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PERSOALAN WAKTU SUBUH DITINJAU SECARA ASTRONOMI 
DAN SYAR’I ed 

 

Agus Hasan Bashori 
 

(Penulis Buku:  (a) Koreksi Awal Waktu Subuh, (b) Iqamat Waktu Subuh Menurut para Ulama, (c) 
Tanggapan Lumrah Terhadap Makalah Siapa yang Salah Kaprah) 

 

  
 

Makalah ini dimaksudkan sebagai upaya menyempurnakan ilmu kita tentang 
waktu subuh yang kini sedang didiskusikan. Bapak Profesor Doktor T. Djamaluddin 
(Anggota BHR Kementrian Agama RI, Profesor Riset Astronomi-Astrofisika 
LAPAN) pernah menulis makalah berjudul Waktu Shubuh Ditinjau Secara Astronomi 
Dan Syar’i yang ditulis pada bulan Agustus 2009 sebagai tanggapan atas “koreksi 
waktu subuh” yang digulirkan oleh Majalah Qiblati. Makalah tersebut kemudian 
ditanggapi oleh Syaikh Mamduh melalui email, hingga terjadi kontak 3 kali antara 
beliau berdua, sebagaimana yang telah kami muat di majalah Qiblati dan kemudian di 
buku Koreksi Awal Waktu Subuh. Kemudian makalah Bapak Djamaluddin tersebut 
dikirimkan kepada Qiblati oleh Departemen Agama1 RI melalui suratnya yang 
bernomor: Dj. 11. 2/5/HK.03.2/1832/2009, tertanggal 21 Dzulqa'dah 1430 H/ 09 
November 2009 M.  

Setelah itu, sampailah kabar kepada saya bahwa pada acara Temu Kerja BHR 
RI di Semarang pada bulan Rabiul Awal 1431 H/Februari 2010 Bapak T. 
Djamaluddin selaku salah satu nara sumber menyampaikan makalah tersebut dengan 
judul Twilight Menurut Astronomi. Kemudian makalah tersebut diposting oleh 
Bapak T. Djamaluddin di blognya pada tanggal  15 April 2010 dengan judul Waktu 
Shubuh Ditinjau secara Astronomi dan Syar’i

2. Kemudian makalah itu dimodifikasi 
sedikit dengan judul Problematika Waktu Shalat Shubuh,  untuk disampaikan pada 
acara seminar sehari Awal Waktu Shubuh, Perspektif Islam dan Sains yang 
diselenggarakan oleh PPMI Assalam Kartasura, Sukoharjo, Surakarta pada tanggal 20 
Sya'ban 1431 H/01 Agustus 2010 M, dengan nara sumber bapak T. Djamaluddin dan 
saya sendiri (Abu Hamzah Agus Hasan Bashori), dan Pak AR Sugeng Riyadi sebagai 
moderator.   
 
 Dalam makalah ini saya memberikan pandangan, informasi dan analisis yang 
berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Bapak T. Jamaluddin dalam makalah 

                                                 
1
 Sejak April 2010 berubah menjadi Kementerian Agama (Kemenag). 

2
 http://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/04/15/waktu-shubuh-ditinjau-secara-astronomi-

dan-syari/ 
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tersebut. Atau menyebutkan dalil-dalil syar'i dan ucapan para ulama yang tidak atau 
belum disampaikan oleh Bapak T. Djamaluddin, yang menurut saya itu justru menjadi 
tumpuhan dalam masalah syar'i ini. Untuk selanjutnya Nama Bapak T. Djamaluddin 
saya tulis dengan inisial Dj dan saya (Abu Hamzah) dengan inisial AH. 

 
Dj. ►"Penentuan waktu shubuh diperlukan untuk penentuan awal shaum 

(puasa) dan shalat. Tentang waktu awal shaum disebutkan dalam Al-Quran, “… 
makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar" 
(QS 2:187). Sedangkan tentang awal waktu shubuh disebutkan di dalam hadits dari 
Abdullah bin Umar, “… dan waktu shalat shubuh sejak terbit fajar selama sebelum 
terbit matahari” (HR Muslim). Fajar yang bagaimana yang dimaksudkan tersebut? 
Hadits dari Jabir merincinya, “Fajar ada dua macam, pertama yang melarang makan, 
tetapi membolehkan shalat, yaitu yang terbit melintang di ufuk. Lainnya, fajar yang 
melarang shalat (shubuh), tetapi membolehkan makan, yaitu fajar seperti ekor srigala” 
(HR Hakim).  
 
 Dalam fikih kita mengenalnya sebagai fajar shadiq (benar) dan fajar kidzib 
(palsu)." 

AH: Betul, dalam fikih disebut fajar shadiq (atau subuh shadiq) dan fajar 
kadzib (atau kadzdzab), dalilnya adalah sabda Nabi saw dalam salah satu redaksinya: 

رالفَج قَالُ لَهي راِن، فَجرا: فَجحرالس بذَنبذْهالَ يالً، وطُو بذْهي الْكاَِذب وهِن؛ و  بذْهي راْآلخ رالْفَجضاً، ورع

  عرضاً، والَ يذْهب طُوالً

"Fajar itu ada 2; fajar yang disebut sebagai ekor serigala yaitu fajar kadzib yang 

datang menjulang, tidak membentang, dan fajar yang lain (yang akhir) datang 

membentang dan tidak menjulang." (Silsilah as-Shahihah, 2002; ia memiliki saksi 
hadits no. 693 dan 2031) 

Imam Abu Mijlaz (Lahiq ibn Humaid as-Sadusi al-Bashri, w. 100 atau 101 

H)  seorang tabi'in yang meriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, Hasan 

ibn Ali dan Muawiyyah serta Imran ibn Hushain, berkata: 

»يف الس اِطعوُء السالضاِء لَمِبي سِح، وبذَلَالص ِكناك الكَذّاب حبالص .اُألفُق حفَضِإذَا ان حبإمنا الص  

"Cahaya yang menjulang (meninggi) di langit bukanlah subuh, akan tetapi itu 

adalah fajar kadzib. Sesungguhnya subuh itu adalah apabila ufuk menjadi terbuka 

(tersingkap) berwarna putih."3 

                                                 
3
 Al-Afdhah adalah al-abyadh (putih) yang tidak sangat putih. Dari Jami'ul Bayan 2/235, no. 
2450. 
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Imam Al-Azhari (w. 370 H) dalam Tahdzib al-Lughah, pada materi 

Shubh (4/268) berkata: 

   ي أَوِل اللَّيِل اهـيضِرب ِإلَى احلُمرِة قَِليالً كَأَنها لَونُ الشفَِق الْأََوِل ِف ولَونُ الصبِح الصاِدِق

"Dan warna fajar shadiq sedikit condong (mengisyaratkan) kepada warna merah 

seolah-olah ia warna mega pertama di awal malam." 

Sementara dalam sunnah Nabi SAW fajar kadzib dan fajar shadiq itu disebut 
dengan banyak nama atau istilah, antara lain secara berpasangan: fajar mustathil 
(meninggi) dan fajar mustathir (menyebar membentang), Albayadh (hamburan cahaya 
putih) dan bayadh an-nahar (putihnya siang), as-sathi' (terang ke atas) dan al-
Mu'taridh al-Ahmar (membentang kemerahan). Sementara untuk fajar shadiq sendiri 
masih memiliki sifat-sifat yang lain misalnya al-bayyin, al-munfajir, al-muntasyir 'ala 
ru`usil jibal. 

 
Dj. ►"Lalu fajar shadiq seperti apakah yang dimaksud Rasulullah SAW? 

Dalam hadits dari Abu Mas’ud Al-Anshari disebutkan, “Rasulullah SAW shalat 
shubuh saat kelam pada akhir malam, kemudian pada kesempatan lain ketika hari 
mulai terang. Setelah itu shalat tetap dilakukan pada waktu gelap sampai beliau wafat, 
tidak pernah lagi pada waktu mulai terang.” (HR Abu Dawud dan Baihaqi dengan 
sanad yang shahih). Lebih lanjut hadits dari Aisyah, “Perempuan-perempuan mukmin 
ikut melakukan shalat fajar (shubuh) bersama Nabi SAW dengan menyelubungi 

badan mereka dengan kain. Setelah shalat mereka kembali ke rumah tanpa dikenal 

siapapun karena masih gelap.” (HR Jamaah) 
 

AH.:  Pertama: pertanyaannya tentang hakikat fajar shadiq namun jawabannya 
adalah salah satu hadits tentang selesainya Nabi SAW dari shalat subuh. Fajar shadiq 
adalah sesuatu yang konstan sementara selesainya Nabi dari shalat subuh tidaklah 
konstan, jawaban tadi menurut saya kurang pas, sebab hal ini mencampur-aduk antara 
dua hal yang berbeda. Seharusnya: 

a. disebutkan kumpulan hadits-hadits tentang sifat fajar, sehingga kita benar-
benar memahami apa yang dimaksud oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW, sebab 
hadits menafsiri ayat dan hadits juga menafsiri hadits. Lebih dari itu harus 
mengemukakan pemahaman para sahabat tentang sifat-sifat fajar ini karena mereka 
adalah manusia yang paling mengerti tentang maksud Rasulullah SAW dan telah 
mengamalkan fajar shadiq tanpa perselisihan. 

b. sedangkan untuk selesainya Nabi dari shalat subuh maka harus dihadirkan 
sendiri kumpulan hadits tentang itu. Selain itu harus menyebutkan kumpulan hadits 
yang menerangkan kadar bacaan Nabi SAW dalam shalat subuh, sehingga 
gambarannya utuh tidak sepotong-potong. 

Untuk masalah selesainya Nabi SAW dari shalat subuh maka kesimpulan 
yang benar adalah sebagi berikut: 

- Selesai dari shalat subuh di waktu ghalas bukanlah termasuk petunjuk 
Nabi SAW yang terus menerus. Beliau bervariasi dalam hal ini; terkadang 
beliau keluar saat ghalas, dimana para sahabat belum bisa saling 
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mengenali wajah, dan terkadang pula selesai pada saat isfar (terang), 
dimana para sahabat sudah bisa mengenali wajah. 

- Selesai pada waktu ghalas diterangkan oleh hadits Aisyah σ: 

اٌء كُنِنس اِت ِمنِمنؤنَ  الْمدهشيعوِل مسالَةَ -وسلم عليه اهللا صلى- اللَِّه رِر صاٍت الْفَجلَفِّعتم 
وِطِهنرِبم ، ثُم يِلقَنبىلَِإ ن بيِهِتوِح نني ِضقْيين الَ ةَالَالص نِرفُهعي دأَح لَِس ِمنالْغ  

"Ada sekumpulan wanita mukminat menghadiri shalat subuh bersama Nabi SAW 

dalam keadaan berselimutkan kain penutupnya kemudian beranjak pulang ke rumah-

rumah mereka ketika usai melakukan shalat, mereka tidak dikenali oleh seorang pun 

karena ghalas (gelap akhir malam di awal waktu subuh)." (HR. Bukhari, Muslim 
(2/119), Nasa`i (94), Ibn Majah (669), Thayalisi (206), Ahmad (6/33; 37; 248) dan 
Thahawi, 104.)  

- Selesai dari shalat pada waktu isfar, yaitu pada saat saling 
mengenali wajah, diterangkan oleh dua hadits: 

1. Hadits Abu Barzah al-Aslami ra dia berkata:  
 فِرعي يِذالَّ ِهِسيِلج ِهجو ىلَِإ لُجالر رظُنيفَ ِحبالص نِم فِرصني ) وسلم عليه اهللا صلى ( اِهللا لُوسر انَكَ" 
   " هفُِرعيفَ

"Adalah Rasulullah SAW selesai dari shalat subuh lalu seseorang melihat kepada 

wajah teman duduknya yang ia kenal maka ia mengenalinya." (Diriwayatkan oleh as-
Sittah (6 Imam) kecuali Tirmidzi, Baihaqi dan Ahmad; ditakhrij oleh Syaikh Al-
Albani dalam Shahih Abu Daud 587; hadits muttafaq 'alaih.) 

Sayyar ibn Salamah berkata: Saya dan ayah saya menemui Abu Barzah al-
Aslami, lalu ayah saya bertanya kepadanya: Bagaimana Rasulullah SAW dulu 
melakukan shalat wajib? Maka beliau menjawab (menerangkan shalat Nabi di 5 
waktu, diantara jawabannya adalah):  

    انَكَو يِم لُِتفَنن اْ ِةالَصلغِح اِةدين يِرعف الرلُج ِلجيسه يقْوبِا أُرلستيِةائَِمالْ ىلَِإ ن .  
"Beliau selesai dari shalat subuh ketika seseorang mengenali teman duduknya, dan 

beliau membaca 60 hingga 100 ayat." (Muttafaq 'alaih; Abu Daud (66); Nasai (92); 
Thahawi (105), Ahmad (4/420, 423- 425) 
 2. Hadits Anas ra. 
 Abu Shadaqah Maula Anas berkata:   

 " لْأَسأَ تناس عن ِةالَص رسوسلم عليه اهللا صلى ( اِهللا ِلو ( َانَكَ : الَقَف رساِهللا لُو ) عليه اهللا صلى 
 اذَِإ اَءشلِعاْو سمالش ِتبرغَ اذَِإ بِرغمالْو ِنياته مكُيتالَص نيب رصعالْو سمالش ِتالَز اذَِإ رهالظُّ ىلِّصي ) وسلم

   "رصبالْ حِسفَني نْأَ ىلَِإ رجفَالْ علَطَ اذَِإ حبالصو قفَالش ابغَ
"Saya bertanya kepada Anas tentang Shalat Rasulullah SAW maka dia 

berkata: Rasulullah dulu shalat Zhuhur ketika matahari tergelincir, dan asar 

diantara dua shalat kalian ini, dan maghrib apabila matahari telah terbenam, 

sedangkan isya` ketika mega (merah) menghilang dan subuh ketika terbit fajar 

hingga pandangan terbuka." (HR. Nasa`i, 1/94-95; Ahmad (3/129, 169), redaksi ini 
miliknya dan sanadnya shahih, para perawinya adalah para perawi Bukhari dan 
Muslim, kecuali Abu Shadaqah yang namanya Naubah al-Anshari al-Bashri. 
Demikian ucapan Syaikh al-Albani)  

Kemudian, Nabi SAW  tidak memulai shalat subuh saat isfar kecuali sekali. 
Abu Mas'ud al-Anshari τ berkata: 
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 :))وىلَّص الصبح مِب ةًرثُ ٍسلَغم ىلَّص مأُ ةًرخأَفَ ىرفَسِب ركَ اهانت الَصته بعِلذَ دالْ كلَغس حىت ملَ اتم يعد 
    ))رِفسي نْأَ ىلَِإ

“Rasulullah SAW shalat shubuh pada suatu kali di waktu ghalas, kemudian pada kali 

yang lain pada waktu isfar. Setelah itu shalat beliau di waktu ghalas sampai beliau 

wafat, tidak pernah lagi pada waktu isfar.” (HR. Abu Daud, 65; Thahawi, 104; 
Daruquthni, 93; Ibn Hibban dalam shahihnya. Ini adalah sanad yang hasan seperti 
yang dikatakan oleh Nawawi, sementara al-Khatthabi mengatakan: shahih sanadnya." 
 
Kedua: penerjemahan istilah ghalas dengan "saat kelam pada akhir malam" atau 
"gelap" begitu saja kurang bisa memberikan pemahaman yang benar, belum bisa 
memahamkan maksud Rasulullah SAW, sebab ghalas itu adalah:   

  اِره الناِضيب ِبو، أَاِحبالص ِءوضِب تطَلَتاخ اذَِإ ِلياللَّ ِرآِخ ةُملْظُ
"Gelap akhir malam yang telah bercampur dengan cahaya pagi atau putihnya awal 

siang." Atau suasana gelap di akhir malam pada saat fajar shadiq tampak terang 
membentang. Perhatikan hadits Jabir τ berikut: 

 ِإذَا والْمغِرب نِقيةٌ، والشمس والْعصر ِبالْهاِجرِة، الظُّهر يصلِّى -  وسلم عليه اهللا صلى -  النِبى كَانَ
،تبجاَء والِْعشا وانيا، أَحانيأَحِإذَا و مآهوا رعمتلَ، اججِإذَ عاو مآها رطَوأَب ،رأَخ حبالصوا وكَان - أَو 

   ِبغلٍَس يصلِّيها -  وسلم عليه اهللا صلى -  النِبى كَانَ
"Nabi SAW shalat zhuhur di waktu sangat panas (di pertengahan hari), ashar pada 

saat matahari cerah, maghrib jika matahari terbenam, sedangkan isya` kadang 

segera kadang lambat, jika melihat mereka telah berkumpul beliau menyegerakan 

dan jika melihat mereka terlambat maka beliau mengakhirkan, sementara subuh 

mereka- atau Nabi SAW- melaksanakannya di waktu ghalas." (HR. Bukhari, 560, 
Muslim, 1423, Abu Daud, 397, Nasai dalam assughra 281) 
Sementara di hadits Jabir yang lain kata ghalas ini diganti (ditafsiri) dengan "ketika 
fajar telah tampak terang pada beliau". 

 

 . لَه الصبحالصبح ِحين تبين  صلَّى رسولُ اهللا 
“Rasulullah Sholallohu `alaihi wa sallam shalat subuh ketika tampak terang pada 

beliau subuh (fajar shadiq).” (HR. Nasa’i, 543, dari Jabir). 
 

Jadi ghalas adalah awal waktu subuh yaitu suasana gelap akhir malam yang 
telah bercampur dengan cahaya fajar shadiq. Pada saat ghalas tersebut gelap masih 
mendominasi, sehingga masih tidak bisa mengenali wajah orang lain, sebagaimana 
hadits Aisyah τ di atas. Ibnu Zubair berkata: 

 ِهِباِح صهج وفِرع يالَا وندح أَفِرصني فٍَسلَغ ِبرم ععي ملِّصا ننكُ
"Kami shalat subuh bersama Umar di waktu ghalas, lalu salah seorang kami 

beranjak pergi dan tidak mengenali wajah sahabatnya." (HR. Ibn Majah; Ithaf al-
Khiyarah al-Maharah bi Zawaidil Masanid al-Asyrah, 1/126). 
 
Maka kalau kita runut perubahan waktu malam itu kira-kira sebagai berikut: pertama 
adalah 'atamah (Zhulmatullail, gelap malam), lalu muncul fajar kadzib, maka waktu 
itu disebut sahar, kemudian terbit fajar shadiq, maka saat itu mulai disebut ghalas 
(gelap campur terangnya fajar shadiq, termasuk berkembang menjadi ghabasy), lalu 
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(kira-kira 30 menit berikutnya) adalah isfar (pagi yang terang), lalu humrah 
(merahnya ufuq menjelang matahari terbit, kemudian syuruq (terbit matahari). 
Dalam Gharibul Hadits milik Ibrahim al-Harbi (2/489/no. 742) disebutkan bahwa 
ghabasy sama dengan ghalas (atau ghabasy adalah bagian akhir dari ghalas). Aisyah 
berkata:  

 ن ِمنفْرعا يم، ونِهِطورم ِب اٍتعفِّلَت ماُءس النجرخت، ورجفَي الْلِّص اهللا صلى اهللا عليه يلُوس رانَكَ
   ِشبغالْ

"Rasulullah SAW shalat fajar, dan kaum wanita keluar dengan menutup seluruh 

tubuhnya dengan kainnya (terbuat dari wol, atau linen), dan tidak dikenali karena 

ghabasy (sisa gelapnya malam). 

 
Dj. ►"Karena saat ini waktu-waktu shalat lebih banyak ditentukan berdasarkan jam, 
perlu diketahui kriteria astronomisnya yang menjelaskan fenomena fajar dalam dalil 
syar’i tersebut. Perlu penjelasan fenomena sesungguhnya fajar kidzib dan fajar shadiq. 
Kemudian perlu batasan kuantitatif yang dapat digunakan dalam formulasi 
perhitungan untuk diterjemahkan dalam rumus atau algoritma program komputer. 
  
Fajar kidzib memang bukan fajar dalam pemahaman umum, yang secara astronomi 
disebut cahaya zodiak. Cahaya zodiak disebabkan oleh hamburan cahaya matahari 
oleh debu-debu antarplanet yang tersebar di bidang ekliptika yang tampak di langit 
melintasi rangkaian zodiak (rangkaian rasi bintang yang tampaknya dilalui matahari). 
Oleh karenanya fajar kidzib tampak menjulur ke atas seperti ekor srigala, yang 
arahnya sesuai dengan arah ekliptika.  
 
Fajar kidzib muncul sebelum fajar shadiq ketika malam masih gelap.  
 
AH.: Meski menggunakan jam, umat wajib mengetahui waktu aslinya yaitu 
musyahadatul fajr (menyaksikan fajar). Karena itu yang diperintahkan oleh Allah dan 
yang diamalkan oleh Rasulullah, para sahabat dan para ulama. Abu Hamid al-
Ghazali  (w. 505 H) berkata: "Tidak boleh mengandalkan kecuali pada pandangan 
mata, dan tidak mengandalkan pandangan mata kecuali atas dasar cahaya sudah 
menyebar dalam bentangan hingga tampak awal-awal kekuningan. Sungguh telah 
salah dalam hal ini sekumpulan orang, banyak dari mereka shalat sebelum 
waktu." (Ihya` Ulumiddin, jilid 2 bab adab as-Safar) 

Sedangkan penentuan dengan jam hasil hitungan ahli falak maka hukum 
asalnya hanyalah alat untuk memperkirakan, kecuali jika telah terbukti sesuai dengan 
fajar shadiq maka bisa diyakini. Imam Nawawi (676 H) dalam al-Majmu' (3/73) dan 
Raudhatut Thalibin saat membahas kondisi yang tidak dapat melihat langsung fajar  
mengatakan: 

اَلْمذْهب أَنه يعملُ ِبِه ِبنفِْسِه والَ : لَو عِلم الْمنجم دخولَ اْلوقِْت ِبالِْحساِب حكَى صاِحب اْلبياِن
  . يعملُ ِبِه غَيره واهللا أعلم

"Seandainya seorang ahli falak mengetahui waktu dengan hisab maka pemilik kitab 

al-Bayan (fil Fiqh al-Syafi‘i, syarah al-Muhadzab, 14 jilid, karya Imam Yahya ibn 

Abu al-Khair al-Imarani al-Yamani, 489 -558 H) mengatakan: Menurut madzhab 

Syafi'i ia mengamalkannya sendiri sedangkan orang lain tidak boleh 

mengamalkannya." Wallahu a'lam. 
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Hal sama dikutip oleh Imam Taqiyyuddin Abu Bakr ibn Muhammad al-
Husaini al-Dimasyqi al-Syafi‘i (752-829 H ) dalam Kifayatul Akhyar. 
  Dalam Madzhab Hanbali, al-Hajjawi al-Maqdisi tsumma ad-Dimasyqi (895-
968) dalam al-Iqna' Li Thalib al-Intifa' (1/114): 

 َوAِBِ/ْCَ،  َوSُRَTْEَ اIَJَ KِLِMNَ1ِLِ Oُ8PQَRُ4ْاًزا َوَ> AُBُ/ْCَ AُDُ8>0َEُ َ?َ<= ْاَ>َ;89 67ِ ا0ِ1ْ234ْ/ِ-
 
"Ahli falak tersebut boleh mengamalkan hasil hitungannya, dan orang lain tidak boleh 
taklid kepadanya menurut pendapat yang shahih berdasarkan (kitab) al-Tahqiq dan 
lainnya." 
Jadi sekali lagi, jam tidak mengikat kecuali yang terbukti sesuai dengan fajar shadiq. 
 
 
Dj. ►"Fajar shadiq adalah hamburan cahaya matahari oleh partikel-partikel di udara 
yang melingkupi bumi. Dalam bahasa Al-Quran fenomena itu diibaratkan dengan 
ungkapan “terang bagimu benang putih dari benang hitam”, yaitu peralihan dari gelap 
malam (hitam) menunju munculnya cahaya (putih). Dalam bahasa fisika hitam 
bermakna tidak ada cahaya yang dipancarkan, dan putih bermakna ada cahaya yang 
dipancarkan. Karena sumber cahaya itu dari matahari dan penghamburnya adalah 
udara, maka cahaya fajar melintang di sepanjang ufuk (horizon, kaki langit). Itu 
pertanda akhir malam, menjelang matahari terbit. Semakin matahari mendekati ufuk, 
semakin terang fajar shadiq. Jadi, batasan yang bisa digunakan adalah jarak matahari 
di bawah ufuk.  
 
AH.: Bahasa astronomi dan fisika yang digunakan untuk menjelaskan fajar yang ada 
dalam firman Allah (al-Baqoroh: 187) itu rancu dan bias, sementara sunnah Rasulillah 
SAW dalam hal ini sangat jelas, misalnya ketika Nabi SAW bersabda bahwa benang 
putih adalah "bayadh al-Nahar" (putihnya siang), yang muncul setelah "al-Bayadh" 
(hamburan cahaya putih, fajar pertama). Jadi  ucapan “terang bagimu benang putih 
dari benang hitam”, yaitu peralihan dari gelap malam (hitam) menunju munculnya 
cahaya (putih)" sangat kabur dan bisa menjerumuskan ke dalam fajar pertama, 
sehingga jadwal shalat subuh kemalaman seperti sekarang ini. 

Kemudian ucapan "Dalam bahasa fisika hitam bermakna tidak ada cahaya 
yang dipancarkan, dan putih bermakna ada cahaya yang dipancarkan." Ini menjadi 
bukti bahwa fajar astronomi bukanlah fajar yang diterangkan oleh Rasulullah SAW. 
Fajar astronomi inilah  yang menyebabkan umat Islam terjatuh ke dalam apa yang 
telah diperingatkan oleh Rasulullah yaitu fajar pertama (fajar kadzib). Sebab fajar 
shadiq bukan cahaya pertama yang dipancarkan, sebelumnya sudah ada cahaya yang 
dipancarkan yaitu al-Bayadh, as-Sathi' al-mush'ad, atau furu'ul fajr (cabang-cabang 
fajar) sebelum ia membentang seperti benang di ufuk. Perhatikan hadits-hadits berikut 
yang sangat gamblang ini: 

a. Hadits Samurah ibn Jundub r.a. 

Rasulullah SAW bersabda: 

» ِطريتسٰى يتـٰكَذَا، ح ِطيلُ هتساُألفُِق الْم اضيالَ بأَذَانُ ِبالٍَل، و وِركُمحس ِمن كُمنرغالَ ي
ـٰكَذَا ِه قَالَ. »هيدِبي ادمح كَاهحِرضاً: وتعِني معي.  
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"Janganlah menipu kalian (menghalangi kalian) dari sahur kalian adzannya 

Bilal dan juga jangan putihnya ufuk yang mencuat (meninggi) seperti ini, hingga 

menyebar seperti ini.” Hammad mengisyaratkan dengan kedua tangannya dan 

mengatakan: “Maksudnya membentang." (HR. Muslim, Ahmad dan Turmudzi, 
sedangkan lafazh keduanya adalah: 

  ).ِقفُُألي اْ ِفريِطتسمالْ رجفَلْ اَنِكلَ ولُيِطتسم الْرجلفَ اْالَ وٍلالَ ِبانُذَ أَمكُِروح سن ِممكُعنم يالَ (
 "Janganlah menghalangimu dari makan sahur adzannya Bilal, juga  jangan 

(menghalangimu) fajar yang meninggi, akan tetapi fajar yang menyebar di ufuk." 

Al-Khaththabi berkata: sabda Nabi SAW 'yastathir' artinya ya'taridh 
(membentang) di ufuk, dan menyebar cahayanya di sana.4 

 
Sabda Nabi, "Yang mencuat (meninggi) seperti ini, hingga menyebar seperti 

ini," sifat dari isyarat ini diterangkan dalam shahih Muslim tentang puasa dari hadits 
Ibn Mas'ud dengan lafazh: 

وفَرج بين » لَيس أَنْ يقُولَ ٰهكَذَا وٰهكَذَا وصوب يده ورفَعٰها حتى يقُولَ ٰهكَذَا «: وقَالَ
  ِإصبعيِه

Dan dia berkata, "Bukan yang begini dan begini. Beliau menurunkan tangannya 
dan mengangkatnya, hingga ia begini. Beliau merenggangkan antara dua jari 
telunjuknya (isyarat membentang)." 
 Dalam satu riwayat (2495): 

ِإنَّ الْفَجر لَيس الَِّذي يقُولُ ٰهكَذَا وجمع أَصاِبعه ثُم نكَسها ِإلَٰى اَألرِض وٰلِكِن الَِّذي يقُولُ هكَذَا «
  .»)لْمسبحِة ومد يديِهووضع الْمسبحةَ علَٰى ا(

"Sesungguhnya fajar itu bukan yang begini, dia mengumpulkan seluruh jemarinya 
kemudian menurunkannya ke bumi, akan tetapi yang seperti ini, dia meletakkan jari 
telunjuknya di atas jari telunjuk yang lain lalu membentangkan kedua tangannya." 

Dr. as-Sayyid al-Arabi ibn Kamal dalam makalahnya berjudul Masail Fi 
Shalatil Fajr mengatakan: "Jarir5 menafsirkannya bahwa yang dimaksud dengan fajar 
adalah yang membentang, bukan yang menjulang. Yang membentang itu adalah fajar 
shadiq, disebut fajar kedua yang menyebar (mustathir). Sedangkan yang menjulang 
(mustathil) maka ia fajar kadzib yang seperti ekor serigala.6 

Dalam salah satu Riwauyat Imam Muslim 

»رالْفَج فَِجرنٰى يتقَالَ ح أَو رالْفَج ودبى يتح اضيـٰذَا الْب الَ هاُء ِبالٍَل، وِند كُمنرغالَ ي».  
"Janganlah kalian terkecoh oleh adzan Bilal, juga oleh cahaya putih ini 

hingga nampak fajar," atau beliau bersabda: "memancar fajar." 

Dalam riwayat Nasa’i (2172): 

. الَ يغرنكُم أَذَانُ ِبالٍَل والَ ٰهذَا الْبـــــياض حتى ينفَِجر الْفَجر ٰهكَذَا وٰهكَذَا يعِني معتِرضاً«
داوو دِه: قَالَ أَبيدا ياداالً مِشمِميناً وِه ييدطَ ِبـــــيسبو«.  

"Janganlah kalian terkecoh oleh adzan Bilal, juga oleh cahaya putih ini 

hingga memancar fajar begini dan begini, maksudnya membentang." Abu Daud 
berkata: "Dan ia membentangkan kedua tangannya ke kanan dan ke kiri." 

b. Hadits Abdullah ibn Mas'ud r.a. 

                                                 
4
 Lihat Ma'alim as-Sunan, 2/90. 

5
 Salah satu perawi dalam shahih Muslim (2496) 

6
 http://www.saaid.net/Doat/alarbi/42.htm 
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Rasulullah SAW bersabda: 

 ،كُماِئمن هبنِليو كُمقَائم ِجعرٍل ِلياِدي ِبلَيني ذِّنُ أَوؤي هوِرِه، فَِإنحس أَذَانُ ِبالٍَل ِمن كُما ِمندأَح أَو كُمدأَح نعنمالَ ي

هفَعراِبِعِه وقَالَ ِبأَصو حبأَِو الص رقُولَ الْفَجأَنْ ي لَه سلَيفَلُ ا ِإلَىوطَأْطأَ ِإلَى أَسو قلَ هكَذَا  فَوقُوى يتح  

"Janganlah adzan Bilal menghalangi salah seorang kamu atau seseorang dari 

kalian dari sahurnya, karena ia adzan atau memanggil di malam hari untuk 

mengembalikan yang shalat di antara kalian dan mengingatkan yang tidur di antara 

kalian. Bukanlah fajar atau subuh itu (yang begini), ia mengumpulkan seluruh 

jemarinya dan mengangkatnya ke atas lalu menurunkannya ke bawah, hingga ia 

begini.7 Zuhair mengisyaratkan dengan kedua jari telunjuknya, yang satu di atas 

yang lain kemudian menjalankannya ke kanan dan ke kirinya 

(membentangkannya).”8 

 Sesungguhnya Bilal adzan di malam hari (di akhir malam, pada saat 

munculnya fajar kadzib) untuk memberitahukan bahwa fajar sudah dekat, 

sehingga orang yang sedang shalat tahajjud segera melakukan shalat witir, 

atau istirahat sebentar, atau siap-siap untuk subuh, atau apa saja kepentingan 

orang yang mengerti tentang dekatnya waktu subuh. Ucapannya 'untuk 

mengingatkan yang tidur di antara kalian' agar ia siap-siap untuk subuh 

mungkin shalat tahajjud sebentar atau shalat witir atau sahur jika ingin puasa 

atau mandi, atau wudhu atau apa saja yang dilakukan orang menjelang fajar. 

 Yang dimaksud dengan malam pada adzan Bilal adalah di akhir 

malam menjelang terbitnya Fajar shadiq. Syaikhul Islam Abu Yahya Zakariya 

al-Anshari al-Syafi'i (825-925 H) mengatakan: "Adapun adzan Bilal maka itu 

adalah menjelang terbitnya fajar."9 Tepatnya pada saat munculnya fajar 

kadzib sebagaimana hadits Abu Dzar nanti. 

 Al-Hafizh ibn Hajar berkata: ucapannya, 'Zuhair berkata' maksudnya 

adalah perawi. Ia juga bermakna mengisyaratkan, sepertinya ia 

mengumpulkan kedua jarinya lalu memisahkan keduanya untuk 

                                                 
7
  HR. Muslim 1093. 

8
 HR. Bukhari, kitab al-Adzan: 13 bab al-Adzan Qablal Fajr, no. 614. Lihat kitab Nailul Authar, 
Kitab al-Shalah, bab al-Adzan fi Awwalil waqt.  
9
  Fathul Allah bi Syarh al-I'lam bi Ahadits al-Ahkam, tahqiq Ali Muhammad Muawwidh dan 
Adil Ahmad Abdul Maujud, Darul kutub al-Ilmiyyah, Beirut, hal. 154. 



 ١٠

menceritakan sifat fajar shadiq, karena ia terbit membentang kemudian 

memenuhi ufuk ke kanan dan ke kiri. Berbeda dengan fajar kadzib yang 

disebut oleh orang Arab dengan dzanab al-sirhan (ekor srigala), karena ia 

nampak di atas langit lalu menurun. Kepada hal itu ia mengisyaratkan 

dengan mengangkat kepala lalu menganggukkan ke bawah. 

c. Hadits Abdullah Ibn Abbas r.a. 

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah ini (no. 1094) telah 

kami sebutkan dalam buku Koreksi Awal Waktu Subuh di pembahasan 

“Jarak Antara Dua Fajar”.  

Kemudian Ibn Khuzaimah juga menulis dalam shahihnya Bab Sifat 

Fajar yang kami sebut adalah yang membentang bukan yang menjulang 

lalu dia menyebut hadits Ibn Mas'ud (1929).  

d. Hadits Muhammad ibnTsauban r.a.  

Rasulullah SAW bersabda: 

اِن فَالَِّذيرفَج راَلْفَج  ِطيتسا الْمـمِإنم شيئاً، ورحاِن الَ يحرالس بذَن هكَأَن،ذُ الْأُفُقأْخي الَِّذي ِحلُّ  ري هفَِإن

امالطَّع مرحيالَةَ والص  

 "Fajar itu ada dua; yang seperti ekor serigala tidak mengharamkan sesuatu. 

Sesungguhnya yang menyebar yang mengambil tempat di ufuk itulah yang 

menghalalkan shalat dan mengharamkan makan."10  Al-Mustathir adalah yang 

sinarnya menyebar dan membentang di ufuk, berbeda dengan al-mustathil. 

Al-Hafizh di Fathul Bari (4/635) mengatakan: "Fajar yang mustathir inilah 

yang mengharamkan makan dan menghalalkan shalat."  

Syaikh al-Albani dalam as-Shahihah (5/8/9, no. 2002) di bawah judul 

Sifat Fajar shadiq yang menghalalkan shalat berkata: "Dan lafazh hadits: 

                                                 
10
 HR. Ibn Jarir, riwayat ke empat. Ini adalah Mursal jayyid. 
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رالفَج قَالُ لَهي راِن، فَجرفَج :بذْهالَ يالً، وطُو بذْهي الْكاَِذب وهاِن؛ وحرالس بالَ  ذَنضاً، ورع بذْهي راْآلخ رالْفَجضاً، ورع

  يذْهب طُوالً

"Fajar itu ada dua, fajar yang disebut ekor srigala; yaitu fajar kadzib yang 

datang meninggi, dan tidak datang membentang, dan yang lain  adalah fajar yang 

membentang dan tidak meninggi." (Dikeluarkan oleh Hakim (1/91), darinya al-

Baihaqi (1/377), al-Dailami (2/344), dari Abdullah ibn Rauh al-Madaini: kami 

diberitahu oleh Yazid ibn Harun: kami diberitahu oleh Ibn Abi Dzi'b dari al-

Harits ibn Abdirrahman dari Muhammad ibn Abdurrahman ibn Tsauban 

dari Jabir ibn Abdillah τ. Imam Hakim berkata: sanadnya shahih dan 

disetujui oleh al-Dzahabi dan dia menyebutkan saksi dari hadits Ibn Abbas di 

atas dengan no. (693). Saya katakan: sanadnya jayyid." 

e. Hadits Abu Dzar r.a.  

Rasulullah SAW berkata kepada Bilal: 

ذَِلك ساِء فَلَيما ِفي الساِطعس حبذِّنُ ِإذَا كَانَ الصؤا ِبالَلُ تي ِرضتعكَذَا مه حبا الصمِح ِإنبا بِالصعد ا، ثُم

رحسِرِه فَتوحِبس .  

 "Wahai Bilal engkau adzan bila fajar mencuat ke atas (ke langit), dan itu 

bukan subuh, sesungguhnya subuh itu yang begini membentang, kemudian beliau 

meminta sahurnya dan makan sahur." Sanadnya dihasankan oleh Hamzah 

Ahmad al-Zain.11 

f. Hadits Thalq ibn Ali r.a. 

Rasulullah SAW bersabda: 

)ِرضتعالْم هلَِكنِطيلَ ِفي اُألفُِق وتسالْم رالْفَج سلَيرماَألح (  

                                                 
11
 Musnad Ahmad 15/549, hadits no 21390. 
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"Bukanlah fajar itu cahaya yang meninggi di ufuk, akan tetapi yang membentang 

berwarna merah (fajar putih kemerah-merahan)." 12 Silakan lihat selengkapnya 

di Buku Koreksi Awal Waktu Subuh, di pembahasan tentang warna fajar. 

Selain itu perhatikan kesaksian dan fatwa sebagian sahabat dan 
tabi'in13 berikut ini: 

a. Ummul Mukminin Aisyah r.a. berkata: 

ا كَمانوا يذِّؤننَوح ىتي ِجفَنلفَ اْرجر.  
"Tidaklah mereka melakukan adzan sehingga fajar memancar." (Ibn Abi 

Syaibah, 2221) 

b. Ibn Abbas r.a. berkata: 

الصالَةُ، وفَجر يِحلُّ فـيه فَجر يطَلُع بلـيٍل يِحلُّ ِفـيه الطَّعام والشراب والَ يِحلُّ ِفـيِه : الفَجر فَجراِن

  .الصالَةُ ويحرم فـيِه الطَّعام والشراب، وهو الَِّذي ينتِشر علـى رؤوس الـِجباِل

"Fajar itu ada dua; fajar yang muncul di waktu malam, halal di dalamnya 

makan dan minum, dan tidak halal shalat; dan fajar yang halal di dalamnya 

shalat dan haram di dalamnya makan dan minum, yaitu fajar yang menyebar di 

atas puncak-puncak gunung."14 

Abdurrazzaq mengeluarkan dari Ibn Juraij dari Atha` dengan lafazh:  

                                                 
12
 HR. Ahmad, dari Qais ibn Thalq dari ayahnya. Hadits hasan, lihat takhrijnya oleh Syaikh 
Abul Fadhl Umar ibn Mas'ud al-Hadusyi di kitab Bayan al-Fajr as-Shadiq. 

13
 Untuk lengkapnya silakan merujuk kepada buku kami Koreksi Awal Waktu Subuh. 

14
 Syaikh Abu Abdirrahman Yahya ibn Ali al-Hajuri dalam kitabnya al-Tsamr al-Dani bi 

Tatabbu' ma U'illa fi al-Sunan al-Kubra Lilbaihaqi wa al-Muhakamah Bainahu wa Baina Ibn al-
Turkmani, bab 20 al-Fajr Fajran wa Dukhul Wakt al-Subh bi Thulu' al-Akhir Minhuma, dalam 
mentakhrij hadits yang bernomor 1768 ini mengatakan: Hadits Mauquf, ini yang ditarjih oleh 

al-Daruquthni dalam as-Sunan (2/165). Tidak ada yang merafa'kan (kepada Nabi ρ) selain 
Abu Ahmad al-Zubairi, dari ibn Juraij, disetujui oleh al-Faryabi dan lainnya dari Tsauri, dan 
para sahabat Ibn Juraij memauqufkan darinya juga. Diriwayatkan oleh al-Azhari dalam kitab 
Ma'rifat Waqt al-Shubh dari hadits Ibn Abbas secara mauquf. Lihat al-Talkhish no. 255.  
www.sh-yahia.net/download_book.php?id=1. Hadits ini juga diriyawatkan oleh Ibn Khuzaimah 
dan Hakim dia berkata Hadits ini (687) shahih atas syarat Bukahri dan Muslim, untuk hadits 
(688) al-Dzahabi berkata: sesuai dengan syarat keduanya. Al-Hafizh dalam al-Talkhish telah 
membahas panjang lebar (1/290). Lihat Fathul Bari karya Ibn Rajab (4/425). 
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، ولَِكن الْفَجر )وهو الْفَجر الْكَاِذب(يِحلّ والَ يحرم شيئاً  لَيسفَأَما الَِّذي يسطَع ِفي السماِء فَ: هما فَجراِن«

  ).الصاِدق وهو اْلفَجر( هو الَِّذي يحرم الشراب يستِبين علَى رُءوِس اِجلباِل الَِّذي

"Keduanya adalah dua fajar; adapun yang terang di langit maka ia tidak 

menghalalkan dan tidak mengharamkan apapun (yaitu fajar kadzib), akan 

tetapi fajar yang terang di puncak-puncak gunung itulah yang mengharamakan 

minum (yaitu fajar shadiq)." 

c. Ibrahim Nakha'i, (seorang tabi'in, mufti dan faqih Irak, W. 96)) 

Ady ibn Tsabit berkata:  

 اَلْفَجر فَجراِن، فَأَما أَحدهماَ فَالْفَجر الساِطع فَالَ يِحلُّ الصالَةَ والَ يحرم الطَّعام، وأَما الْفَجر: ِاختلَفْنا ِفي الْفَجِر فَأَتينا ِإبراِهيم فَقَالَ

رمالْأَح ِرضتعالَةَ  الْمِحلُّ الصي هفَِإنراَبالشو امالطَّع مرحيو 

"Kami berselisih tentang fajar maka kami mendatangi Ibrahim, lalu 

beliau berkata: fajar itu ada dua, adapun yang pertama maka fajar yang 

mencuat, ia tidak menghalalkan shalat dan tidak mengharamkan makan. 

Adapun fajar yang yang membentang yamg merah maka ia menghalalkan 

shalat dan mengharamkan makan dan minum."15 

Jadi begitu gamblang pengertian "khaithul abyadh minal Khaithil aswad" serta 

kriteria fajar shadiq dalam sunnah dan pemahaman salaf shalih. Mereka adalah orang-

orang yang terbaik dalam melaksanakan shalat subuh, tanpa memerlukan tafsir fisika 

atau astronomi. 

Alhamdulillah dalam dua kali pertemuan saya dengan yang kami hormati Bapak 

Profesor Dr. T Djamalaluddin di Surakarta dan di Bekasi, beliau menyetujui dan 

menegaskan bahwa yang berhak menentukan fajar shadiq adalah ulama, sementara 

ahli falak hanyalah tukang membuat jadwal berdasarkan pesanan. Dengan demikian 

                                                 
15
  HR. Ibn Hazm dalam al-Muhalla bil-Atsar, 4/372/ no. masalah 756); ibn Abi Syaibah: 289/2 

kitab al-Shiyam (20) no. 9076; 
http://espanol.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1029&idto=1029&bk_no=10
&ID=1020 
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menjadi jelaslah bahwa yang menjadi acuan adalah hadits-hadits Nabi dan ucapan 

salaf shalih bukan ilmu falak (astronomi). 

Dj. ►"Secara astronomi, fajar (morning twilight) dibagi menjadi tiga: fajar astronomi, 
fajar nautika, dan fajar sipil. Fajar astronomi didefinisikan sebagai akhir malam, 
ketika cahaya bintang mulai meredup karena mulai munculnya hamburan cahaya 
matahari. Biasanya didefinisikan berdasarkan kurva cahaya, fajar astronomi ketika 
matahari berada sekitar 18 derajat di bawah ufuk. Fajar nautika adalah fajar yang 
menampakkan ufuk bagi para pelaut, pada saat matahari berada sekitar 12 derajat di 
bawah ufuk. Fajar sipil adalah fajar yang mulai menampakkan benda-benda di sekitar 
kita, pada saat matahari berada sekitar 6 derajat."  
 
AH.: Pertama: pembagaian ini tidak ada kaitannya dengan penetapan waktu subuh. 
Hal ini adalah ketetapan para ulama dari dulu hingga sekarang. Lajnah Daimah 
lilbuhuts al-ilmiyyah wal-ifta’ KSA berfatwa: 
 
الَ ِعبرةَ ِفي تحِديِد أَوقَاِت الصلَواِت ِبالتقِْسيِم اْلفَلَِكي وِإنما الِْعبرةُ ِفي دخوِل وقِْت اْلفَجِر ِبظُهوِر ضوٍء مستعِرِض الْأُفُِق شرقًا ِإذَا 

 حضاتزيمتِس، . ومِع الشِبطُلُو هقْتِهي وتنيو.. 

ويبدأُ اِْإلمساك عِن الْمفِْطراِت ِبدخوِل وقِْت الْفَجِر الَِّذي سبق بيانه وينتِهي ِبغروِب قُرِص الشمِس نفِْسِه ولَو بِقي بعد غُروِبِه شيٌء 
) ٧٣٧٣فتوى رقم ( وقالت اللجنة الدائمة )هـ١٣٩٨ لعام ٦١قرار جملس هيئة كبار العلماء برقم .( هاِمن ضوِئ

  )١٤٣ص/٦ج(
 
“Tidak ada nilainya bagi pembagian astronomi (tentang fajar: fajar astronomi, fajar 

nautika dan fajar sipil) dalam menetapkan waktu-waktu shalat, sesungguhnya yang 

menjadi acuan dalam masuknya waktu fajar adalah dengan munculnya cahaya yang 

membentang di ufuk timur, jika telah terang dan tampak jelas, dan berakhir dengan 

munculnya matahari….. 
Dan waktu imsak dari pembatal-pembatal puasa dimuali dengan masuknya waktu 

fajar yang telah dijelaskan sebelumnya, serta berakhir dengan terbenamnya piringan 

matahari itu sendiri meskipun masih ada sesuatu dari cahaya setelah terbenamnya.” 

 
Kedua: Ucapan "Biasanya didefinisikan berdasarkan kurva cahaya, fajar astronomi 
ketika matahari berada sekitar 18 derajat di bawah ufuk" ini menunjukkan bahwa 
pilihan 20 derajat adalah tidak biasa dalam ilmu astronomi, dengan bahasa lain luar 
biasa atau ganjil. 
 Niha El-Madiyuni, penulis karya ilmiah (Thesis) dengan tema Aplikasi 
Fotometri dalam Penentuan Waktu Fajar16 yang dibimbing langsung oleh Prof. 

                                                 
16
 Menjadikan fotometri sebagai penentu bagi masuknya waktu subuh dan tidak merasa 

cukup dengan melihat langsung atau foto langsung terhadap fajar yang membentang di ufuk  

adalah menyalahi syariat Rasulullah saw,  dan bersidat ghuluw padahal Rasulullah saw 

bersabda:  


ن ��ث ��ات �� أ� ه�� ا���

"Binasalah orang-orang yang tanatthu' (ghuluw), 3x" (HR. Muslim dari Ibn Mas'ud).  
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Thomas Djamaluddin mengatakan: "Dari ke 33 data berikut dapat diperoleh nilai 
median adalah -18°10´ di bawah ufuk. Dalam penelitian ini, penentuan tersebut 
ditentukan oleh kenaikan nilai intensitas cahaya ufuk yang dapat dilihat dari grafik 
intensitas  cahaya ufuk terhadap waktu, yakni ketika kurva mulai naik. Kenaikan 
kurva tersebut menandakan fajar shadiq. Jika dibandingkan antara hasil penelitian17 
dengan  jadwal  salat subuh yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI ternyata 1 
sampai 32 menit  lebih  awal dibandingkan hasil pengamatan langsung dilapangan." 
Data ini semakin menunjukkan kurang mapannya kriteria jadwal subuh selama ini dan 
semakin menambah kuatnya tuntutan agar ukuran -20 derajat direvisi.   
 
 

Dj. ► "Fajar apakah sebagai pembatas awal shaum dan shalat shubuh? Dari 
hadits Aisyah disebutkan bahwa saat para perempuan mukmin pulang dari shalat 
shubuh berjamaah bersama Nabi SAW, mereka tidak dikenali karena masih gelap. 
Jadi, fajar shadiq bukanlah fajar sipil karena saat fajar sipil sudah cukup terang. Juga 
bukan fajar nautika karena seusai shalat pun masih gelap. Kalau demikian, fajar 
shadiq adalah fajar astronomi, saat akhir malam." 

  
AH.: Pertama: Sekali lagi, banyak hadits tentang fajar tetapi tidak kita 

temukan di makalah Bapak Djamaluddin ini, apakah tidak diketahui atau memang 
sengaja ditinggalkan? Wallahu a'lam. 

Hadts Aisyah adalah tentang wanita yang langsung pulang sehabis salam, 
mereka berselimut menutup seluruh tubuh (kepala dan muka), biasanya pakaian 
mereka hitam-hitam, mereka berjalan menjauh dilihat oleh Aisyah. Kemudian yang 
juga perlu ditanyakan adalah berapa ayat yang dibaca oleh Nabi dalam shalat 
tersebut? 
Bandingkan dengan hadits Abu Barzah al-Aslami diatas: "Beliau selesai dari shalat 
subuhnya ketika seseorang mengenali teman duduknya, dan beliau membaca 60 
hingga 100 ayat." (Muttafaq 'alaih). Oleh karena itulah kita wajib mengetahui kadar 
bacaan Rasulullah SAW dalam shalat subuh.  

Berikut ini adalah variasi bacaan Rasulullah SAW dalam shalat subuh, yang 
menyebabkan perbedaan kondisi pada saat Rasulullah SAW selesai dari shalat subuh: 

• Kadang beliau membaca Thiwalul18 Mufashshal19, kadang juga beliau ι 
membaca al-Waqi’ah (96 ayat, 3 halaman lebih sedikit), dan surat 
semacamnya dalam dua rakaat20. Juga membaca surat at-Thur (45 ayat, 2,5 
halaman) pada haji wada’21.  

                                                                                                                                            
Selain itu aplikasi fotometri  dalam menentukan waktu fajar bisa berakibat: a) memasukkan 

furu'ul fajr kedalam fajar,  b) menolak fajar yang menjadi amalan Rasulullah saw, para 

sahabat dan para ulama sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Turmudzi dan kemudian 

oleh Imam al-Ghazali.   

17
 Maksudnya hasil penelitian Niha di Madiun. Namun kita sampai sekarang ini belum melihat 

langsung foto-foto yang dijadikan acuan analisisnya sehingga kita tidak bisa menilai dan 

mengomentari. 

18
  Sepertujuh terakhir dari al-Qur`an yang dimulai dari surat Qaaf. 

19
  Shahih, HR. Ahmad, Nasa’i 

20
  HR. Ahmad dan Ibnu Khuzaimah (1/69/1), dishahihkan oleh al-Hakim dan disetujui oleh 

adz-Dzahabi. 
21
  HR. al-Bukhari Muslim 
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• Kadang surat Qaaf (45 ayat, 3 halaman kurang sedikit), dan semacamnya pada 
rakaat pertama22.  

• Kadang Qisharul Mufashshal (surat-surat pendek) seperti at-Takwir (29 ayat, 
1 halan)23. Pernah juga Nabi ι membaca surat yang sama pada dua rakaat, 
yaitu surat az-Zalzalah (8 ayat, sepertiga halaman), hingga perawi 
mengatakan, ‘Aku tidak tahu, apakah Rasulullah ι lupa atau sengaja’24. Pernah 
suatu ketika beliau membaca al-Falaq dan an-Nas dalam perjalanan25.  

• Bahkan pernah lebih banyak dari itu, hingga 60 ayat atau lebih26.  
• Kadang beliau membaca surat ar-Rum (60 ayat, 6 halaman lebih sedikit)27, 

surat Yasin (83 ayat, 6 halaman kurang sedikit)28.  
• Sekali waktu beliau pernah shalat subuh di Makkah dengan membuka surat al-

Mukminun (118 ayat) hingga ayat yang menyebut Musa atau Isa (ayat ke 50, 
3,5 halaman29, kemudian beliau ruku’.30 Kadang surat as-Shaffat (182 ayat, 7 
halaman)31.  

• Pada subuh hari Jum’at beliau membaca as-Sajdah (30 ayat, 3 halaman) pada 
rakaat pertama dan al-Insan (31 ayat, 2 halaman kurang) pada rakaat kedua32. 

Jadi, selesainya Nabi dari shalat subuh tidak bisa menjadi ukuran, kecuali yang 
tertentu seperi hadits Abu Barzah al-Aslami tadi. 

 
Kedua: kalau ingin  menyimpulkan hadits Aisyah tadi dengan pertanyaan bahwa 

kalau selesainya Rasulullah SAW dari shalat subuh masih ghalas lalu bagaimana saat 
Rasulullah SAW memulai shalat?! Maka jawabnya tidak boleh bertentangan dengan 
kesaksian Aisyah sendiri yang mengatakan:  

ا كَمانوا يذِّؤننَوح ىتي ِجفَنلفَ اْرجر.  
"Tidaklah mereka melakukan adzan sehingga fajar memancar." (Ibn Abi 

Syaibah, 2221) 
 

Ketiga: Hadits Abu Barzah mengatakan bahwa dengan membaca 60-100 ayat 
dalam dua rakaat subuh Nabi selesai pada saat suasana sudah terang, para jama'ah 
saling kenal teman duduknya!! Apakah kalau kita yang mengacu pada sudut -20 
derajat (di masjid yang tanpa lampu) membaca 60-100 ayat selesai shalat sudah saling 
kenal? Sungguh mudah untuk mengetahui fajar shadiq dan menguji sudut subuh 20 
derajat. 
 

Keempat: Apakah awal fajar astronomi memenuhi kriteria awal fajar shadiq 
dalam sunnah: 

a. fajar kedua 

                                                 
22
  HR. Muslim dan at-Turmudzi 

23
  HR. Muslim, Abu Dawud 

24
  Shahih, Abu Dawud dan al-Baihaqiy 

25
  Shahih, HR. Abu Dawudh, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Basyran dalam al-Amali dan Ibnu Abi 

Syaibah, dishahihkan oleh al-Hakim dan disetujui oleh adz-Dzahabi. 
26
  HR. al-Bukhari Muslim 

27
  HR. an-Nasa`i, Ahmad dan al-Bazzar 

28
  HR. Ahmad dengan sanad shahih. 

29
 Ayat yang menyebut Nabi Musa: 45-49. ayat yang menyebut Nabi Isa:  50. 

30
  HR. Muslim dan al-Bukhari secara mu’allaq. 

31
  HR. Ahmad, Abu Ya’la dalam Musnad keduanya, dan al-Maqdisiy dalam al-Mukhtarah. 

32
  HR. al-Bukhari Muslim 
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b. yanfajir, 
c. yatabayyan lana mumtad fil ufuk kal-khaith al-mumtad/ mamdud 
d. yastathir, 
d. ya'taridh 
e. al-abyadh wal-ahmar 

Jika tidak, maka kita wajib berhati-hati, sebab Nabi mengatakan bahwa sebelum fajar 
yang membentang terang itu haram hukumnya melaksanakan shalat subuh, yang ijma' 
ulama telah mengatakan bahwa siapa yang melakukannya wajib mengulangi!!! 
 
DJ.►"Apakah posisi matahari 18 derajat mutlak untuk fajar astronomi? Definisi posisi 
matahari ditentukan berdasarkan kurva cahaya langit yang tentunya berdasarkan 
kondisi rata-rata atmosfer. Dalam kondisi tertentu sangat mungkin fajar sudah muncul 
sebelum posisi matahari 18 di bawah ufuk, misalnya saat tebal atmosfer bertambah 
ketika aktivitas matahari meningkat atau saat kondisi komposisi udara tertentu – 
antara lain kandungan debu yang tinggi – sehingga cahaya matahari mampu 
dihamburkan oleh lapisan atmosfer yang lebih tinggi. Akibatnya, walau posisi 
matahari masih kurang dari 18 derajat di bawah ufuk, cahaya fajar sudah tampak." 
 
AH.: Kami umat Nabi Muhammad SAW ingin fajar syar'i bukan fajar falaki, fajar riil 
yang bisa dilihat jelas oleh mata bukan fajar teori, fajar yang yakin bukan yang 
mungkin, fajar yang normal bukan yang ganjil. Para ulama mengatakan bahwa jadwal 
subuh ini salah, dan ulama yang lain meragukannya. Kami telah membuktikan sendiri 
bahwa fajar syar'i tidak muncul di Indonesia (Jawa, Madura, Kalimantan, Sulawesi 
dan Jayapura) pada sudut -18 derajat, apalagi sebelumnya, tetapi muncul di -15 
derajat. Apa yang kami saksikan kami abadikan dalam foto yang bisa dilihat dan 
dinilai  semua orang. Lebih dari itu yang kami lihat bisa dilihat setiap pagi, andai saja 
mereka mau. Selain itu kami juga telah mengemukakan foto-foto fajar shadiq di 
Mongolia, di Jepang dan Kepulauan Hawai, kesemuanya menunjukkan sekitar sudut 
15 derajat, bukan 18 apalagi 20 derajat. 
 
 
DJ. ►"Para ulama ahli hisab dahulu sudah merumuskan definisi fajar shadiq dengan 
kriteria beragam, berdasarkan pengamatan dahulu, berkisar sekitar 17 – 20 derajat. 
Karena penentuan kriteria fajar tersebut merupakan produk ijtihadiyah, perbedaan 
seperti itu dianggap wajar saja." 
 
AH:  1) Ahli hisab tidak berhak menetapkan waktu shalat untuk umat Islam. 
Hisabnya ditolak oleh para ulama, hanya berlaku untuk diri mereka sendiri, kecuali 
jika hisabnya itu mengacu kepada fajar yang sesuai dengan fajar syar'i. 

2) Ucapan bahwa kisaran sudut antara 17 hingga 20 derajat itu berdasarkan 
pengamatan maka itu perlu bukti. Juga perlu data mengenai kriteria fajar yang dipakai 
oleh Para ahli falak tersebut. Disamping itu pendapat tadi hanyalah teori yang  tidak 
dimalkan pada zamannya. Itu hanya pendapat pribadi, tidak dalam bentuk taqwim 
yang berlaku umum seperti sekarang.  

3) Penentuan kriteria fajar shadiq bukan produk ijtihadiyah, tetapi wahyu dan 
riwayat. Yang ijtihadiyyah itu menetapkan berapa ketinggian matahari saat fajar 
shadiq muncul? Ahli falak tidak pernah bersepakat, ahli falak berselisih satu sama 
lain; ada yang 20, 19, 18, 17, dan ada yang di bawah itu.  Siapa yang prediksinya 
sesuai dengan kumunculan fajar shadiq yang membentang maka ia benar, dan siapa 
saja yang tidak cocok maka salah. 
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 4) Ijtihad secara bahasa adalah usaha keras yang maksimal dari seorang yang 
ahli. Maka apakah sudut subuh 20 derajat di Indonesia ini benar-benar hasil dari usaha 
yang keras dan upaya maksimal? Apakah kita telah berijtihad ataukah hanya 
menerima begitu saja (taklid)? 
Fajar shadiq bersifat empiris dan visual, maka ijtihad mengenalinya adalah dengan 
mengamati, observasi dan melihat langsung di lapangan. Maka kami ingin melihat 
adanya "ijtihad" dari BHR atau dari lembaga yang mengeluarkan jadwal shalat subuh  
yang membuktikan apakah yang benar sudut 20 ataukah sudut 17? Atau apakah yang 
benar sudut 15 seperti yang kami buktikan?   
Semoga Allah memudahkan para pemimpin kita khususnya yang ada di BHR dalam 
berijtihad (melakukan upaya keras dan maksimal) dalam melihat langsung fajar 
shadiq, sehingga dapat menetapkan jadwal sesuai dengan waktu yang diridhai oleh 
Allah SWT. 
 
DJ. ►"Di Indonesia, ijtihad yang digunakan adalah posisi matahari 20 derajat di 
bawah ufuk, dengan landasan dalil syar’i dan astronomis yang dianggap kuat, antara 
lain karena atmosfer di atas Indonesia yang berada di wilayah ekuator relatif lebih 
tebal dari lintang tinggi (misalnya tebal troposfer di lintang tinggi sekitar 10 km, di 
wilayah ekuator sekitar 17 km). Kriteria tersebut yang kini digunakan Departemen 
Agama RI untuk jadwal shalat yang beredar di masyarakat."  
 
AH.:  Pertama: Perlu bukti, pilihan 20 derajat itu hasil ijtihad (usaha penelitian yang 
bersungguh-sungguh) atau hanya ihtiyath (kehati-hatian untuk sahur)? 

Kedua: Mana dalil yang dianggap kuat itu? Mana dalil normatif yang 
dianggap kuat? Apakah hadits Aisyah dan hadits Abu Mas'ud? Lalu mana hadits-
hadits yang lain? Lalu mana penjelasan tentang pemahaman salaf shalih tentang 
kriteria fajar shadiq?  

Dalil yang dianggap kuat belum tentu bisa bertahan jika diuji. Oleh karena itu 
perlu dijelaskan dalil mana saja yang dianggap kuat sehingga bisa diuji secara 
obyektif. 

Ketiga: Teori ketebalan atmosfir:  
1) Ketebalan atmosfir tidak ada kaitannya dengan puasa Ramadhan dan Shalat 

Subuh. Kita tidak diperintah mengukurnya. Tidak mengetahu ketebalan atmosfir 
sampai mati pun juga tidak ada masalah, namun demikian hal itu sudah diukur dan 
diteliti. Sementara fajar shadiq yang mudah, nyata, kaitannya dengan shalat dan 
puasa, dan diperintah oleh Allah dan Rasul untuk diilihat tetapi belum dilihat, atau 
enggan untuk melihatnya?!  

2)  Alasan astronomis ini masih labil, banyak didebat oleh ahli falak yang lain, 
baik yang di Indonesia maupun yang di luar negri. Bahkan kenyataannya taqwim 
dunia Islam tidak berangkat dari teori ini. Coba kita perhatikan ahli falak lain 
(misalnya Prof. Suwandojo Siddiq, Drs. Sriyatin Shodiq, SH., MA; Drs. RM. Khothib 
Asmuni) yang mengatakan bahwa sudut subuh Indonesia yang benar 18,  karena 
berada di katulistiwa?! Yang benar yang mana? Bahkan bapak Drs. H. Taufiq, SH 
menyampaikan materi Waktu Shubuh Dalam Persepektif Sosio Astronomi, 
mengusulkan agar waktu subuh menggunakan sudut -17o. 

Kalau kita lihat taqwim dunia Islam maka tidak dibangun di atas teori 
ketebalan atmosfir tadi yang mengatakan bahwa lebih dekat ke katulistiwa  sudut 
subuhnya lebih besar. 
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1. Arab Saudi kini 18,5o (masih berproses terus untuk koreksian, dan kini siap 
meneliti berdasarkan 18 dan 15 derajat). 
2. Pakistan sekitar 30 LU dan India 18o.  
3. Mesir sekitar 30 LU 19,5o (dulu ibn Yunus di Mesir dan Damaskus abad 10 M 
mengatakan 17 derajat). 
4. Palestina Tepi Barat -18o,  Palestina Jalur Ghaza -19,5o? 
d) Syiria, Libanon dan Iraq yang terletak di atas 30 LU ikut 19,5, sedangkan India 
Pakistan yang di bawah 30 LU (dekat khatulistiwa) malah ikut 18? 

 
e) Afghanistan yang sejajar lintangnya dengan Syiria dan Iraq (19,5) malah ikut 18? 
f) Mengapa Saudi 18,5 dan Kuwait 18 (taqwim Ujairi)? 
g) Lalu Kenapa Syiria, Libanon dan Iraq yang lebih dari 30 LU dan Malaysia yang 
dekat khatulistiwa sama-sama 19,5?   

h) Mengapa di Indonesia kkatulistiwa dan di Turki Istanbul kok sama 19 derajat33  
Bahkan Indonesia menurut banyak ahli falak Φ -18º.34 Jadi ucapan "Di 

Indonesia, ijtihad yang digunakan adalah posisi matahari 20 derajat di bawah ufuk, 
dengan landasan dalil syar’i dan astronomis yang dianggap kuat" terkesan terlalu 
dipaksakan. 
 
i) MENGAPA ISNA yang melakukan penelitian mendalam di berbagai macam 
Negara yang beda lintang: Kanada, Karibia, Newzeland, Pakistan dan Australia kok 
15 derajat? 

Mengapa proyek studi mega Saudi selama 1 tahun 14,60? 
Jadi intinya: fajar shadiq berbeda dengan fajar falaki!! 
 
4. Semua perselisihan tadi (-18o, -19o dan -200)  hanyalah teori falaki yang membuat 
perselisihan shalat umat Islam dan meletakkan shalat subuh sebelum waktunya. 
Mereka belum melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya yaitu "melihat fajar 
shadiq". Jika mereka sudah mengukur ketebalan atmosfir, padahal itu lebih sulit dan 
tidak diperintahkan oleh Allah serta tidak terkait dengan rukun Islam, lalu mengapa 
mereka sampai hari ini belum melihat fajar shadiq, yang itu lebih mudah, diperintah 
dan terkait dengan rukun Islam?!! 

Keempat: Terus dalil empirisnya mana? Dalil normatifnya tidak lengkap, dalil 
astronomisnya masih tidak konsisten, dalil empirisnya tidak ada. Kalau begitu masih 
belum bisa disebut "berijtihad". 

                                                 
33 (Taqribul Maqshad fil ‘amali bir rubu’il   Mujayyab, (Muhammad Muhtar bin  

   Atharid al-Jawi al-Bogori, hlm.20)    Φ -19º  
Al-Ma’arifur Rabbaniyah bil Masailil Falakiyah, (Muhammad Afandi Mufti  

   Istambul, hlm.39) Φ -19º 
Ad-Durusul Falakiyah, (Muhammad  Ma’shum bin Ali al-Maskumambangi,    

hlm.١٢) Φ -19º 

Ilmu Hisab dan Falak, (KRT Muhammad Wardan Diponingrat, hlm.72)   Φ -19º 
 

34 menurut Al-Khulashatul Wafiyah fil Falaki bi    Jadawidil Lugharitimiyah, 
(Zubair    Umar al-Jailani, hlm. 176) Ilmu Falak (Kosmografi), (P.Simamora, 

hlm.82) Φ -18º 
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DJ. ►Kalau saat ini ada yang berpendapat bahwa waktu shubuh yang tercantum di 
dalam jadwal shalat dianggap terlalu cepat, hal itu disebabkan oleh dua hal: Pertama, 
ada yang berpendapat fajar shadiq ditentukan dengan kriteria fajar astronomis pada 
posisi matahari 18 derajat di bawah ufuk, karena beberapa program jadwal shalat di 
internet menggunakan kriteria tersebut, dengan perbedaan sekitar 8 menit. Kedua, ada 
yang berpendapat fajar shadiq bukanlah fajar astronomis, karena seharusnya fajarnya 
lebih terang, dengan perbedaan sekitar 24 menit. Pendapat seperti itu wajar saja 
dalam interpretasi ijtihadiyah. 
 
AH.: Kami berterima kasih kepada Bapak T. Djamaluddin (juga kepada Kemenag RI) 
yang menilai bahwa kritikan kami terhadap jadwal Shalat Subuh RI adalah wajar. 
Namun perlu kami ingatkan bahwa kembali kepada kriteria Allah dan Rasul-Nya serta 
para sahabat dan tabi'in adalah wajib. Dan berhati-hati dalam membuat jadwal adzan 
subuh adalah wajib, serta berhat-hati dalam iqamat shalat subuh adalah wajib. 
Menurut pandangan ahlussunnah, sangat tidak wajar, bila orang sudah mengetahui 
kriteria fajar shadiq menurut al-Qur`an, Sunnah, ijma' salaf dan penjelasan para ulama 
kemudian ia meninggalkannya menuju kriteria lain yang berbeda dengan kriteria 
syar'I tersebut. Imam Syafi'I berkata: 

 مq اس~{bن} ]p سzc رسeل اhfx w اpvfi w وسp[ qro s[ sf أن em[ bnijoل أhfi  jk أن)ا]^e^fgن (bcسأ_^[ ا]
 
"Semua orang (muslim) telah bersepakat bulat bahwa barangsiapa yg telah jelas 
baginya sunnah Rosulullah "shalaallahu 'alaihi wa salam" maka dia tidak boleh 
meninggalkan sunnah tersebut karena mengikuti pendapat seseorang"35  
Semoga Allah Ι menampakkan kepada kita yang benar itu benar lalu diberi kekuatan 
untuk melaksanakannya dan yang batil itu batil lalu diberi kekuatan untuk 
menjauhinya. Aamiin [*] 
 
Malang, 4 Mei 2011. 
 
 
 

                                                 
35 I'lamul-Muwaqqi'in, Ibnul Qayyim al-Jauziyah, 2/282; Ar-Ruh, Ibnu Qayyim 
hal 395; Zadul Muhajir, Muhammad ibn Abi Bakr Ayyub al-Zar'I, Tahqiq Dr. 
Muhammad Jamil Ghazi, 37; Iqazhul Himam, imam Al-Fulani (Shalih ibn 
Muhammad as-Sudani, w 1218 H), 68. lihat sifat Shalat Nabi  
 


