaar 
[12] Hashiya Sharh Chaghmini 
[13] Tuhfatu Shahiyah 
[14] Ahsan ul Fataawa 
[15] Naadhoratul Haqq 
	


