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Kata Pengantar 

Salah satu bentuk rahmat dan kasih sayang Allah adalah 
Dia tidak menjadikan syari'at ini sebagai sesuatu yang 
memberatkan hamba-Nya. Allah menjadikan agama-Nya 
sebagai sesuatu yang mudah untuk diamalkan dan 
diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk 
kemudahan dan kelapangan yang Allah berikan kepada 
hamba-hamba-Nya adalah ketika seseorang dalam keadaan 
musafir. 

Allah dan Rasul-Nya Jli telah menjelaskan hukum
hukum yang memberi kemudahan dalam melaksanakan 
ibadah selama dalam pe:rjalanan, baik secara tersurat 
maupun tersirat agar dijadikan sebagai pedoman dalam 
menjalankan ibadah kepada Allah ~-

Buku kecil ini berusaha memaparkan bimbingan Islam 
seputar ibadah selama dalam pe:rjalanan. Semoga pe:rjalanan 
safar dapat lebih menyenangkan dan dapat bemilai ibadah 
di sisi Allah ~-
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Bekal Musafir 

(Bimbingan Islam Bagi Musafir) 

BABI 

PENDAHULUAN 

Safaratau perjalanan merupakan aktifitas aktif seseorang 
sebagai makhluk yang ber-nyawa, sekaligus mempertegas 
eksistensinya di jagad bumi ini. Imam Syafi'i mempertegas 
kesimpulan ini dalam untaian sajak-sajak kitab Diwan-nya, 
bahwa seorang yang berjiwa progesif, berakal sempuma 
tentu merasa jenuh dan bosan bila hanya berdiam diri 
dikampung halamannya tanpa memiliki aktifitas dinamis 
yang menjadikan dirinya lebih produktif. 

Beliau menganjurkan bagi para pribadi-pribadi yang 
memiliki karakter seperti itu agar melakukan perjalanan, 
berkelana, dan mening-galkan kampung halaman untuk 
mencari suasana baru serta mencari ilmu pengetahuan. 
Lebih dari itu, hakekat kehidupan adalah perjuangan meraih 
kemuliaan di dunia dan akhirat. 

Setiap orang tentu tidak terlepas dari mela-kukan 
perjalanan, baik perjalanan yang ditem-puh tersebut berjarak 
pendek ataupun jauh, perjalanan yang bersifat kondisional 
ataupun yang bersifat rutinitas mingguan, bulanan, ta
hunan, atau bahkan harian. 

1. Berjalanlah ke Segala Penjuru Bumi 

Perjalanan jauh atau safar merupakan penstlwa yang 
sering dialami manusia. Berpindah dari daerah yang satu 
menuju daerah yang lainnya, dari suatu negara ke negara 
yang lainnya. Di dalamnya mereka kerapkali menemui 
berbagai hal yang tidak biasa mereka temui dan hal-hal tidak 



me-nyenangkan hati, dari sisi agama maupun dari SISI 

keduniaan. Perkara-perkara itulah yang terkadang menjadi 
sebab perubahan karakter yang ada dalam dirinya. Bisa jadi 
bertambah baik, namun bisa juga justru bertambah buruk. 

Perjalanan atau safar akan menguliti jatidiri seseorang, 
demikian kata hikmah yang di-sampaikan oleh sahabat 
Rasulullah ~, Umar bin Khattab ~- "Jangan engkau merasa 
bahwa engkau telah mengenal saudaramu dengan baik, jika 
engkau belum pernah melakukan safar bersama saudaramu 
tersebut, atau sebelum engkau pernah bermalam bersama 
saudaramu. " 

Sebagai agama yang sempuma, Islam telah menuntunkan 
umatnya melalui lisan dan teladan Nabi Muhammad ~ 
tentang bekal yang semestinya dipersiapkan oleh seorang 
mukrnin sebelum keberangkatannya, adab-adab yang patut 
dilakukan selama pe:rjalanan dan apa yang diucapkan di 
saat-saat menjelang perpisahan dan meninggalkan keluarga. 

2. Pengertian Bepergian (Safar) 

a. Bepergian (Safar) Secara Etimologi 

Secara etimologi Safar memiliki makna membuka, 
menampakkan, menjelaskan, mem-perlihatkan dan juga 
berarti menempuh suatu jarak perjalanan. 1 Sebuah 
perjalanan disebut dengan safar yang berarti "membuka ", 
karena dalam perjalanan akan terbuka atau akan nampak 
akhlak, perilaku, atau sifat seseorang yang sebenamya, 
karena safar akan men-datangkan ujian dalam berbagai 
bentuknya. Dimana akan ada masa senang, masa bosan, 
masa susah, serta adapula masa lapang dan sempit. 

Ibnu Mandzur dalam kitab Lisanul Arab2menjelaskan: 
"bepergian dinamakan safar, karena dengan bepergian 

'AI- Misbah al-Munir,hal: 278-279 &Mukhtar as-Shihah,hal: 300 

' Ba b Ra" Pasal Siin 368/ 4 
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seorang musafir akan dikenali akhlaknya, sehingga akan 
jelas sifat-sifat yang tersembunyi dalam diri mereka ". 

Dalam fiqh Islam, kata 'safar' diartikan dengan keluar 
bepergian meninggalkan kampung halaman dengan maksud 
menuju suatu tempat dengan jarak tertentu yang mem
bolehkan seseorang yang bepergian untuk men-qashar 
shalat. 

Dalam kondisi-kondisi seperti itu, sese-orang mengalami 
ujian dan cobaan atas sikap dan perilaku terhadap segala hal 
yang ia temui dan rasakan sepanjang perjalanan. Kondisi 
seperti itu, tentunya akan "membuka" a tau akan 
memperlihatkan kepribadian seseorang yang sesungguhnya. 3 

Imam al-Ghazali berkata: "Safar adalah termasuk dari 
penyebab kegelisahan, barangsiapa berprilaku baik dalam 
kondisi seperti ini, maka berarti dirinya adalah orang yang 
berbudi pekerti baik"4 

Petjalanan yang dilakukan seseorang benar-benar akan 
menjadi ujian tersendiri atas hakikat akhlaknya. Sebab, 
petjalanan (safar) akan menampakkan karakter pribadi yang 
se-benamya. 

Beliau Imam al-Ghazali pun menan-daskan bahwa 
petjalanan itu dinamakan safar sebab dapat mern:Jerlihatkan 
akhlak seseorang. Oleh karena itu, dalam sebuah riwayat di
jelaskan, bahwa sahabat Umar bin Khattab ~~ pemah 
berkata kepada penyeleksi para saksi-saksi (muzakkz): 
"Apakah kamu sudah pemah menjadi ternan petjalanan 
mereka, yang (per-jalanan tersebut) dapat kamu jadikan 
pijakan untuk mengetahui sejauh mana budi-pekerti 
mulianya?" si muzakki menjawab: "tidak". Lalu Umar ~ 
berkata: "aku menilai, bahwa engkau belum mengenal 
mereka." 5 

3Tun tunan Safar Empat Mazhab. Hal: 40 

' Ihya' Ulum a d-Dien . Juz: 2. Hal: 279 
5Ihya· Ulum ad-Dien. Juz: 2. Hal: 274 
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Seseorang tentu akan banyak menyaksikan berbagai 
kekurangan dan kelebihan manusia dalam perjalanannya. 
Dan hal ini akan mudah memancing untuk berkomentar 
baik ataupun buruk, maka dari itu tunjukkanlah pada 
manusia sifat yang tidak tercela (terpuji) selama perjalanan 
berlangsung. 

b. Bepergian Secara Terminologi 

Menurut terminologi syara', safar memiliki arti keluar 
dari negeri tempat bermukim menuju suatu tempat yang 
jarak dari perjalanan tersebut membolehkan seseorang untuk 
meng-qasar atau men-jama' shalatnya, yaitu jarak 89 
kilometer atau satu hari satu malam, atau dua hari dua 
malam, atau tiga hari tiga malam sesuai dengan perbedaan 
pendapat para ulama tentang batas jarak safar ini. 6 

3. Bepergian (Safar) dalam AI Qur'an dan Hadits 

Bila kita buka lembaran Al Qur' an dan Hadits ban yak 
sekali didapati perintah dan anjuran dalam melakukan 
perjalanan safar terutama saat merasakan mendapat 
gangguan dalam menjalankan agama. 

Dalam Surat An-nisa: 97-100 Allah ~ berfirman: 

~ ~ ,. , -,.- ---
~ ~0~\.:::.._, 

"Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat 
dalam keadaan menzalimi diri sendiri, (kepada mereka) malaikat 

bertanya, ''Dalam keadaan bagaimana kamu ini?". Mereka 
menjawab, ''Kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah) ". 

'Tuntunan Safar Empat Mazhab . Hal : 40 
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Mereka (para malaikat) bertanya, "Bukankah bumi Allah itu luas, 

sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? "Maka orang-orang 

itu tempatnya di neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk
buruk tempat kembali. 

0 
Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau perempuan dan 

anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahuijalan (untuk 

hijrah). Mereka itu, mudah-mudahan Allah memaajkannya. Allah 
Maha Pemaaflagi Maha Pengampun. 

( 

( ;..-'~ .~-: t::./ (~~~(~ . ~t~ '~ .J;f 1 , ": .. ~ .. 1"-' _._:;~ 
~ ~ ...... J '.J !..& .J l.l!?.J .J ~ ;.. ~ "" q::;:- ~ .?;:'""- .....,. J 

,. / , .)./ t:...>."' ( .. 
~ ,... :J .!.>P 

Barang siapa berhijrah dijalan Allah, niscaya mereka akan 

mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas d•~n (rezeki) 

yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud 

berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian 

menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka 
sungguh, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". 7 

Dalam firman Allah ~: 

1 Qs. An nisa: 97- 100 
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Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka 
perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari 
permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. 
Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. "8 

lbnu Umar ,$, meriwayatkan hadits bahwa Nabi 
Muhammad ~ bersabda: 

;;:; "" "' ,.. "" J ~ ..,. , J. ~0 ~ 

~~ Jl ~~ ::Jts-~ ,-sy ~ tf}l ~ lil_5 ''?Y~ J~~~ lil 
~ " OJ J """" ;jj ,... J "" ol' 'l 'I 1 ~, -~ L:..il.! t< ~ts- ~ " ,.J ' -- .JJ1 Jl t< · .J ' --. 'f" ) ~ - ' ~ if) , ))"")) ' • ~ , ))"")) 

.dl , -. ~ ~ J' I ~". < '" c~-, .. .r . ~~ 
"Sesungguhnya setiap amalan hanyalah tergantung dengan niat
niatnya dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia 

niatkan, maka barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan 
Rasu!Nya maka hijrahnya kepada Allah dan Rasu!Nya dan 

barangsiapa yang hijrahnya karena dunia yang hendak dia raih 
atau karena wanita yang hendak dia nikahi maka hijrahnya 

kepada apa yang dia hijrah kepadanya ". 9 

8QS. al-An'kabuut: 20 

9HR Bukhori dan Muslim 
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Babll 

Manfaat dan Faidah 
Bepergian (Safar) 

Saat seseorang melakukan aktifitas tentu tidak dilakukan 
dengan serta-merta. Tetapi, ada sebuah faktor motivasi besar 
yang meng-gerakkan langkah kakinya untuk mencapai 
sebuah harapan dan tujuan. Setidaknya, adanya nilai 
manfaat ataupun faidah, itulah yang menjadi sebuah 
harapan yang diimpikan dan ingin digapai dipenghujung 
serangkaian aktifitas perjalanannya. 

Begitu juga safar atau perjalanan yang dilakukan oleh 
seseorang, tentu tidak bisa terlepas dari adanya motivasi 
manfaat dan faidah yang ingin diperoleh. Penting untuk 
diketahui, bahwa fitrah manusia yang paling menonjol 
adalah kecenderungan untuk mem-peroleh/mendapatkan 
sebuah manfaat bagi dirinya sendiri pada setiap aktifitas 
yang dilakukannya, tanpa memandang status manfaat 
tersebut. Apakah merupakan manfaat yang bersifat personal 
individual ataukah manfaat yang bersifat umum, yang sudah 
barang tentu juga mengakomodir dirinya dan orang lain. 

Bahkan tidak sebatas itu, setiap kebijakan hukum (tasyn") 
yang ditetapkan oleh Allah adalah bertitik pusat pada aspek 
manfaat dengan kualifikasi kesempumaannya serta keluasan 
kapasitasnya. 10 

Berikut ini beberapa manfaat serta faidah yang bisa 
didapatkan dari sebuah rangkaian aktifitas perjalanan yang 
cukup membuat letih dan cemas para pengembara/ musafir 
di tanah perantauan-nya: 

1. Menghilangkan stress, kejenuhanberagam jadwal aktifitas 
yang padat dan problem-problem sehari-hari. 

10D/awabith al-Maslahah karangan Dr. M. Said Rarnadhan al-Buthy hal: 27-28 
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2. Nafkah dan biaya hidup yang semakin hari tuntutan 
kebutuhan hidup semakin meningkat dan kompleks. 

3. Ilmu, baik ilmu agama ataupun ilmu pengetahuan 
lainnya yang merupakan makanan ruhani setiap individu 
serta menjadi sumber informasi bekal hidup di abad 
modem. 

4. Akhlak, semakin luas pergaulan seseorang semakin tinggi 
wawasan yang ia peroleh tentang nilai moral dan etika 
kehidupan sosial. Dengan kata lain, dirinya tidak 
terbelakang dan tentunya tertuntut untuk sedapat 
mungkin agar bisa beradaptasi dengan ternan 
pergaulannya, baik dalam bertingkah-laku, ucapan dan 
perbuatan. 

5. Jaringan relasi yang luas, lebih-lebih dengan orang-orang 
yang terpandang dan mulia. 

6. Kemuliaan dan keagungan. Dan tentunya hila perjalanan 
yang dijalani itu didasari dengan niatan tulus dan ikhlas. 

8 



Bablll 
Hikmah Bepergian 

(Safar) 

Setiap orang pasti pemah dan akan me-lakukan aktifitas 
bepergian atau safar, meskipun dengan kuantitas dan 
intensitas yang berbeda-beda. Safar berarti menempuh per
jalanan, kata 'safar' juga berarti "tampak atau 
menampakkan". Dari arti kata inilah kita bisa menyelami 
lebih jauh ten tang hikmah safar. 

Aktifitas bepergian seJatmya sebagai momentum 
seseorang untuk meningkatkan iman dan ketakwaannya, 
selain itu juga me-nambah jaringan, pelajaran dan 
pengalaman dalam kehidupan ini. 

Safar banyak mengandung hikmah dalam ukhuwah dan 
kehidupan. Di sini kita bisa menguji, siapa diri kita 
sebenamya, dan siapa dan bagaimana saudara kita yang 
sebenamya. 

Safar juga akan mengasah kepekaan kita, melatih jiwa 
kepemimpinan, membuka cakrawala berfikir, meluaskan 
pandangan, menambah wawasan, menghadirkan kecintaan 
pada saudara dan keluarga, menambah keimanan dan 
makin merasakan besamya kekuasaan Allah ~ -

Lakukanlah perjalanan, niatkan semua untuk 
mendapatkan hikmah kebaikan. Bukan sekadar bepergian, 
bukan sekadar melancong, bukan sekadar piknik, bukan 
sekadar keliling, tapi safar dalam makna fantasiruu fil ardhi, 
sebagaimana diperintahkan oleh Allah ~: 

9 



"Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu 
di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 

banyak-banyak supaya kamu beruntung. "11 

Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah 
bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, 

kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah 
maha kuasa atas segala sesuatu. "12 

Mari kita renungkan beberapa hikrnah bepergian (safar) 
berikut ini: 

1. Meningkatkan Rasa Syukur kepada Allah ~. 

Dalam safar, banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah 
yang dapat kita renungkan. Manusia dengan beragam jenis, 
bahasa, selera, raut muka, dan sebagainya. Siapakah yang 
mengatur itu semua?. 

Bayangkan ... baru dalam jarak antar kota saja, kita sudah 
mendapatkan perbedaan bahasa, perbedaan dialek, 
perbedaan selera masakan, perbedaan fisik, dan perbedaan 
budaya. 

Coba kita renungkan, siapa yang telah mengatur 
sedemikian rupa sehingga tiap suku, tiap bangsa, tiap kota, · 
memiliki hal-hal yang khas dan unik. Siapa yang mengatur 
dan menjadikan ini semua??? 

Subhanallah (Maha Suci Allah), ucapan yang tak bosan 
kita panjatkan ketika menyaksikan betapa hebatnya 
kekuasaan Allah ~. Saat kita merenung kekuasaan yang 

11QSJumat 10 

12QS. al-An'ka buut: 20 
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nampak di ufuk/ alam semesta, pastilah akan makin 
mengokohkan kekaguman kita pada kekuasaan Allah ~-

Allah yang menjadikan bumi terhampar dan 
menundukkan lautan sehingga bisa dilewati oleh manusia. 
Apa yang te:rjadi, jika seluruh permukaan bumi adalah bukit 
dan lembah yang te:rjal? atau lautan seluruhnya adalah 
samudera dengan gelombang besamya yang menjulang 
tinggi?. 

Allah ~ berfirman: 

.. ~~ ~ ~ ~ ~ ,:_JJ -q_; ~G ~~ ~ (~.--~~; ~)..:., r!.. ..... ,. ,. 

0t_~~J~ :t&~~~_;:-~r3) 
"Kami akan tunjukkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran 

Kami, di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehi11€JJa 
jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran ini adalah benar. Tidak 

cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala 
sesuatu. "13 

" _.,!,o ·~ i-'0,--6~ ..... > "'"..:1~ .... ..... ~i"'-'-<--1 ................... -: .. _,,. 
~l-' ,~...>~~~.J ~--\.:...e~~\1 l_,..~ ..i".J.J 1 r ~~;_ij,_,.. 

0 5~1 
"Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka 

berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari 
rezeki-Nya "14 

" Q.S Fushillat 53 

"QS AI·Mulk 15 
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05;fjc;j:::;~~~~>J~ ~(jj'll ~o~f; 

J);i_; ~ ~ p.;..:r ~~l ~~ i: :l i!P.I; _j .0~~ ~ i;; :;~ 
0 ,.. =,. "·' ~~~ ,_....,. ,--=,. u"" ""f.,... .~ .. ~ ,., ........ ,. 

~~,Aj~~_, ..\!A. ~45~ ~ 

"Dan Yang menciptakan semua yang berpasang-pasang dan 
menjadikan untukmu kapal dan binatang temak yang kamu 

tunggangi. Supaya kamu duduk di atas punggungnya kemudian 
kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di 

atasnya; dan supaya kamu mengucapkan, ''Maha Suci Tuhan 
yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal kami 

sebelumnya tidak mampu menguasainya "15 

2. Menambah ternan, saudara dan mem-perluas rejeki 

Allah ~ menciptakan manusia dalam berbagai ragam 
jenis suku, bangsa dan bahasa untuk saling mengenal satu 
sama lainnya sebagaimana firman Allah ~: 

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu sating kenal

mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu 
di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. "16 

Terlebih lagi bagi seorang muslim yang telah diikat 
dengan kesatuan akidah, semestinya lebih bersemangat 

" QS Zuhruf 12-13 

16QS. AI-Hujurot 49:13 
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untuk rnengenal kaurn rnuslirnin di belahan burni lainnya. 
Karenanya sebuah petjalanan adalah aktifitas yang berkah 
jika diniatkan untuk rnenarnbah saudara dan ternan. 

Selain rnenarnbah ternan, aktifitas bepergian juga akan 
rnenarnbah rejeki tersendiri. Bahkan sudah rnenjadi 
kebiasaan sejak jarnan dulu, bagairnana rnanusia saling 
bepergian ke suatu ternpat ke ternpat lainnya untuk tujuan 
khusus berdagang. 

Alangkah indahnya Al-Quran ketika rnenggarnbarkan 
kebiasaan suku Qurays yang rnernbagi dua rnusirn untuk 
rnelakukan serangkaian petjalanan dagang pada rnusirn 
yang berbeda. Musirn dingin rnereka berdagang ke ~ arnan, 
dan rnusirn panas rnereka ke arah Syarn. (Lihat surat 
Qurays). 

Allah ~ juga rnengisyaratkan perintah kepada kita untuk 
rnernperluas wilayah rejeki kita dengan rnelakukan 
petjalanan bertebaran di rnuka burni. 

3. Mengarnbil pelajaran dan rnenarnbah pengalarnan dalarn 
kehidupan 

Dalarn aktifitas bepergian kita akan rnelewati banyak 
ternpat yang terkadang rnernpunyai banyak peristiwa dan 
rekarnan sejarah yang penting untuk kita renungY.:an. Setiap 
tarnbahan kisah dan peristiwa bagi seorang berirnan harus 
rnenjadi bekal bagi dirinya dalarn rnelangkah rneniti 
kehidupannya yang akan datang. 

Allah ~ telah rnengingatkan tentang anjuran rnengarnbil 
pelajaran dan setiap petjalanan kita: 
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"Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, /alu mereka 
mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau 
mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? 

Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang 
buta, ialah hati yang di dalam dada "17 

4. Melatih kesabaran 
Rasulullah ~ bersabda: 

~~~~ ~ \;~ ~yj ~~j ~L;.b ~..G-f 8 yl.hJI ~ ~~ p 

~fJl~ 
"Safar merupakan sepenggal dari adzab, karena menghalangi 

seseorang di antara kalian untuk bisa menikmati makan, minum, 
dan tidur. Jika di antara kalian te/ah menyelesaikan keperluannya, 

maka hendak/ah dia segera kembali ke keluarganya "18 

Maksud safar bagian dari adzab, karena di dalam safar 
banyak dijumpai kesulitan, Ielah, terpaan angin, cuaca 
dingin dan panas, rasa takut, ball).lyak bahaya yang 
mengancam, sedikti makan dan rnintl.m, dan terpisah dari 
orang~orang yang dicintai. 

Dalam kondisi seperti ini, seorang muslim sangat 
membutuhkan pertolongan Allah~. ia bergantung dan 
bertawakkal kepada-Nya semata. Karena tiada sesutu yang 
te:rjadi di muka bumi kecuali dengan izin-Nya. Apa yang 

17QS AI Hajj 46 

18HR. Bukhari dan Mus lim 
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Allah kehendaki pasti terjadi dan yang tidak dikehendaki
Nya tak akan pemah terjadi. Jika Dia berkehendak untuk 
menurunkan kebaikan pada seseorang tak seorang pun bisa 
menahan-nya. Dan jika berkehendak menimpakan ke
burukan dan musibah, tak juga ada yang mampu 
menghalangi dan memindahkannya. 

Dia Mahakuasa berbuat segalanya. Oleh karenannya 
hanya kepada-Nya seorang muslim berdo'a serta memohon 
keselamatan. Sehingga penting sekali seorang pemudik 
muslim melazimi do 'a yang ada dalam ajaran agamanya 
agar mendapat pertolongan Tuhan-nya. 

Hadits di atas menjelaskan secara umum seorang yang 
bepergian akan mendapatkan banyak kesukaran dan 
ketidaknyamanan. Meninggalkan keluarga dan tempat yang 
telah ia tinggali dengan betah sehingga mellkbutuhkan 
sebuah kesabaran. 

Di dalam safar pun terkadang ditemukan berbagai bentuk 
hambatan yang kesemuanya menuntut hati yang lapang 
dengan penuh kesabaran. 

Benarlah kata Ibnu Mandzur, bahwa safar akan 
menunjukkan watak asli seseorang. Pantaslah bila Umar bin 
Khatab .$. tidak mempercayai rekomendasi seorang sahabat 
yang hanya melihat seseorang khusyuk di masjid, tapi belum 
pemah melakukan perjalanan (safar) bersamanya. 

5. Mendapatkan berbagai keberkahan dalam ibadah 

Dalam safar akan diperoleh berbagai keberkahan dalam 
beribadah diantranya keutamaan do 'a yang mustajab 
Rasulullah ~ bersabda: 

15 



"Tiga do 'a yang tidak diragukan lagi terkabulnya yaitu do 'a 
seorang musafir, do 'a orang yang terzholimi, dan do 'a orang tua 

kepada anaknya. "19 

6. Evaluasi Akhlak Diri 

Bisikan-bisikan hati nurani untuk melakukan kebaikan 
terhadap saudara, akan sering muncul selama proses 
peijalanan. Misalnya, di saat kita merasa berat mengangkut 
koper dan barang bawaan sendiri, hati nurani akan berkata: 
"bawakan juga tas milik saudaramu, sepertinya dia lebih 
repot dibandingkan dirimu." Saat waktunya makan, akan 
terlintas pikiran agar mentraktir ternan dan rombongan. Saat 
di jalan kendaraan mengalami kendala, ini semua akan 
menjadi sarana untuk menilai, siapa diri kita sebenamya. 

Apakah kita sudah memiliki akhlak baik yang kokoh 
(matinul khuluq), atau sebenamya kebaikan dan akhlak kita 
masih belum stabil, masih sering muncul egoisme dan 
kekikiran diri. Orang yang sudah memiliki akhlak yang 
kokoh, tak akan pemah menyiakan peluang berbuat baik 
kepada orang lain, sekecil apapun. Semangatnya adalah 
semangat memberi, membantu, melayani, membahagiakan 
orang lain, bukan sebaliknya, ingin dibantu, ingin dilayani, 
ingin dihormati, ingin diberi. 

7. Mengenal Saudara Lebih Dekat 

Kebersamaan yang cukup lama selama safar, 
memungkinkan kita untuk mengenal saudara kita dekat, 
lebih alami tanpa dibuat-dibuat, mengenal wataknya, 
kepribadiannya, kebiasaan sehari-harinya, dan mengenal 
kesukaannya (makanannya, wama kesukaan-nya, irama dan 
pola hidupnya, dll) secara langsung. Apa yang menjadi 
kebiasaan saudara kita sehari-hari, secara alamiah akan 
tampak dalam peljalanan. Misalnya, orang yang selama ini 

19HR. Ahmad 
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terbiasa pola hidupnya bersih, maka sepanjang peijalanan 
pun akan otomatis menunjukkan pola hidup bersih. 

Seseorang yang terbiasa panik dalam menghadapi 
masalah, hal ini pun akan tampak secara otomatis dalam 
safar. Siapa yang suka bercanda, dalam safar pun akan 
terlihat secara alami. Orang yang pemurah juga akan 
gam pang terlihat aslinya dalam safar. Demikian juga dengan 
makanan kesukaan, wama kesukaan dan kebiasaan 
komunikasi dan hal-hal lain akan tersingkap dalam safar. 

8. Makin Menghargai Keberadaan dan Arti Penting 
Keluarga 

Rutinitas dalam kehidupan rumah tangga, kadang 
memerlukan adanya variasi kegiatan. Hal ini untuk 
menghindari kejenuhan dengan adanya kegiatan yang 
monoton. Salah satu altematif kegiatan yang cukup efektif 
untuk menyegarkan kembali jiwa dan perasaan adalah 
dengan melakukan safar. 

Saat seseorang jauh dari keluarga, saat itu secara alamiah 
akan memunculkan kerinduan yang mendalam terhadap 
seluruh anggota keluarga. Perasaan semacam ini adalah 
karunia yang harus kita syukuri, hal ini makin menyadarkan 
kita, betapa berartinya keluarga dalam kehidupan kita. 

Kebahagiaan berkumpul bersama seluruh anggota 
keluarga, adalah hal fitrah yang melekat pada setiap insan 
yang bersih nuraninya, karena berkeluarga adalah insting 
fitrah, karunia Allah ~- Demikianlah, peijalanan juga 
menghadirkan pada diri kita, rasa syukur atas karunia hidup 
dalam kehangatan keluarga. 

9. Menyaksikan Dampak Dari Perbuatan Manusia 
Sebelumnya 

Peijalanan menuju tempat-tempat ber-sejarah, tempat 
yang berhubungan dengan momentum-momentum penting 
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dalam ke-hidupan manusia di masa lampau, sangat 
bermanfaat untuk menghadirkan inspirasi bagi seseorang, 
sekaligus untuk memotivasi dan mengambil pelajaran dari 
kehidupan manusia di masa lampau. 

Akan terlihat bagaimana dampak dari sebuah aktivitas 
yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Kadang kita 
belajar untuk meniru, karena apa yang kita saksikan adalah 
dampak kebaikan, tapi kadangkala kita belajar untuk tidak 
mencontoh suatu hal, karena dampak yang kita lihat adalah 
kerusakan. Sesungguhnya Allah telah menghadirkan banyak 
peringatan dalam setiap momentum dan fragmen sejarah 
yang kita saksikan. 
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BabiV 

Pembagian Bepergian 
(Safar) 

Bila kita perhatikan terdapat berbagai jenis safar, baik 
bila ditinjau dari segi motivasi, jarak maupun hukum fiqh. 
Berikut macam-macam pembagian Safar dari berbagai 
perspektif tinjauan: 

1. Di tinjau dari motivasi yang melatar belakangi 
Secara garis besar, petjalanan (safar) seorang musafir 

dalam melakoni serangkaian petjalanannya, tidaklah 
terlepas dari dua kriteria dasar, sehingga safar dapat di
klasifikasikan menjadi dua kelompok besar: 
a. Petjalanan untuk meninggalkan daerah asal oleh karena 

sebab tidak adanya rasa aman, yang ada justru 
sebaliknya, sebagaimana rasa cemas, jengkel ataupun 
adanya gangguan-ganguan lainnya. Intinya, daerah asal 
sudah tidak re-presentatif lagi sebagai tempat tinggal 
yang nyaman, baik kenyamanan ini dipandang dari sisi 
material (duniawt) maupun sisi spiritualnya (ad-din). 

1) Sisi material (duniawt) di atas dapat dicontohkan 
sebagaimana timbulnya wabah penyakit di daeral 
asal, adanya rasa ketakutan dan kecemasan sebab 
fitnah dan permusuhan, harga bahan pokok dari 
kebutuhan hidup me-lambung tinggi di daerah asal 
dll. 

2) Sedangkan sisi spiritualnya (ad-din) dapat dicontohkan 
sebagaimana upaya diri untuk menghindar dari 
tawaran jabatan dan pangkat, ataupun iming-iming 
tawaran materi yang gemerlap dan melimpah-ruah 
yang kesemuanya ini dapat menjadikan diri kita 
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terlena dari kewajiban-kewajiban pengham-baan pada 
sang Maha Pencipta Allah £Wdll. 20 

b. Perjalanan untuk meraih sebuah harapan atau cita-cita. 
Perjalanan dengan kategori ini juga diperinci menjadi 
menjadi dua bagian, sebagaimana perincian sebelum
nya, yakni sisi material (duniawz) dan sisi spiritual (ad
din). 

1) Sisi material (duniawz) m1 dapat dicontohkan 
sebagaimana perjalanan untuk mencari 
pekerjaan/profesi, jabatan-jabatan prestise, mengukir 
dan merajut karier di belantara kehidupan sosial dll. 

2) Sedangkan sisi spiritualnya (ad-din) dibagi menjadi 
dua kelompok: 

Kelompok pertama: perjalanan untuk mencari ilmu 
meliputi ilmu agama, ilmu akhlak ataupun ilmu 
pengetahuan umum. 
Kelompok kedua: berupa perjalanan dengan 
kualifikasi aktifitas (amal) , meliputi aktifitas ibadah 
sebagaimana ibadah haji dan umrah serta jihad, 
ataupun aktifitas yang berupa kunjungan religi 
(ziarah), mengunjungi situs-situs Islami seperti kota 
Makkah, Madinah dan Baitul Maqdis dll. 

2. Di tinjau dari perspektifhukum (fiqh) 

Dari serangkaian perincian berbagai macam klasifikasi . 
perjalanan (safar) di atas, bila di tinjau dari perspektif 
hukum, maka akan mengerucut pada dua jenis hukum. 
a. Perjalanan yang haram; sebagaimana perjalanan untuk 

mencuri, merampok, berzina, men on ton konser, menjual 
narkoba, menarik cukai, larinya istri dari suaminya, anak 
yang durhaka pada orang tua, budak lari dari majikan 

201hya' Ulum ad-Dien . Juz: 02. Hal: 237 
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(sayyid) , melarikan diri dari tanggungan hutang, wanita 
pergi sendirian tanpa disertai mahrom dll. 

b. Perjalanan wajib; seperti menjalankan rukun Islam yang 
kelima yakni ibadah haji dan umrah, jihad, hijrah, 
melunasi hutang dll. 

c. Perjalanan sunnah; seperti ziarah makam Nabi, 
menjenguk orang sakit, mengunjugi ternan, perjalanan 
mengunjugi masjid Nabawi dan masjid Baitul Maqdis 
dll. 

d. Perjalanan mubah; seperti berdagang, perjalanan wisata 
untuk menghilangkan stres dari padatnya kegiatan sehari
hari dll. 

e. Perjalanan makruh; seperti perjalanan berdagang kain 
kafan, pergi sendirian lebih-lebih di malam hari bagi 
selain wanita. 

3. Di tinjau darijarak safar 
Bila dilihat dari jaraknya, maka safar dibagi menjadi dua, 

yaitu: perjalanan berjarak panjang (safar thawi{) dan 
perjalanan berjarak pendek (safar qoshir) . 

Cukup banyak dispensasi atau rukhshoh yang dilegalkan 
(disyari'atkan) oleh syara' terkait dengan safar dari sudut 
pandang jarak tempuhnya. 

a. Rukhshoh untuk perjalanan panjang (safar thawi{) 
diantaranya adalah: 
1. Menqoshor shalat; 
2. Menjama' shalat; 
3. Berbuka puasa di siang bulan Ramadlan ( tidak 

melakukan puasa), bila keberangkatan safamya itu 
sebelum terbitnya fajar; 

4. Mengusap sepatu (khuj} selama tiga hari. 
b. Rukhshoh untuk perjalanan panjang (safar thawi{) dan 

perjalanan pendek (safar qoshir): 
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1. Memakan bangkai disaat darurat; 
2. Melakukan shalat sunnah di atas kendaraan; 
3. Melakukan shalat dengan ber-tayammum, diwaktu 

tidak men-dapati air; 
4. Boleh tidak melaksanakan shalat Jum'at, lalu diganti 

dengan shalat dluhur; 
5. Tidak wajib meng-qodlo jatah giliran istri yang tidak 

ikut serta bepergian, setelah adanya undian terlebih 
dulu; 

6. Boleh membawa barang titipan (wadi'ah) serta 
barang pinjaman ('ariyah) diwaktu bepergian, sebab 
adanya udzur. 21 

21 al -Fqh al-ls larni. Juz: 02. Hal : 316 
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BabV 
Adab&Etika 

Dalam Perjalanan 

Saat melakukan petjalan safar, terdapat beberapa adab 
dan etika yang perlu diperhatikan agar petjalan dapat 
betjalan dengan selamat dan mendapat berkah Allah ~

Adab dan etika tersebut diantaranya22 : 

1. Istikharah 

Bila seseorang mempunyai keinginan untuk melakukan 
suatu petjalanan, maka disunnahkan baginya untuk 
meminta petunjuk pada Allah terkait dengan waktu, 
transportasi dan pendamping dalam petjalanan. 
Istikharah dengan caramelaku-kan shalat dua raka'at. 
Untuk raka'at pertama, surat yang dibaca setelah Fatihah 
adalah surat al-Kafirun. Sedangkan untuk raka'at kedua 
adalah surat al-Ikhlas. 

2. Melakukan shalat dua raka'at sebelum keberangkatan. 
Adapun surat-surat yang dibaca adalah sama dengan 
surat-surat yang dibaca waktu shalat Istikharah. 

3. Dianjurkan menulis wasiat terkait hak dan kewajibannya 
karena ajal kematian berada di tangan Allah, 
sebagaimana firman Allah ~: 

~ r-" / ,. / .... ..::" ~ rr,. ,., ,;. ...,: r..~o - ""' .,.,. ,.,.Aatf/ ,. .,. / / / 

~ ..r..-+ ~ .u~l 0~w_,..:l uj.) ~~~ ..s..J.r. ~J I~ .. .:~ \~\; 

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan 
tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan 

mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun 

22 /hya · Vlu m ad-Dien · Juz: 02 . Hal: 279-286, al-Majmu ' J uz: 04 . Hal: 385-402 
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yang dapat mengetahui ( dengan pasti) apa yang akan 
diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat 

mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. 23 

Dan sabda Nabi ~: 

"Tidak layak bagi seorang muslim melewati masa dua malam 
sedang ia mempunyai sesuatu yang mau diwasiatkan kecuali 

wasiatnya ditulis di dekat kepalanya. 1124 

Dan mempersaksikan hal tersebut, mem-bayar hutang, 
menyerahkan barang amanat kepada pemiliknya atau 
meminta izin akan keberadaannya. 

4. Memberi wasiat takwa kepada keluarga yang 
ditinggalkan sebagai bentuk wasiat orang-orang pertama 
dan terakhir, sebagaimana firman Allah ~: 

t~ \!~ 0G ~~ ~~ i) p~~; r~ ~~~ ~) ~JI (~~; ~; 
~ ~~6.£~1-=-~f' ·~':[\. ~-- 0;:..-;J\. t;~ 
'g' - ... -... u '.J ~.J ~ '.J / ~ ... " 

"Dan sungguh Kami telah memerintahkan kepada orang-orang 
yang diberi kitab sebelum kamu dan (juga) kepada kamu; 
bertaqwalah kepada Allah. Tetapi jika kamu kafir maka 

(ketahuilah), sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang 
dibumi hanyalah kepunyaan Allah dan Allah Maha Kaya lagi 

Maha Terpuji. 1125 

5. Dianjurkan mencari pendamping safar yang shalih dari 
penuntut ilmu syar'i agar dapat menegur dan mencegah 

23QS. Luqman 34 

24HR. Bukhari dan Muslim 

" QS. Annisa :131 
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terjadinya pe-nyelewengan dan penytmpangan selama 
dalam perjalanan. Sabda Nabi ~: 

J J J ., J 0 o ,... 
II~ ~ ' _ ("'J.>-1 •1;.> 1 ·~ ~ . ~ , I"- ~1!,.-'"11 

!.f.- if r· ~ ---- '!- -~ u--.r 
Seseorang tergantung dagam ternan dekatnya, maka 

hendaknya kalian memerhatikan siapkah ternan dekatnya "26 

ll -:: \11 ~t;.k ~~~h ~- t:.~~ \11 ~~ ~ 
~5 u-J;Y5· -

"Jangan bersahabat dekat kecua/i dengan seorang mu 'min, jangan 
kau berikan makananmu kecuali pada orang yang bertaqwa "27 

7. Dianjurkan memberitahukan kepergiaannya kepada 
keluarga, kerabat, tetangga dan sahabatnya. Sabda Nabi 
~: 

,.. "" ~ , J ~ ~ J J o ...,. ... ~ 

~~~j f,f'i ~ ~+JI Ail\ ~~_p1 :~ ~ ~ ~ ~~\ V 

"Barangsiapa yang ingin melakukan safar hendak/ah ia berkata 
kepada yang ditinggalkan: aku menitipkan kamu kepada Allah .?if 

yang tidak sia-sia barang titipannya. ''28 

Dan Nabi ~ mengantarkan sahabatnya apabila salah 

seorang dari mereka ingin safar, beliau bersabda: 

.... .... """ ~ ... .... 1 J .... '& 
~ - ·-\''· ' $~\' $~ Ail\ Y~ ·-· I ' ~IJ>J '-' . , \,.:_,.......... 

Aku titipkan kepada Allah pemeliharaan agamamu, amanatmu, 

dan akhir penutup amalmu " 29 

Dan beliau :1 bersabda kepada musafir yang memohon 

nasihat kepada beliau :1: 

26HR. Ahmad 

27HR. Tirmidzi 
28HR. Ahmad dan lbnu Majah 

" HR. Abu Daud 
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oJ J 0 "" o ...- ,., o;lj I "' C::..3"'L; ~ , ..-:.l_\ .!JJ - ~ " '~~ -_Q$_ ' , . ,..~~:11 ~\ ~~~~ - .r--- _r..) 0 .r J '-# .r-' )J 

"Semoga Allah iJj menambah taqwamu, mengampuni dosamu, 
memudahkan kebaikan untukmu di manapun engkau berada." 30 

Dan seorang laki-laki datang kepada Nabi ~. ia ingin safar, 
ia berkata: Y a Rasulullah, berilah pesan kepadaku! Beliau ~ 
bersabda: 

J ' ~o.., I o { 
j-'~ ~I<"' 1;._ • ~ \' .ill\ - < ~·1 
~ ,_,...... u ~ ,-; '-' ' (.$~ - , ) 

'Aku berpesan kepadamu agar selalu bertaqwa kepada Allah iN 
dan membaca takbir di setiap tempat yang tinggi. " 

Maka setelah ia pergi, beliau :i berdo'a: 

~~'I~ 0~ -- ' ' 0 ·\ri ~ ~\ r~ln ~ ,- 'Y'J c./'J JJ 

'Ya Allah, pendekkanlah bumi untuknya dan mudahkanlah 

perjalanannya. "31 

80 Dianjurkan memilih hari Kamis di permulaan siang 
sebagaimana prilaku Nabi ~. Ka'ab bin Malik ~ berkata: 
'Jarang sekali Rasulullah ~ keluar bila melakukan safar 
kecuali pada hari Kamis.' 32 Dan beliau ~ mendo'akan 
kepada umatnya agar mendapat berkah di pagi hari, 
beliau ~ bersabda: 

J { 0 ~ 

o •c' .-~ -~~ ~ \:J ~ ~ -1 (\ 
,'-d~ ~~ - '-J o~' 

'Ya Allah, berilah berkah untuk umatku di pagi harinya. "33 

9. Membaca do'a keluar rumah dengan mengucapkan saat 
keluar: 

30HR. At-Tirrnidzi 

"HR. At-Tirmidzi, Ahmad dan al-Hakim 

31HR.Al-Bukhari 

" HR. Abu Daud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad 
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_;r J) J! ,~r J! j.f>f ~r ~ 1~ &l 1~n ,~1 J5-::. ts--_,; ~~ ~~ 
,. { ~ '" ~ .... o { ~ 0 ~ ~ ~ { 

~~I jl ~I jl ,~1 jl ~I jl ,Jjl 

"Dengan menyebut nama Allah, hanya kepadaNya-lah aku 
bertawakkal, Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadaMu 
(agar) aku tidak tersesat atau disesatkan, atau (agar) aku tidak 

tergelincir atau digelincirkan, atau (agar) aku tidak berbuat zholim 
atau dizholimi, atau (agar) aku tidak berbuat kebodohan atau 

dibodohi. 34 

10. Membaca do' a saat naik kendaraan: 

~ GrL;j lh d ~ (,?~1 0~) «.r.Si ~~ ,_r.Si ~ ,_r.Si ~)) 
," 0-'l:.'t \.Z' J' l dl ' * ~. ~, ' ~ u ~ ~ l..f:J_;v 

;;;; 0 ... 0 "" y, ... ,.:; 

~ ,~;; L; ~~ ~j ,t>ji:!~ ~~ I.U d~ ~ .!.U~ ul ~)) 
, ;~ 11 ~ ~~~ 2-Jf ~n ,~~ ~ ~~ 1h d~ ~ ~:rc ~~ 

, 0 0 _ .... "" J. '#. ... ;;;; ~ 0 J 0 

, l.:.>q a:;~,::~ II ~- ~ .!1 ~·'1 ~I~- , I, t.:..";JI .-~ :i~·t:tl -
~ ,. ~ ~ ~ ~ ~ . 'Y J. u l...;l . , '-' 
.... "" ""' .. "" "" ....... 

:~ ~~j Jl~ 0 ~ C!=-5 l~lJ (( .. ~\r~ ,~t.J1 ~ :'7 ~~~~ i1 ~yj 

((0·.Lt.>. \.Z-1 ,0·1l$. ,0·'·0 ,0·' T)) ~ ' !J:. ~ ; ~ ~ 

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. : (Maha Suci Dia 
yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal 

sebelumnya kami tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya 
kami akan kembali kepada Rabb kami'') Ya Allah, sesungguhnya 

kami memohon kepada-Mu kebaikan dan taqwa dalam perjalanan 
kami ini, dan dari perbuatan yang Engkau ridhai. Ya Allah, 

mudahkanlah untuk kami perjalanan ini dan dekatkanlah jauhnya 
dari kami. Ya Allah, Engkau ada sahabat dalam perjalanan, 

khalifah dalam keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung 
kepada-Mu dari kesusahan perjalanan, beratnya pandangan dan 

" HR. Abu Daud 
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buruk tempat kembali dalam hart a dan keluarga ... " dan apabila 
pulang, ia membacanya dan menambahkan: 'Kembali, bertaubat, 

dan menyembah, kepada Rabb kami memuji. "35 

9. Dianjurkan tidak bepergian sendirian, sabda N abi ~: 

~ ~">Wl ,J811:':. J\.31~~~- ,;)lk.o':. u--1~~ . ') ' • ' ., 'J" I) • . ' 'f' 

"Yang berkendaraan sendiri adalah setan, dan yang berkendaraan 
berdua juga set an, sedangkan yang berkendaraan bertiga adalah 

pengendara (bukan setan) ". 36 

10. Dianjurkan memilih pemimpin rombongan agar 
dapat menyatukan tujuan dan kesepakatan dalam 
perjalanan. 

~:t>.r ~~~ r ~a;~ v ~~l 
''Apabila tiga orang keluar, maka hendaklah mereka mengangkat 

salah seorang dari mereka sebagai pemimpin. "37 

11. Dianjurkan apabila orang-orang yang musafir singgah di 
satu tempat agar bergabung satu sama lain. Para sahabat 
Nabi ;i, apabila singgah di satu tempat, mereka 
berpencar di berbagai tern pat, maka N abi ;i bersabda: 

Jlho~" 1\ ~ o <"1~ 111 a:J.:> o\fj- <-JI; ~" 1\ o~ J o <";~~-; 111 
' • ~ ("""'~ ~ ,.,) I) -' " ., ("""'~__,A-J ~ 

"Sesungguhnya yang memisahkan kamu di lembah dan jurang ini 
adalah syetan. "38 

Setelah itu mereka saling bergabung satu sama lain sehingga 
bila dibuka satu pakaian/tikar untuk mereka niscaya sudah 
mencukupi. 

12. Dianjurkan saat tiba di suatu lokasi membaca do' a: 

35HR. Muslim 

36HR. Abu Daud dan Tirmidzi 

"HR. Abu Daud 

38HR. Abu Daud 
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-"1~. ~ ~ -• . ~..A ..::.;~81 ~\ uw5:.. ~~ 
~ r u - ' ' ' ' ; .T 

'Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah ~ yang sempurna 
dari kejahatan yang Dia ciptakan. " 

Apabila ia membaca do'a tersebut maka tidak ada yang 
membahayakannya sehingga ia meninggalkan tempat itu. 39 

13 . Bertakbir saat melalui tanjakan dan bertasbih saat berada 
di turunan dan lembah, sebagaimana disebutkan oleh 
Jabir ~: 

Dari J abir ~ berkata, ''Apabila kami mendaki di waktu 
musaji.r, kami bertakbir dan apabila menurun kami 
bertasbih. "40 

Nabi ~ bersabda: 

~~ ,bl1 '" ~ - r ~ .. , x ,, . ~~ ~. c- 1:r ~~- 1·' -·1 , 01 , ~~r l:J 
~ ·- )-' r"' <.)r ) r~ r--~ ~ 'J'U,) J' '+! -

~ :; e-"•' ~\ ,~' ,, 
. l~ - - • ' ' 

'Wahai manusia, kasihani dirimu, sesungguhnya kamu tidak 
memanggil orang yang tuli dan tidak pula gaib. Sesungguhnya Dia 

bersamamu, sesungguhnya Dia fk Maha Mendengar lagi Maha 
Dekat. "41 

14. Membaca do'a memasuki suatu kampung atau desa saat 
melihatnya: 

yjj ,Jill ~_, ~/ 1\ ~j~i yjj ,jfur ~_, c;~~ 1\ s->IJ.~ ~ 1\ yj r{ln 
..... o .J-;, ~ / /. o ..... 0 ~ ~ 

, •-. , ~·:11 o..Lb , •-. ~t.:..l , ~ · - ~ ~- l:J~II ,:,_,- - , ~ 11":..\ ~- ~~LL:.:!:JI 
~J -~./'"' ,, ~ J-J J c;.~.r . :;J ~ J ~-

~ J ~ ~ 
~~·~ ~ ~ -. , 1~1:.1 ~ -. , lA~ -. ~ ~~·'I' ,,~·~~ - · -. - ,,~,:.\ 
~ rJ ~ rJ '.r" ~ ; Y'J ~ ~J ~ 

39HR. Muslim 

40HR. Bukhori 

"HR. AI-Bukhari 
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"Ya Allah, Rabb tujuh lapis langit dan yang dinaunginya, Rabb 
tujuh lapis bumi dan yang dipikulnya, Rabb syetan dan yang 

mereka sesatkan, Rabb angin dan yang ditiupnya, aku memohon 
kepada-Mu kebaikan perkampungan ini dan kebaikan 

penduduknya serta kebaikan yang ada padanya dan aku 
berlindung kepada-Mu dari kejahatannya, kejahatan 
penduduknya, dan kejahatan yang ada padanya. "42 

15. Dianjurkan melanjutkan pe:rjalanan pada malam hari 
dan lebih baik saat awal waktu malam: 

1•i1L -- 1-~ ' · ·~\ 0lJ ,J.iJL ~J . -, tf-"' . (.5 .r--' uP) • ' . -
/ "" ,.. "' 

''Hendaklah kamu lakukan (perjalanan) di saat gelap, maka 
sesungguhnya bumi dilipat di malam hari. "43 

16. ~~en~ntiasa menjaga akhlak al-karimah (akhlak yang 
;! 1terp'uji) selama safar berlangsung. 

17. Minta pengarahan dan pertimbangan (musyawarah) 
pa~a. ~~\~ng yang berp~ngalaman serta dapat dipercaya 
keoeragamaannya, d1kala akan melakukan suatu 

i' ' perjatanan. 
' 

18. ljin terlebih dulu pada orang tua atau yang sederajat 
dengannya, yakni orang-orang yang kita mintai ridlo dan 

. ~.- ._ resturtya. 

l9. Membawa perbekalan yang cukup dan halal. 

~ i3er~rf~~t di waktu pagi hari, kalau bisa pada hari kamis 
IL:'~ Ig~I,l kalau tidak bisa pada hari senin. 

21. Berp~mitan terlebih dulu pada anggota keluarga, 
' ~ingga serta ternan dekat. Dan jangan lupa untuk 
meminta do'a keselamatan dari mereka. 

• 2HR. an-Nasa'i, Ibnu Hibban. lbnu Khuzaimah dan al-Hakim 

" HR. Abu Daud, al-Hakim dan al-Baihaqi 
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22. Bila keberangkatannya itu bersama rombongan;· maka 
disunnahkan untuk mengangkat salah satu diantara 
mereka, agar bersedia menjadi pimpinan rombongan. 
Dan sosok pemimpin ini haruslah seorang figur yang 
paling utama diantara mereka. 

23. Melangsungkan perjalanan di malam hari, terlebih pada 
sepertiga yang akhir. 

24. Menumbuhkan sikap solidaritas terhadap ternan 
seperjalanan, dengan memberikan bantuan dan 
pertolongan padanya. 

25 . Memperbanyak do'a sepanjang waktu selama perjalanan 
berlangsung, karena do'a para musafir cepat dikabulkan 
oleh Allah (mustajab). 

26. Secepatnya untuk segera pulang bila keperluan dan 
tujuan dari perjalanan telah terpenuhi dan terselesaikan. 

27. Senantiasa menjaga kondisi suci selama perjalanan 
berlangsung. 

28. Hendaknya sebelum sampai di rumah, terlebih dulu 
memberitahukan perihal kedatangannya, supaya 
sesampainya di rumah tidak akan mengagetkan anggota 
keluarganya. 

29. Haram bagi seorang wanita untuk pergi sendirian tanpa 
disertai mahrarnnya. 

30. Tetap disunnahkan untuk melaksanakan shalat sunnah 
sewaktu menempuh perjalanan. Baik shalat sunnah 
tersebut adalah rawatib ataupun lainnya. 

31 . Disunnahkan ketika pulang dari perjalanan, untuk 
membawa oleh-oleh bagai keluarga di rumah. 

32. Sunnah menunggu dan menyambut kedatangan musafir. 
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33. Makruh untuk pulang ke rurnah di waktu rnalarn hari, 
sebab kedatangan di waktu rnalarn dengan kondisi 
anggota keluarga yang tidak dalarn persiapan, tentu 
dapat rnengakibatkan hal-hal yang tidak di-senangi. 

34. Bekali Dirirnu dengan Takwa 

Perjalanan tentunya rnernbutuhkan perbekalan, dan 
sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Karena dengan 
ketakwaan itulah seorang harnba akan rnendapatkan jalan 
keluar bagi permasalahan yang dihadapinya, di-rnudahkan 
urusannya, dan bahkan dia akan bisa rnendapatkan rezeki 
dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Allah ~ berfirman: 

-: ~ ,...,., /"'(" / • .J. -: //-,;' 

JIJ'~~p \_,.).J~-' 
"Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. "44 

Allah ~ berfirman: 

"Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah berikan 

baginya }alan keluar dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari 

arah yang tidak dia sangka-sangka. "45 

Allah ~ berfirman: 

"Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah jadikan 

baginya kemudahan dalam urusannya. "46 

" Qs. al-Baqarah: 197 

" Qs. a t -Thalaq: 2 -3 

" Qs. a t -Thalaq: 4 
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BabVI 

Fiqih Bepergian (Safar) 

1. Safar Dan Rukhshoh Syara' (keringanan syariat) 
Qashar dan Jama' merupakan ketentuan yang telah 

disyari'atkan oleh Allah untuk memberikan keringanan atas 
beban yang ditanggung oleh para hamba-Nya selama safar47 

berlangsung. Dan kedua ketentuan ini tercakup dalam ruang 
lingkup rukhshoh (keringanan ibadah). 

Rukhshoh sendiri bila ditinjau dari segi bahasa (etimologi) 
memiliki makna kemudahan dan keringanan.Dr. Wahbah 
az-Zuhayli mengatakan bahwa Rukhshoh dalam suatu 
perkara adalah kebalikan dari memperberat (at-tasydid) 
perkara tersebut. 

Sedangkan rukhshoh dalam pengertian istilah 
(terminologi) disiplin ilmu Ushul al-Fiqh adalah: ketentuan
ketentuan hukum yang disyari'atkan oleh Allah atas dasar 
adanya udzur -mencakup darurat, masyaqqah, dan hajat
yang dialami para hamba-Nya, untuk memberikan 
perlindungan terhadap hajat kebutuhan mereka, disertai 
masih berlakunya sebab yang menetapkan hukum asal. 48 

Dan rukhshoh boleh dike:rjakan bila orang yang hendak 
menge:rjakannya tidak dalam status berbuat maksiyat, 
sebagaimana kandungan arti dari kaidah ar-rukhshoh Ia 
tunatu bi al-ma 'aashi (keringanan tidak dikaitkan dengan 
maksiat). Kaidah ini memberikan sebuah pengertian, bahwa 
penerapan a tau pengamalan ( aplikasi) dari sebuah rukhshoh 
bila terikat/bergantung pada wujud dari suatu perkara, 
maka perlu diteliti dan dicermati lebih lanjut. 

u Khu su s untuk Jama', sebab-sebab yang m emperbolehkan pelaksanaannya tidak hanya safar saja. 
Disamping safar, juga menyertakan seba b-seba b lain, sebagaimana sakit , hujan dan haji. 

" Ushul al-Fiqh al-ls lami. Juz: 0 1. Ha l: 100 
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Bila perkara tersebut haram dikerjakan, maka 
konsekuensinya adalah haram mengerjakan rukhshoh 
bersamaan dengannnya. Sebaliknya, bila perkara tadi boleh 
dikerjakan, tentu rukhshoh-nya pun sama-sama boleh 
dilakukan.Lebih lanjut, Imam al-Ghazali dalam Ihya' Ulum 
ad-Din dengan gaya filosofis menuturkan bahwa secara garis 
besar, seseorang itu tiada melakukan suatu perjalanan 
terkecuali oleh karena sebuah tujuan, dan tujuan ini 
berfungsi sebagai motor penggerak/motivator. 

J adi, bila us aha untuk menghasilkan motivasi terse but 
dihukumi haram dan andai saja tanpa motivasi ini dirinya 
tidak akan melakukan perjalanan- maka konsekuensinya 
adalah perjalanan yang sedang ia tempuh adalah 
kemaksiatan dan dirinya tidak diperkenankan untuk 
melakukan rukhshoh. 49 

Kemaksiatan di atas, bila dikaitkan dengan perjalanan/ 
safar yang dilakukan seseorang maka akan dirinci menjadi 
tiga macam kriteria: 

a. Orang maksiat sebab perjalanan yang ditempuh ( 'ashin bi 
as-safar) . Sebagaimana orang yang bepergian untuk 
mencuri, merampok, menonton konser, menarik cukai, 
larinya istri dari suaminya, anak yang durhaka pada 
kedua orang tua, budak lari dari majikan (sayyid) dll. 
Orang semacam m1, tidak diperkenankan untuk 
melakukan rukhshoh, mengingat safar yang ditempuh 
adalah safar maksiat, persis dengan makna yang 
terkandung dalam kaidah di atas. Terkecuali bila dirinya 
bertaubat, dan jarak perjalanan yang tersisa masih ada 
marhalah. 

b. Orang maksiat di tengah perjalanan yang ditempuh 
('ashin fi as-safar) . Yakni di tengah perjalanan yang 
halal/ mubah, sese orang melakukan kemaksiatan seperti 

49lhya' Ulu m ad-Din. Juz: 02. Hal: 290 
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berzina pada saat menjalankan ibadah haji, melihat hal
hal yang terlarang pada saat pergi ke Pondok dll. Orang 
semacam ini, tetap diperkenankan untuk menjalankan 
rukhshoh, dengan pertimbangan safar yang ia tempuh 
adalah safar yang halal/ mubah. 

c. Orang maksiat sebab peijalanan yang ditempuh di tengah 
peijalanan yang permulaannya halal/mubah ('ashin hi as
safarfi as-safar). Seperti santri, niat pertama dari rumah 
adalah pergi ke-Pondok, tapi di tengah peijalanan ia 
justru mengalihkan niat peijalanannya tersebut untuk 
menonton konser ataupun lainnya. Orang pergi ziyaroh 
atau silaturrahim, tetapi di tengah peijalanan dari niat 
mulia tersebut ia urungkan, lantas beralih menuju 
peijalanan kemaksiatan seperti mencuri, merampok, 
menonton konser dll. Untuk kategori ini, para ulama 
berbeda pendapat. Ada yang memperkenankan rukhshoh 
baginya, atas dasar pertimbangan safar yang ia tempuh 
dari awal adalah halallmubah. Dan menurut pendapat 
yang paling shahih (al-ashoh), dirinya tidak diperkenankan 
melakukan rukhshoh, terhitung semenjak perobahan niat 
tersebut. Selanjutnya, hila ia bertaubat maka 
diperkenankan untuk menjalankan rukhshoh, walaupun 
jarak peijalanan yang tersisa kurang dari 2 marhalah. 

2. lbadah Seorang Musafir : Berwudhu dan Tayamum, 
Membasuh Sepatu 
Bagi seorang musafir, merupakan kemudahan yang Allah 

~ berikan kepada hamba-hamba-Nya adalah menjalankan 
ibadah sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi 
hamba tersebut dan tidak membebani mereka dengan 
sesuatu yang hamba itu merasa sulit untuk melakukannya. 

Firman Allah ~: 
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"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam 
agama suatu kesempitan. "50 

Seorang musafrr, jika memungkinkan baginya mendapati 
air untuk berwudhu, maka dia harus berwudhu. Namunjika 
tidak mendapati air untuk berwudhu, maka diperbolehkan 
baginya bertayammum. Allah ~ berfrrman : r.:: 1 ~i I I-: i"l ,. "' ~"' _,_,,. ,., I........- .:'i < ,.. ;\,;:::_ :t ,. ~-: ;s:.J I ,. 

t I _J ~\.A) ~ ' _...,.b.~~ _J ~(5-.J' w t. 0~ 
«' 

ii.}, ,.,. 

~~ 'i"' 
r:~.J 

"Dan jika kamu sakit at au sedang dalam perjalanan I safar atau 
datang dari tempat huang air atau kamu telah menyentuh 

(bersetubuh dengan) perempuan, kemudian kamu tidak 
mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang 

baik, sapulah mukamu dan tanganmu. "51 

BERWUDHU DENGAN AIR YANG CUKUP 
Dalam perjalanan, tentu sangat dibutuhkan adanya 

penghematan air. Maka seorang yang hendak berwudhu, 
hendaknya hemat dalam penggunaan air dan tidak 
berlebihan. Rasulullah $ , menjadi suri tauladan bagi 
umatnya dalam hal ini. 

Berkata Anas bin Malik $ : 

i!J~ to~_, ;1.0 ~ Jl z:_~~ j ' ~::: 0\S ~ j-,' ~ ~I 0\S 
"Adalah Nabi shallallohu 'alaihi wasallam mandi dengan air 

satu sha' hingga lima mud, dan berwudhu ' dengan satu mud". 52 

50QS. AI-Hajj: 78 

51QS. An-Nisaa: 43 

" HR. Bukhari dan Muslim 
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Satu sha' seukuran empat mud. Satu mud adalah 
seukuran dua telapak tangan orang dewasa yang normal, 
tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. 

3. Jama' dan Qashar Shalat 
Meringkas shalat (qoshor) dimana shalat empat rakaat 

diringkas menjadi dua rakaat ketika safar disyariatkan. 
Dalil-dalil tentang masalah ini di antaranya berfirman Allah: 

"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidak/ah 
mengapa kamu meng-qoshor shalat(mu), jika kamu takut diserang 

orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh 
yang nyata bagimu. "53 

'Aisyah radhiyallahu 'anha berkata: "Pertama kali shalat 
diwajibkan adalah dua raka'at, maka tetaplah shalat musafir 
dua raka'at dan shalat orang yang muqim (menetap) 
sempuma (empat raka'at)." 54 

Asy Syinqithi mengatakan, "Para ulama bersepakat atas 
disyariatkannya meng-qoshor shalat empat raka'at ketika 
safar. Berbeda dengan orang-orang yang mengatakan bahwa 
tidak ada qashar kecuali ketika haji, umroh, atau ketika 
keadaan mencekam. Sesungguhnya perkataan seperti ini 
tidak ada dasamya menurut ahli ilmu." 55 

Shalat yang boleh diqoshor. 
Merupakan perkara yang disepakati oleh para ulama, 

shalat yang boleh diringkas adalah shalat Zhuhur, Ashar, 
dan 'Isya'. Imam Ibnul Mundzir berkata, "Para ulama telah 

" Qs. An Nisa': 101 

" HR. AI Bukhari: 1090 dan Muslim:685 

" Adhwa'ul Sayan 1/265 
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sepakat bahwa shalat Maghrib dan Shubuh tidak boleh 
diqashar. " 56 

Kapan seorang musafir boleh meringkas shalat? 
Orang yang safar diperbolehkan meringkas shalatnya 

apabila telah berangkat dan meninggalkan tempat 
tinggalnya. Anas ~ berkata, "Aku shalat bersama N abi di 
Madinah empat raka'at dan di Dzulhulaifah dua raka'at." 57 

4. Tata Cara Shalat Musafir 

a. Apabila musafir bermakmum kepada muqim. 
Kewajiban seorang musafir apabila bermakrnum di 

belakang muqim adalah tetap shalat secara sempuma 
mengikuti imamnya berdasarkan keumuman hadits: 

~ ?~ i}~)'l ~ 111 
/ \ . / / 

"Sesungguhnya (seseorang) itu dijadikan imam untuk diikuti ". 58 

Dan juga para sahabat shalat di belakang Amirul 
Mukrninin 'Utsman bin 'Affan .$,, tatkala beliau shalat di 
Mina empat raka'at, maka para sahabat tetap mengikutinya 
shalat empat raka'at. Oleh karena itu Ibnu 'Abbas 
radhiyallahu 'anhuma ketika ditanya, "Mengapa seorang 
musafir kalau shalat sendirian dia shalat dua raka'at tetapi 
kalau shalat bersama imam dia shalat em pat raka' at?" , 
beliau menjawab, "Demikianlah sunnah Abul Qashim (Nabi 
Muhammad ~)" 59 

b. Lupa shalat ketika safar dan ingat ketika muqim 
Kalau ada seorang musafir lupa lalu dia ingat bahwa dia 

belum shalat Zhuhur - misalnya - ketika masih di rumah, 
apakah dia shalat qoshor dua raka'at (mengingat keadaan 

56al-Ijma' hal. 9 

" HR. AI Bukhari: ! 039 dan Muslim:690 
58(HR. Al Bu khari:722 dan Muslim :414 

" Liqa' Bab Maftuh hal. 40 
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dirinya sekarang sebagai musafir) ataukah empat raka'at 
(karena keadaan ketika lupa adalah saat muqim)?. 

Demikian juga sebaliknya, kalau ketika muqim teringat 
bahwa dia lupa belum shalat ketika dalam safamya, apakah 
dia melakukan-nya qoshor · ataukah menyempumakan 
shalat?! 

Masalah ini diperselisihkan para ulama. Akan tetapi yang 
benar - Wallahu a'lam - bahwa yang menjadi patokan 
adalah keadaan ketika dia lupa tersebut. Artinya, dia qoshor 
kalau shalat yang dia tinggalkan adalah ketika safar 
walaupun dia ingat ketika muqim. Begitu pula, dia tetap 
shalat secara sempuma kalau shalat yang dia tinggalkan 
adalah ketika muqim meskipun dia ingat ketika dalam 
keadaan safar. Dasamya adalah keumuman hadits: 

~.?~ ~~l LJ/~~~ ~ rt3 _;r ~~ ~ y. 
"Barangsiapa yang lupa akan shalat atau tertidur maka 
hendaknya dia mengerjakannya ketika dia ingat. "60 

c. Sudah qoshor dan jama' kemudian tiba di kampung 
sebelum waktu shalat kedua. 

Gambaran masalahnya, ada seorang musafir telah 
menge:rjakan shalat zhuhur dan asar dengan qoshor di 
pe:rjalanan. Kemudian sampai di rumah sebelum masuknya 
waktu shalat asar. Apakah dia berkewajiban untuk 
mengulang shalatnya? Jawabnya tidak harus karena dia 
telah menunaikan kewajibannya. 61 

d. Menjama' (Menggabung) Dua Shalat 

Termasuk kesempumaan rahmat Allah bagi seorang 
musafir adalah diberi keringanan untuk menjama' dua 
shalat di salah satu waktunya. Ibnu 'Abbas .$. berkata: 

60HR. AI Bukhari:572 dan Muslim:682 

61 Ta1iqot Syaikh lbni 'Utsaimin 'ala Qowa'id lbni Rojab 1/35 
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"Apabila dalam petjalanan, Rasulullah £i menjama' shalat 
Zhuhur dengan Asar serta Maghrib dengan 'Isya' ."62 

Imam Asy Syafi'i berkata, "Boleh menjama' shalat 
Zhuhur dan Asar di salah satu waktu keduanya sesua1 
kehendaknya. Demikian pula shalat Maghrib dan 'Isya', 
baik safamyajauh atau dekat. "63 

Imam lbnu Qudamah rahimahulah berkata, "Boleh 
menjama' antara Zhuhur dan Asar serta Maghrib dan 'Isya' 
pada salah satu waktu keduanya." 

Shalat yang boleh dijama' adalah shalat Zhuhur dengan 
Asar serta shalat Maghrib dengan 'Isya'. Adapun shalat 
shubuh tidak boleh dijama' dengan shalat yang sebelumnya 
atau sesudahnya. Demikian pula tidak boleh menjama' 
shalat asar dengan maghrib. 

Adapun tatacara menjama' shalat adalah 
menggabungkan dua shalat dalam salah satu waktu, baik 
diakhirkan maupun dikedepankan. Misalnya shalat Zhuhur 
dan Asar dijama' (digabung) diketjakan pada waktu Zhuhur 
atau pada waktu Asar, keduanya boleh. Hendaklah adzan 
untuk satu kali shalat dan iqamah pada setiap shalat. Y aitu 
satu kali adzan cukup untuk Zhuhur dan Asar dan iqomah 
untuk setiap shalat. 64 

Shalat Berjama'ah (Terutama Bagi Laki-Laki) 

Shalat betjama'ah tetap disyariatkan ketika safar. Bahkan 
para ulama mengatakan bahwa hukum shalat betjama'ah 
tidak berubah baik ketika safar maupun muqim berdasarkan 
dalil-dalil berikut: 

a. Al Qur' an. Allah berfirman: 

62HR. Al Bukhari: 1107 dan Muslim:704 

63Syarh Shahih Mus lim 6 /33 1 

" HR. Al Bukhari: 629 
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"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) 
lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka 
hendaklah segolongan dari mereka berdirt' (shalat) besertamu dan 

menyandang senjata. 1165 

b. As-Sunnah 

N abi ~ senantiasa tetap shalat berjama' ah ketika safar 
sebagaimana dalam kisah tertidur-nya beliau bersama para 
sahabatnya ketika safar hingga lewat waktu shubuh. 
Sedangkan Nabi Muhammad ~ telah bersabda, "Shalatlah 
kalian sebagaimana kalian melihatku shalat. 1166 

Shalat di Atas Kendaraan 
Pada asalnya, shalat wajib tidak boleh ditunaikan di atas 

kendaraan. Hendaknya dikerjakan dengan turon dari 
kendaraan sebagaimana perbuatan N abi ~ terkecuali dalam 
keadaan terpaksa seperti khawatir akan habisnya waktu 
shalat. J abir bin 'Abdillah $,mengatakan: "Adalah N abi ~ 
shalat (sunnah) di atas kendaraannya ke arah timur. Apabila 
beliau hendak shalat wajib maka beliau turon dari 
kendaraan kemudian menghadap kiblat" . 67 

Adapun tatacara shalat di atas kendaraan, baik itu 
pesawat, bus, kereta, atau kapallaut, adalah sebagai berikut: 
1. Hendaklah shalat dengan berdiri menghadap kiblat 

apabila mampu.Rasulullah ~ pemah ditanya tentang 
shalat di atas perahu. Beliau menjawab: 

" Qs. An Nisa': 102 

66HR. AI Bukhari:631. Liha t Syath AI Mumthi ' 4 / 141 
67HR. AI Bukhari : 1099 
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"Shalatlah dengan berdiri kecuali apabila kamu takut 

tenggelam. "68 

2. Berusahalah tetap shalat berjama'ah (terutama bagi laki
laki). Apabila dalam kendaraan ada ruang yang bisa 
digunakan shalat berjama'ah maka shalatlah dengan 
berjama'ah walaupun hanya dua orang. Bila tidak, maka 
shalatlah berjama'ah dengan duduk. 

3. Kerjakan shalat seperti biasa: niat dalam hati, takbiratul 
ihram, membaca do'a iftitah, membaca Al Fatihah, 
membaca sur at dalam Al Qur' an, ruku' , kemudian 
bangkit dari ruku', lalu sujud. Bila tidak mampu ruku', 
maka cukup dengan menundukkan kepala dan engkau 
dalam keadaan berdiri. Bila tidak mampu sujud, maka 
cukup dengan duduk seraya menundukkan kepala. 
Apabila shalatnya dikerjakan dalam keadaan duduk, 
maka ketika ruku ' dan sujud cukup dengan 
menundukkan kepala dan jadikan posisi kepala untuk 
sujud itu lebih rendah. 69 

Disyariatkan mengqashar shalat selama dalam perjalanan 
berlaku jika dalam keadaan: 
1. Dia mengerjakan shalat sendirian; 

2. Dia shalat sebagai imam; 

3. Dia shalat sebagai makmum di belakang imam yang juga 
mengqashar shalatnya. 
Adapun jika imarnnya mukim sehingga dia 

menyempumakan shalatnya. Maka wajib bagi makmum 
musafir tersebut untuk mengikuti imamnya. 

68HR. AI Hakim 1/275, Daraqutni 1/395, AI Baihaqi dalam Sunan Kubro 3/155, d is hahihkan oleh AI 
A! bani dalam Ashlu Shifat Shalat Na bi 1/ 101 

69Majma' Fatawa wa Rosa'lllbn~~'Uis;unun IS/250 
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Hukum Menjamak Shalat Ketika Safar 

Menjamak antara 2 shalat ketika safar bukanlah hal yang 
diwajibkan, namun hanya merupakan rukhshah untuk 
memudahkan seorang musafir dalam perjalanannnya. Jika 
hendak menjamak shalat maka kerjakan shalat tersebut 
secara berurutan. Tidak boleh menjamak shalat zhuhur dan 
ashar dengan mendahulukan ashar kemudian zhuhur, baik 
pada jamak taqdim maupun jamak takhir. Demikian pula 
halnya antara shalat maghrib dengan shalat Isya. 

Hukum Mengerjakan Shalat Wajib di atas Kendaraan 

Asal hukumnya tidak diperbolehkan bagi musafir 
mengerjakan shalat wajib di atas kendaraan. Namun jika 
terpaksa mengerjakan shalat wajib di atas kendaraan seperti 
saat melakukan perjalanan panjang yang tidak 
memungkinkan/kesulitan baginya shalat di atas daratan*) , 
maka diperbolehkan baginya shalat di atas kendaraan 
tersebut dengan tetap mengerjakan dua rukun shalat wajib: 
berdiri jika mampu dan menghadap kiblat. 

Jika seorang musafir kesulitan atau tidak mampu 
mengerjakan shalat wajib di atas kendaraannya dalam 
keadaan berdiri, maka dia boleh mengerjakannya dalam 
keadaan duduk namun tetap menghadap kiblat jika dia 
mengetahui arah kiblat dan memungkinkan baginya untuk 
melakukannya. N amun, jika tidak mampu maka dia 
mengerjakan shalat tersebut semampunya dalam keadaan 
duduk meskipun tanpa mengahadap kiblat. 

Adapun cara mengerjakan shalat dalam keadaan duduk, 
maka menjadikan ruku' dan sujud dengan membungkukkan 
kepalanya dan menjadikan sujud lebih menunduk daripada 
ruku'nya. 

*) N amun hendaknya seorang musafir memperhatikan, 
jika dia memperkirakan bahwa dia tiba/ singgah di sebuah 
tempat yang memungkinkan baginya shalat di atas daratan · 
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dalam keadaan waktu shalat belum keluar, maka dia 
menunggu hingga tiba di tujuan tersebut lalu 
mengerjakannya di atas daratan. 70 

70hh3t· Na1 lulnv.'aanb Abdull.loh bin Abdurrahman AI-Baswn: 1()7 1 
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Bimbingan Bagi Musafir 

1. Do'a-do'a Safar 
Saat safar merupakan waktu yang tepat untuk 

memanjatkan do'a karena saat itulah do'a akan dikabulkan 
Allah sebagaimana sabda N abi ~: 

o.J/ ~~ 
// ~ ~ 

"Tiga do'a yang tidak diragukan lagi terkabulnya yaitu do 'a 
seorang musafir, do' a orang yang terzholimi, dan do' a orang tua 

kepada anaknya. "71 

Berikut do'a-do'a yang sepatutnya dibaca saat safar, 
yaitu: 

2. Do' a ketika keluar rumah 

Ketika keluar rumah hendaknya berdo'a berikut ini: 
\ ~ / J / I / O !Ji "" I 

~~ ':1 } o_Jj ':Jj J_;>- ':1 ,~\ ~ ~_y ~~ H 
''Dengan nama Allah, aku bertawakkal kepada Allah, tiada daya 

dan kekuatan kecuali dari Allah ". 72 

71 HR. Ahmad 

72HR. Tirmidzi dan Abu Dwud 
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"Ya A llah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu agar tidak 

tersesat at au disesatkan, tergelincir atau digelincirkan, menganiaya 

atau dianiaya, dan berlindung kepada-Mu agar tidak berbuat 
bodoh atau dibodohi. "73 

3. Do' a Naik Kendaraan 

Ketika menaikkan kaki di atas kendaraan hendaklah 
musafir membaca, "Bismillah, bismillah, bismillah ". Ketika 
sudah berada di atas kendaraan, hendaknya mengucapkan, 
"Alhamdulillah ". Lalu membaca: 

, ..... 0 / ~ ""' ~ 0 .... ~J. .... / /. ~ ... 

J- ,1~ : , 1 8 / J l I..W ~ · _, ~ 8'~/ \..U. 8 /"'· / LSlll J~ 
~ u ~ ~ U';:J~ :) ~ / • 

"Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami 

padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan 

sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami". 74 

Kemudian mengucapkan, ''Alhamdulillah, alhamdulillah, 

alhamdulillah ". Lalu mengucap-kan, ''Allahu akbar, Allahu 

akbar, Allahu akbar. " Setelah itu membaca: 

.~ 

2,..j \ 

"Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku telah menzholimi diriku 

sendiri, maka ampunilah aku karena tidak ada yang mengampuni 

dosa-dosa selain Engkau ". 75 

" HR. Abu Dwud 

74QS. Az Zukhruf: 13 - 14 

" HR. At Tirmidzi No. 3446 dari 'Ali bin Abi Thalib Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih 
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4. Do' a dan Dzikir Dalam Safar 

Setelah berada di atas kendaraan untuk melakukan 
perjalanan, hendaklah mengucap-kan, "Allahu akbar, Allahu 
akbar, Allahu akbar. " Setelah itu membaca: 

"Mahasuci Allah yang telah menundukkan untuk kami kendaraan 
ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan 
untuk melakukannya, dan sesungguhnya hanya kepada Rabb 

kami, kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami 
memohon kepada-Mu kebaikan, taqwa dan amal yang Engkau 

ridhai dalam perja/anan kami ini. Ya Allah mudahkanlah 
perjalanan kami ini, dekatkanlah bagi kamijarak yangjauh. Ya 
Allah, Engkau adalah rekan dalam perja/anan dan pengganti di 

tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-
Mu dari kesukaran perja/anan, tempat kembali yang 

menyedihkan, dan pemandangan yang buruk pada harta dan 
keluarga" 76 

5. Dalam perjalanan, hendaknya seorang musafrr 
membaca dzikir "subhanallah" ketika melewati jalan 
menurun dan ''Allahu akbar" ketika melewati jalan 
mendaki. Dalam sebuah riwayat disebut-kan, "Rasulullah 
~dan para sahabatnya biasa jika melewati jalan mendaki, 

76HR. Muslim No. 1342, dari 'Abdullah bin 'Umar 
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mereka bertakbir (mengucapkan ''Allahu Akbar"). 
Sedangkan apabila melewati jalan me-nurun, mereka 
bertasbih (mengucapkan "Subhanallah"). " 77 

6. Memperbanyak Do' a Ketika Safar 

Hendaklah seorang musafir memperbanyak do'a 
permohonan ketika dalam perjalanan karena do'a seorang 
musafir adalah salah satu do' a yang mustajab (terkabulkan). 

Dari Abu Hurairah, Nabi ~ bersabda, "Tiga do'a yang 
tidak diragukan lagi terkabulnya yaitu do'a seorang musafir, do'a 
orang yang terzholimi, dan do 'a orang tua kepada anaknya. " 78 

7. Do'a Ketika Mampir di Suatu Tempat 

Hendaklah seorang musafir ketika mampir di suatu 
tempat membaca: 

J>- ~~ ~~ ~ ~ ~; _? ~ -?~81 ~~ -?~ 1~ 
~~ .J~ .~ .-4 / ll•..J / ... ~ - u ... ~_r .. 

''Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna 
dan· kejahatan apa saja yang telah diciptakan-Nya." 

Tujuannya agar terhindar dari berbagai macam bahaya 
dan gangguan. Dari Khowlah binti Hakim As Sulamiyah, 
beliau mendengar Rasulullah ~ bersabda: 

"Barangsiapa yang singgah di suatu tempat kemudian dia 

mengucapkan, ''A 'udzu hi kalimaatillahit taammaati min syarri 

77Lihat Al Kalim Ath Thoyyib no. 1 75.Syaikh Al Albani mengatakan bahwa riwayat ini shahih. 

18 HR. Ahma d 
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maa kholaq (Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna 

dari kejelekan setiap makhluk) ", maka tidak ada satu pun yang 

akan membahayakannya sampai dia pergi dari tempat terse but." 79 

8. Do' a ketika masuk desa 

Diriwayatkan oleh Imam al-Hakim, ketika Nabi ~ akan 
memasuki sebuah desa beliau berdo'a: 

"Ya Allah, Rabb tujuh langit dan apa yang dinaunginya, dan 
Rabb tujuh bumi dan apa yang di atasnya, dan Rabb yang 

menguasai syetan dan apa yang mereka sesatkan, dan Rabb yang 
menguasai angin dan apa yang ia hembuskan. Kami benar-benar 

meminta kepada-Mu kebaikan negeri ini dan kebaikan para 
penduduknya. Dan kami berlindungh kepada-Mu dari keburukan 
negeri ini dan keburukan para penduduknya, serta keburukan yang 

ada di dalamnya. "80 

9. Saat Kendaraan Tiba-tiba Mogok a tau Rusak 

Jika kendaraan mogok, janganlah menjelek-jelekkan 
syaithan karena syaithan akan semakin besar kepala. 
N amun ucapkanlah basmalah (bacaan "bismillah"). 

Dari Abul Malih dari seseorang, dia berkata, "Aku 
pemah diboncengi Nabi ~' lalu tunggangan yang kami naiki 

79 HR. M uslim 

80Diriwayatkan juga oleh Ibn u s Sunni 
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tergelincir. Kemudian aku pun mengatakan, "Celakalah 
syaithan". Namun Nabi ~ menyanggah ucapanku tadi: 

"' ,.. o, "" ~ ; ~ J ~/ J. "" J 0 /. ~ ~.) .:...u 1.)1 ~u ~~ . ·I; ~ / ~:;;~ J ~ // ~~ /' / ~ ~ / M u / ') ..SYi ~J / ~· 
t 0 / (:, / 

~~.ill ~ 0~ J>-
"Janganlah engkau ucapkan 'celakalah syaithan ', karena jika 

engkau mengucapkan demikian, setan akan semakin besar seperti 
rumah. Lalu setan pun dengan sombongnya mengatakan, 'Itu 

semua terjadi karena kekuatanku '. Akan tetapi, yang tepat 
ucapkanlah "Bismillah ". Jika engkau mengatakan seperti ini, 

setan akan semakin kecil sampai-sampai dia akan seperti /a/at. "81 

10. Saat Bertemu Waktu Sahur (Menjelang Shubuh) 

Nabi ~ ketika bersafar dan bertemu dengan waktu sahur, 
beliau mengucapkan: 

"Semoga ada yang memperdengarkan pujian kami kepada Allah 
atas nikmat dan cobaan-Nya yang baik bagi kami. Wahai Rabb 
kami, peliharalah kami dan berilah karunia kepada kami dengan 

berlindung kepada Allah dari api neraka. " 82 

81 HR. Abu Daud dan Ahmad 
82HR. Muslim 
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11. Saat kembali dari safar membaca do'a di atas dan 
ditambah do'a berikut: 

0 :VL>- 8 /1 0 1tS:. 0 ,.0 0 } T 
~ / !_;; ~;. :r.; ~ 

''Kami kembali, bertaubat, tetap beribadah, dan selalu memuji 
Rabbkami." 
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2. Shalat 
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