
 

BAB 9 
HUKUM BACAAN NUN MATI, TANWIN DAN MIM MATI 

 
 

 
Hari Jum'at merupakan hari yang sangat mulia bagi umat Islam, hari jmdisebut juga dengan 

sayyidul ayyam . Pada hari itu umat Islam laki-laki diwajibkan untuk berkumpul bersama untuk 
melaksanakan shalat Jum'at. 

Agar ibadah kita pada hari Jum'at menjadi kian sempurna, simaklah penjelasan mengenai shalat 
Jum'at berikut ini ! 

 
A. Ketentuan Shalat Jum’at 

 
Shalat Jum’at adalah shalat dua rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah pada waktu dzuhur 

hari Jum’at dan sebelumnya didahului dengan khutbah Jum’at. 
Hukum melaksanakannya adalah fardhu (wajib) ain bagi setiap muslim laki-laki yang sudah 

dewasa, merdeka (tidak menjadi hamba sahaya), dan bermukim (tidak sedang dalam perjalanan jauh). 
Firman Allah dalam Al Qur’an surat Al Jum’at ayat 9 : 

 

ا الْبوذَركْرِ اِهللا وا إِىل ذوعفَاس ةعممِ الْجوي نم لوةلصل يدوا إِذَا نونأم نيا الَّذها أيي عي
 )9: اجلمعة (ذلكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ  

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum’at, 
maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu 
lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS. Al Jum’st : 9) 
 
1. Syarat wajib shalat Jum’at 

Syarat wajib shalat Jum’at merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga seseorang 
berkewajiban untuk melakukan shalat Jum’at. Adapun syarat wajib shalat Jum’at adalah sebagai 
berikut : 

1). Beragama Islam 
2). Sudah baligh (dewasa) 
3). Berakal sehat 
4). Laki-laki 
5). Sehat fisiknya 
6). Bermukim (menetap, tidak sedang bepergian jauh) 
 

2. Syarat sah shalat Jum’at 
Shalat Jum’at menjadi sah apabila persyaratan-persyaratan berikut ini terpenuhi : 
1). Diadakan di tempat yang biasa untuk melaksanakan shalat Jum’at 

Yang dimaksud di sini adalah tempat bermukim penduduk secara menetap, jadi tidak sah 
melaksanakan shalat Jum’at di tempat penampungan sementara, seperti di kamp-kamp 
pengungsian, perkemahan, di ladang, kebun dan lain-lain. 

 
2). Dilaksanakan secara berjamaah 

Shalat Jum’at harus dilaksanakan secara berjamaah, sehingga tidak sah apabila shalat Jum’at 
dilakukan sendirian (munfarid) 
Adapun bilangan jamaah shalat Jum’at menurut sebagian ulama’ (Imam Syafi’i dan Ahmad 
bin Hanbal) mensyaratkan paling sedikit 40 orang. Sedangkan ulama’ yang lain tidak 
mengharuskan 40 orang, kurang dari jumlah itu tidak masalah, yang penting berjamaah. 

 
3). Dilaksanakan pada waktu dzuhur 

  )رواه البخارى ومسلم(إِذَا زالَت الشمس ثُم نرجِع نتتبع الْفَيَء  كُنا نجمّع مع رسولِ اِهللا 



 

Artinya : “Biasanya kami berkumpul mendirikan shalat Jum’at bersama Rasulullah s.a.w 
ketika matahari telah tergelincir ke arah barat, kemudian pulang dengan mencari tempat 
yang teduh.” (HR. Bukhari dan Muslim) 

4). Didahului dengan dua khutbah Jum’at 
 

3. Khutbah Jum’at 
Shalat Jum’at tidak sah apabila tidak didahului dengan dua khutbah Jum’at. Oleh karena itu 
apabila khatib sedang menyapaikan khutbah Jum'at, kita harus mendengarkannya dan tidak boleh 
berbicara. Hadits Rasulullah saw. : 

 تولَغ فَقَد طُبخي اماِْإلمو تصأَن ةعمالْج موي بِكاحصل رواه البخارى ومسلم(إِذَا قُلْت(    
Artinya : “Apabila engkau berkata kepada temanmu, “diamlah!” pada hari Jum’at. Padahal 
imam sedang berkhutbah, maka kamu benar-benar telah melakukan satu perkara yang sia-sia 
yaitu lalai.” (HR. Bukhari dan Muslim) 

 
Khutbah Jum’at sendiri harus memenuhi ketentuan yang meliputi syarat-syarat dan rukun sebagai 
berikut : 

 Syarat-syarat khutbah : 
1). Dimulai setelah masuk waktu dzuhur. 
2). Antara khutbah pertama dan kedua beriringan. 
3). Khutbah disampaikan dengan suara yang keras, sehingga jamaah mendengarnya. 
4). Khatib berdiri, jika mampu. 
5). Khatib suci dari hadas dan najis. 
6). Khatib menutup aurat. 
 

 Rukun Khutbah : 
1). Membaca hamdalah. 
2). Membaca dua kalimah syahadat. 
3). Membaca shalawat kepada Nabi Muhammad S.A.W. 
4). Berwasiat taqwa. 
5). Membaca ayat Al Qur’an pada salah satu dari dua khutbah. 
6). Duduk diantara dua khutbah 
7). Berdo’a untuk muslimin muslimat pada khutbah yang kedua. 

 
 

B.  Sunah-sunah Shalat Jum’at 
 

 
Untuk lebih menambah keutamaan shalat Jum’at yang kita laksanakan, maka disunahkan untuk 
melakukan hal-hal sebagai berikut : 

1). Mandi sebelum pergi ke masjid. 

 )رواه البخارى ومسلم(إِذَا أَراد أَحدكُم أَنْ يأْتي الْجمعةَ فَلْيغتِسلْ  
Artinya : “Barangsiapa diantara kamu hendak menunaikan shalat Jum’at, maka 
mandilah.” (HR. Bukhari dan Muslim) 

2). Memakai pakaian yang bagus, lebih utama yang berwarna putih. 
3). Memakai wangi-wangian. 
4). Memotong kuku, menggunting kumis, dan menyisir rambut. 
5). Bersegera pergi Jum’atan. 
6). Memperbanyak dzikir, shalawat dan membaca Al Qur’an sebelum khutbah. 
7). Makan setelah melaksanakan shalat Jum’at 

 
C. Halangan Shalat Jum’at 

 
Bagi seorang laki-laki muslim, shalat Jum’at merupakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan 
kecuali terdapat halangan sebagai berikut : 

 



 

1. Sakit. 

عبد مملُوك أَوِ امرأَةٌ أَو : اَلْجمعةُ حق واجِب علَى كُلِّ مسلمٍ في جماعة إِالَّ أَربعةٌ 
 ضرِيم أَو بِيرواه أبو داود(ص(  

Artinya :“Shalat Jum’at merupakan hak yang diwajibkan kepada setiap muslim dengan 
berjamaah, kecuali empat macam orang : (yaitu) hamba sahaya, wanita, anak-anak, dan orang 
yang sedang sakit.” (HR. Abu Dawud) 

 
2. Dalam perjalanan jauh (musafir). 
3. Karena hujan lebat, angin kencang, dan bencana alam yang menyulitkan terselenggaranya shalat 

Jum’at. 
 
D. Fungsi Shalat Jum’at 

1. Sarana komunikasi antar umat Islam  
2. Memuliakan hari Jum’at 
3. Menambah wawasan, keimanan, dan ketaqwaan 
4. Melatih disiplin, tertib dan menghormati orang yang berkhutbah 

 
 
 
 
PANDUAN PRAKTEK 
 
Langkah-langkah kegiatan praktik shalat : 

 Guru memilih petugas-petugas shalat Jum’at yang terdiri-dari para siswa untuk berperan sebagai 
mu’adzin, khatib dan imam. 

 Siswa bermain peran (role playing) dalam kegiatan praktik shalat Jum’at.  
 Guru sebagai faslitator dan melakukan pengamatan dalam kegiatan praktik shalat Jum’at. 

 
Panduan Praktik Shalat Jumat 

 
1. Azan 

 Petugas azan (mu’azin) mengumandangkan azan pertanda Khutbah dan shalat Jum’at akan 
segera dimulai. 

2. Khutbah 
 Khatib berdiri dan menyampaikan 2 khutbah menurut urutan rukun khutbah. 
 Ketika khatib menyampaikan khutbah, jamaah jum’at harus diam dan mendengarkannya 

dengan baik. 
3. Shalat Jum’at 

 Shalat Jum’at dilaksanakan secara berjamaah 
 Imam berdiri paling depan dan makmum mengikuti di belakangnya. 
 Imam meluruskan saf jamaah shalat Jum’at 
 Bacaan surat Al Fatihah dan surat yang dibaca setelah Al Fatihah oleh imam dilakukan 

dengan suara keras (jahran). 
 Shalat Jum’at dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. 

  
 


