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Catatan Pengantar: 

Risalah ini berawal dari penelusuran saya (yang menghimpun) di internet 

dengan mesin jelajah Google. Saya sudah banyak mencoba dengan kata 

kunci “shalat istikharah”, “tata cara istikharah”, “istikharah yang benar”, 

“istikharah menurut nabi”, “jodoh dan istikharah” dan beberapa kata 

kunci yang serupa.  Dari banyak alamat laman sajian Google kemudian 

saya susuri satu demi satu. Saya baca perlahan masing-masing laman 

secermat yang saya bisa. 

Ada yang beranggapan bahwa istikharah itu harus dilakukan dalam 

keadaan hati kosong dari pilihan-pilihan. Sebelum istikharah dilakukan, 

kecenderungan hati dan pikiran harus dikosongkan. Jika selama ini sudah 

ada kecenderungan pada sebuah pilihan, maka pilihan itu kemudian 

dianulir. Setelah hati kosong dari pilihan maka shalat istikharah baru 

dikerjakan. Jawaban atas istikharah dipercayai akan muncul sebagai 

kecenderungan hati pada sebuah pilihan nantinya. Karenanya, ada yang 

istikharah berkali-kali bahkan sampai 7 kali.  

Segera seusai menunaiikan shalat istikharah, biasanya orang langsung 

akan sensitif dengan keadaan dan peristiwa di sekitarnya. Sebuah kisah 

menyebutkan bahwa ketika dia sedang menunggu jawaban istikharah, 

tiba-tiba ia merasa yakin bahwa apa yang disampaikan oleh khatib jumat 

merupakan pertanda jawaban istikharahnya. Kisah yang lain 

menyebutkan bahwa jawaban istikharahnya adalah kemantapan hatinya 

pada suatu pilihan. Pada kisah lainnya, orang sangat meyakini bahwa 

mimpi yang ia alami (ada yang mimpi buruk dan ada yang mimpi baik) 

merupakan jawaban istikharahnya. 

Pertanyaan terhadap seluruh kisah tersebut, mengapa kita bisa yakin 

bahwa itu merupakan jawaban Allah? Apa indikatornya bahwa itu 

merupakan jawaban Allah? 

Rentang waktu jawaban istikharah akan hadir juga beragam kisahnya. 

Ada yang sejak awal sudah yakin bahwa jawaban istikharah akan hadir 
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dalam 3 hari atau 7 hari. Ada yang tidak mematok berapa hari tetapi 

menunggu berarapun harinya sampai ia mantap hatinya. 

Kepada yang sudah mematok jumlah hari, patut untuk diberi pertanyaan, 

mengapa begitu yakin Allah akan menurunkan jawaban istikharah dalam 

jumlah hari tersebut? Jika yakin dalam 7 hari, kenapa tidak yakin 10 atau 

11 hari? 

Dan ada banyak ragam kisah dan pengalaman yang ditulis orang tentang 

istikharahnya masing-masing. 

Kesimpulan umum yang saya dapat adalah banyak yang beranggapan 

bahwa beristikharah adalah meminta jawaban YA/TIDAK atas suatu 

perkara atau meminta dipilihkan begitu saja oleh Allah. Seolah-olah, kita 

hanya perlu memejamkan mata, mengosongkan hati/pikiran, lalu shalat 

istikharah dan Allah akan menurunkan jawabnnya buat kita. 

 Bagi yang beristikharah untuk meminta jawaban YA/TIDAK, misalnya ada 

seorang pemuda datang melamar, kemudian seorang akhwat 

beristikharah apakah lamaran pemuda tersebut diterima atau tidak, 

dapat digolongkan sebagai orang yang tidak menggunakan akalnya. 

Silakan baca sirah Nabi dan sahabat, adakah kisah semacam itu, kisah 

dimana sebuah keputusan dilakukan dengan menunggu jawaban 

istikaharah semata? Karena istikharah bukan hanya untuk pernikahan, 

melainkan untuk seluruh perkara dalam hidup kita, jika setiap kali mau 

melakukan sebuah perkara dalam hidup selalu didahului dengan 

istikharah model semacam itu, maka hidup orang tersebut seperti 

layaknya orang selalu mengundi nasibnya. Ia akan selalu berada dalam 

kebimbangan karena akalnya tidak digunakan. Dalam matematika atau 

fisika, hidup model semacam ini dapat dipandang sebagai JALAN ACAK 

(random walk) atau JALANNYA PARA PEMABUK (drunkard’s walk), sebab 

kita benar-benar tidak bisa memprediksi kemana kita akan melangkah. 

Persis seperti orang mabuk yang jalannya limbung, sesekali ke kanan dan 

sesekali ke kiri. 
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Cara beristikharah yang semacam itu juga mendekati pemahaman 

jabariyah, dimana kita hanya bisa pasrah terhadap keadaan kita dan 

seolah kita tak punya kuasa untuk menentukan hidup kita akan ke mana. 

Wallahu Ta’ala a’lam. 

Bagi yang beristikharah dan meyakini jawaban istikharah akan muncul 

dalam bentuk kemantapan hati, patut kita ajukan pertanyaan, darimana 

kita yakin bahwa bisikan hati itu merupakan bisikan dari Allah? Apa 

indikatornya bisikan jawaban tersebut berasal dari Allah? Sungguh bisikan 

dalam hati, hanya ada 2 kemungkinan, yaitu bisikan dari Allah atau 

bisikan dari syaitan. Bagaimana cara kita membedakannya? Apakah 

setelah kita shalat istikaharah maka seluruh bisikan di hati otomatis 

merupakan bisikan dari Allah? 

Bagi yang beristikharah dengan menentukan bahwa jawaban Allah akan 

turun dalam waktu tertentu (misal 3 atau 7 hari), patut kita ajukan 

pertanyaan, atas kuasa apa kita memaksa Allah untuk menurunkan 

jawabannya dalam sekian hari? 

Banyak sekali kisah yang bertebaran di sekitar kita memiliki cara pandang 

bahwa shalat istikharah adalah seperti yang sudah diungkap di muka. 

Untuk itulah risalah ini saya himpun setelah saya melakukan penelusuran 

intensif selama kurang lebih 1 bulan. Dari banyak artikel dan kisah yang 

saya dapati di internet, kebanyakan tidak mendasarkan pada dalil 

shahihah dan atas pertimbangan rasional semata. Artikel-artikel yang ada 

kemudian saya timbang dengan melihatnya apakah bersandar pada dalil 

atau tidak. Dan risalah inilah hasilnya. 
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Beberapa butir penting dari risalah ini saya susun dalam catatan 

pengantar ini. 

1. Istikharah adalah memohon kepada Allah manakah yang terbaik 

dari urusan yang mesti dipilih salah satunya. 

 

2. Doa shalat Istikharah: “Allahumma inni astakhiruka bi ‘ilmika, wa 

astaqdiruka bi qudratika, wa as-aluka min fadhlika, fa innaka 

taqdiru wa laa aqdiru, wa ta’lamu wa laa a’lamu, wa anta 

‘allaamul ghuyub. Allahumma fa-in kunta ta’lamu hadzal amro 

(sebut nama urusan tersebut) khoiron lii fii ‘aajili amrii wa aajilih 

(aw fii diinii wa ma’aasyi wa ‘aqibati amrii) faqdur lii, wa yassirhu 

lii, tsumma baarik lii fiihi. Allahumma in kunta ta’lamu annahu 

syarrun lii fii diini wa ma’aasyi wa ‘aqibati amrii (fii ‘aajili amri wa 

aajilih) fash-rifnii ‘anhu, waqdur liil khoiro haitsu kaana tsumma 

rodh-dhinii bih” 

 

Ya Allah, sesungguhnya aku beristikhoroh pada-Mu dengan ilmu-

Mu, aku memohon kepada-Mu kekuatan dengan kekuatan-Mu, 

aku meminta kepada-Mu dengan kemuliaan-Mu. Sesungguhnya 

Engkau yang menakdirkan dan aku tidaklah mampu 

melakukannya. Engkau yang Maha Tahu, sedangkan aku tidak. 

Engkaulah yang mengetahui perkara yang ghoib. Ya Allah, jika 

Engkau mengetahui bahwa perkara ini (sebut urusan tersebut) 

baik bagiku dalam urusanku di dunia dan di akhirat, (atau baik 

bagi agama, penghidupan, dan akhir urusanku), maka 

takdirkanlah hal tersebut untukku, mudahkanlah untukku dan 

berkahilah ia untukku. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa 

perkara tersebut jelek bagi agama, penghidupan, dan akhir 

urusanku (baik bagiku dalam urusanku di dunia dan akhirat), 

maka palingkanlah ia dariku, takdirkanlah yang terbaik bagiku di 

mana pun itu sehingga aku pun ridho dengannya.” 
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3. Istikhoroh dilakukan bukan dalam kondisi ragu-ragu dalam satu 

perkara karena Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

تِإا ا َذ ْمشِإا ىْم َذشِإ يَذ ِْم ٍِإ ا ِِإ مْم َذ َذ ْم اسَذ مَذ ْم شِإا َذيْم َذشْم ٍْم ا ِإ اَذ ٌْم مُد ذُد ا َذ َذ ٌَّم   ِإرَذ إَذ

“Jika salah seorang di antara kalian bertekad untuk melakukan 

suatu urusan, maka kerjakanlah shalat dua raka’at selain shalat 

fardhu”. 

 

Keadaan ragu-ragu adalah keadaan di mana kita tidak memiliki 

satu pilihan apapun terhadap suatu perkara. Oleh karena itu, jika 

ada beberapa pilihan, hendaklah dipilih, lalu lakukanlah 

istikhoroh. Setelah istikhoroh, lakukanlah sesuai yang dipilih tadi. 

Jika memang pilihan itu baik, maka pasti Allah mudahkan. Jika itu 

jelek, maka nanti akan dipersulit 

4. Seusai shalat Istikharah tidak perlu menunggu mimpi atau bisikan 

dalam hati. Yang jadi pilihan dan sudah jadi tekad untuk 

dilakukan, maka itulah yang dilakukan. Terserah apa yang ia pilih 

tadi, mantap bagi hatinya atau pun tidak, maka itulah yang ia 

lakukan karena tidak dipersyaratkan dalam hadits bahwa ia harus 

mantap dalam hati.  

5. Tata cara shalat Istikharah: Memilih salah satu diantara pilihan-

pilihan yang ada, shalat 2 rakaat, doa, kemudian lakukan pilihan 

di awal tadi. 

 

6. Istikharah dilakukan untuk segala urusan baik penting maupun 

sepele kecuali sesuatu yang wajib atau haram hukumnya. 

 

7. Kebanyakan orang memahami bahwa mesti muncul perasaan 

lapang dada untuk melakukan apa yang kita inginkan, setelah 

dilaksanakannya istikharah. Ini tidak ada dalilnya. Karena 

istikharah pada dasarnya adalah ‘memasrahkan’ urusan kepada 

Allah, termasuk ketika seseorang kurang senang dengan urusan 

tersebut (sepanjang ia sudah menetapkannya sebagai pilihan). 
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8. Sebagian orang juga mengatakan bahwa berhasilnya istikharah 

adalah jika muncul perasaan ‘plong’  (yang diartikan persetujuan 

dari Allah) atau perasaan ‘mengganjal’  (yang diartikan 

ketidaksetujuan Allah). Ini juga tidak benar, maksudnya tidak 

harus. 

 

9. Dengan istikharah Allah akan memudahkan dan menyampaikan 

seseorang pada pilihannya (jika Allah memandang pilihan 

tersebut baik baginya) atau Allah memalingkan dan menjauhkan 

seseorang dari pilihannya (jika Allah memandang pilihan tersebut 

tidak baik baginya). 

10. Sesudah melakukan istikharah, sebaiknya seseorang langsung 

bergegas menunaikan pilihannya sambil ‘memasrahkan diri’ 

kepada Allah. Adapun jika seseorang mendapatkan mimpi yang 

benar, yang memberikan isyarat bahwa pilihannya itu benar, 

maka itu adalah karunia dan petunjuk yang datang dari Allah. 

Namun jika ia tidak mendapatkan mimpi, tidak selayaknya ia 

urung menunaikan pilihannya dengan alasan menunggu mimpi. 

11. Dalam kaitannya dengan menikah, seusai meminang, shalat 

Istikharah dilakukan untuk meminta ditetapkannya pilihan 

kepada calon yang baik, bukan untuk memutuskan jadi atau 

tidaknya menikah. Karena, asal dari pernikahan adalah 

dianjurkan. 

12. Tidak ada satu keterangan pun yang menjelaskan bahwa hasil 

dari shalat istikharah berupa sebuah mimpi. Sejumlah ulama di 

antaranya Imam An-Nawawi menyatakan bahwa pilihan akan 

diberikan kepada orang yang melaksanakan shalat tersebut 

adalah dengan dibukakan hatinya untuk menerima atau 

melakukan suatu hal. Tetapi pendapat ini ditentang oleh 

sejumlah ulama di antaranya Al-’Iz ibn Abdis-Salam, Al-’Iraqi dan 

Ibnu Hajar. Bahwasanya orang yang telah melaksanakan shalat 
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istikharah hendaklah melaksanakan apa yang telah 

diazamkannya, baik hatinya menjadi terbuka maupun tidak. 

 

Ibnu Az-Zamlakani berkata bahwa bila seseorang melaksanakan 

shalat istikharah dua rakaat karena sesuatu hal, maka hendaklah 

ia mengerjakan apa yang memungkinkan baginya, baik hatinya 

menjadi terbuka untuk melakukannya atau tidak. Karena 

sesungguhnya kebaikan ada pada apa yang dia lakukan meskipun 

hatinya tidak menjadi terbuka. Beliau berpendapat demikian 

karena dalam hadits Jabir tidak dijelaskan adanya hal tersebut. 

Untuk lebih jelasnya masalah ini silahkan rujuk kitab Thabaqat 

Asy-Syafi’iyah oleh Ibnu As-Subki pada jilid 9 halaman 206. 

Sedangkan hadis Anas bin Malik yang dijadikan landasan oleh 

Imam An-Nawawi didhaifkan oleh sejumlah ulama, sebagaimana 

disebutkan di dalam kitab penjelasan shahih Bukhari, yaitu kitab 

Fathul Bari jilid 11 halaman 187. 

13. Shalat istikharah itu bukan shalat yang melepaskan diri kita dari 

segala bentuk pertimbangan manusiawi. Seolah-olah kita hanya 

memejamkan mata, biar Allah SWT saja yang memilihkan. Lalu 

hasil pilihan Allah SWT akan diwahyukan lewat mimpi. Tidak!! 

Tidak demikian. 

Sebab mimpi itu bisa bersumber dari ilham, akan tetapi seringkali 

juga datang dari syetan. Dan seseorang tidak pernah bisa 

memastikan, dari mana datangnya mimpi itu. Maka 

pertimbangan nalar dan logika harus lebih didahulukan, sebagai 

Rasulullah SAW telah mengajarkannya. 

14. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adzkar menyatakan 

hendaklah orang tersebut memilih sesuai dengan pilihan hatinya. 

Maksudnya, hatinya menjadi condong terhadap suatu pilihan 

setelah sholat. 

 

Tetapi pendapat tersebut kurang disetujui oleh sejumlah ulama 
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lainnya. Berhubung hadits yang menjadi rujukan dianggap hadits 

yang lemah secara periwayatan. 

 

15. Indikator jawaban shalat istikharah, bila pilihan tersebut adalah 

pilihan yang terbaik, maka Allah akan memudahkannya bagi 

orang tersebut dan akan memberkahinya. Tetapi jika hal tersebut 

adalah sebaliknya maka Allah akan memalingkannya dan 

memudahkan orang tersebut kepada kebaikan dengan idzin-Nya. 

Demikian disebutkan dalam kitab Bughyatul Mutathowwi’ Fi 

Sholat At-Tathowwu’ halaman 105. 

 

16. Sangat tidak patut dan kurang adab kepada Rabbul 'Alamin, 

apabila setelah mengerjakan istikharah, kita masih terus saja 

menunggu nunggu kemantapan hati dengan menunda nunda 

pekerjaan padahal kita telah menyerahkan pilihan dan 

ketentuannya kepada Rabbul 'alamin! 

 

Pantaskah kita berada di dalam keraguan setelah kita 

menyerahkan pilihan dan ketentuannya kepada Allah Tabaaraka 

wa Ta'alaa?? 

 

Adapun yang biasa beredar dari mulut ke mulut di masyarakat - 

dan dikatakan oleh sebagian ulama seperti An Nawawi di 

kitabnya Al Adzkar - bahwa setelah shalat istikharah akan datang 

kemantapan hati, pada hakikatnya tidak ada asalnya, karena Nabi 

yang mulia shallallahu 'alaihi wa sallam di dalam hadits di atas 

tidak mensyaratkan kemantapan atau kesenangan hati. Demikian 

juga yang biasa beredar di masyarakat, bahwa setelah shalat 

istikharah akan datang mimpi yang menetapkan pilihannya, lebih 

tidak ada asalnya lagi dari Nabi yang mulia shallallahu 'alaihi wa 

sallam." 
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17. Tidak ada keterangan bahwa seeorang apabila sudah sholat akan 

bermimpi, melihat sesuatu, atau lapang dadanya. Ini semua 

adalah dusta belaka yang tidak berlandaskan dalil. 

 

Saya akan bahagia jika saya keliru dalam menghimpun risalah ini dan 

kemudian ada yang mengingatkan saya. Semoga risalah ini bermanfaat. 

Amin. 

 

Sya’ban-Ramadhan 1431 /Juli-Agustus 2010 

 

 

 

Rachmad Resmiyanto 
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Panduan Shalat Istikharah 

Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal 

http://rumaysho.com/hukum-islam/shalat/2934-panduan-shalat-

istikhoroh.html 

 

Sesungguhnya manusia adalah makhluk yang lemah dan sangat 

butuh pada pertolongan Allah dalam setiap urusan-Nya. Yang mesti 

diyakini bahwa manusia tidak mengetahui perkara yang ghoib. 

Manusia tidak mengetahui manakah yang baik dan buruk pada 

kejadian pada masa akan datang. Oleh karena itu, di antara hikmah 

Allah Ta‟ala kepada hamba-Nya, Dia mensyariatkan do‟a supaya 

seorang hamba dapat bertawasul pada Rabbnya untuk dihilangkan 

kesulitan dan diperolehnya kebaikan.  

Seorang muslim sangat yakin dan tidak ada keraguan sedikit pun 

bahwa yang mengatur segala urusan adalah Allah Ta‟ala. Dialah 

yang menakdirkan dan menentukan segala sesuatu sesuai yang Dia 

kehendaki pada hamba-Nya. 

Allah Ta‟ala berfirman, 

ََّم ا اعَذ تَذ َذ ىَٚذ َٗذ ِإا اَّللاَّم َُذ بْمحَذ  ةُداسُد ا ىْمخِإ َذشَذ ٌُد ُد اىَٖذ َُذ ٍَذ امَذ  ا َٗذ َذخْم َذ سُد ا ٍَذ ا َذشَذ ءُد ا يُدقُد ا َذخْم سَذ ُّلَذ َٗذ

ا َُذ ٘ شِإمُد اا(68) ُدشْم َُذ ُ٘د يِْإ ٍَذ ا ُد ْم َٗذ ا ٌْم ُٕد ذُدٗسُد اصُد ُِّ ٍَذ اتُدنِإ ا ٌُد يَذ ا َذ ْم سَذ ُّلَذ َذاا(69)َٗذ ا ِإىَٔذ ُداَلَذ اَّللاَّم َ٘ذ ُٕد َٗذ

ا َُذ ٘ جَذ ُد ِٔإاتُدشْم َٗذ ِإىَذ ْم ا ٌُد نْم ُدا ىْمحُد ىَٔذ َٗذ ةِإا شَذ َذخِإ َٗذ ْلْم ا ىَٚذ ُٗد ا ِإيا اْم ذُد َْم ُدا ىْمحَذ اىَٔذ َ٘ذ إُد  (70) ِإَلَّم

“Dan Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan 

memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci 

Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan (dengan 

Dia). Dan Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan (dalam) 

dada mereka dan apa yang mereka nyatakan. Dan Dialah Allah, 

http://rumaysho.com/hukum-islam/shalat/2934-panduan-shalat-istikhoroh.html
http://rumaysho.com/hukum-islam/shalat/2934-panduan-shalat-istikhoroh.html
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tidak ada Rabb (yang berhak disembah) melainkan Dia, bagi-

Nyalah segala puji di dunia dan di akhirat, dan bagi-Nyalah segala 

penentuan dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (QS. Al 

Qashash: 68-70) 

Al „Allamah Al Qurthubi rahimahullah mengatakan, “Sebagian 

ulama menjelaskan: tidak sepantasnya bagi orang yang ingin 

menjalankan di antara urusan dunianya sampai ia meminta pada 

Allah pilihan dalam urusannya tersebut yaitu dengan melaksanakan 

shalat istikhoroh.”[1] 

Yang dimaksud istikhoroh adalah memohon kepada Allah manakah 

yang terbaik dari urusan yang mesti dipilih salah satunya.[2] 

Dalil Disyariatkannya Shalat Istikhoroh 

Dari Jabir bin „Abdillah, beliau berkata, 

ِإا اَّللاَّم سُد٘هُد اسَذ َُذ ٘سِإا-اصيٚاَّللااعي ٔاٗسيٌا-امَذ  ٍُد ا اُد ةَذا ِٚإ سْم ِإخَذ سَذ ُدا َلِإ حَذ  َٔذ ا َذصْم ٌُد يِّ  ُد َذ

ا هُد ا َذقُ٘د ُِإ آ ا ىْمقُدشْم َِذ ٍِإ ةَذا ٘سَذ ا ىسُّ ٌُد يِّ ََذ ا ُد َذ َذ ا،امَذ يِّٖ ا»امُد مَذ ْم شِإا َذيْم َذشْم ٍْم ا ِإ اَذ ٌْم مُد ذُد ا َذ َذ ٌَّم  ِإرَذ إَذ

ا كَذ َٗذ َذسْم َذقْمذِإسُد ا،ا لَذ َِإ يْم ا ِإ ِإ كَذ ا َذسْم َذخِإ شُد ِّٚ ا ِّإ ٌَّم ُد ا ىيَّٖم اىِإ َذقُدوِإ ٌَّم تِإاثُد ا َذ ْمشِإا ىْم َذشِإ يَذ ِْم ٍِإ ا ِِإ مْم َذ َذ ْم سَذ

ا ّْمتَذ َٗذ َذ ا،ا ٌُد يَذ َلَذا َذعْم َٗذ ا ٌُد يَذ تَذ ْم َٗذ ا،ا سُد َلَذا َذقْمذِإ َٗذ ا سُد اتَذقْمذِإ َّملَذ ا،ا َذإِّإ يِإلَذ ا َذيْم ِْم ٍِإ ا أَذىُدلَذ َٗذ َذسْم ا،ا تِإلَذ سَذ  ِإقُدذْم

ا شَذ ٍْم إَذزَذ ا اَذ ٌُد يَذ اتَذ ْم ْْمتَذ امُد ُْم ا َذإِإ ٌَّم ُد بِإا،ا ىيَّٖم ا ىْمغُد ُ٘د ًُد الَّم ِٔإا-اعَذ ِٔإا ِإ َذ ْمِْإ  َِّ اتُدسَذ ٌَّم ا-اثُد ا ِٚإ خَذ ْمًش اىِٚإ

ِٔإا يِإ آجِإ َٗذ شِإٙا ٍْم ا َذ وِإ شِإٙا-اعَذ جِإ ٍْم عَذ قِإبَذتِإا َذ َٗذ ٚا ٍَذ َذ شِإ َٗذ ا ادِإ ِْٚإ ا ِٚإ ْٗم ا َذ ا،ا-اقَذ هَذ ُٓداىِٚإ  َذ قْمذُدسْم

ا ادِإ ِْٚإ ا ِٚإ اىِٚإ شٌّ ُداشَذ َّٔم ا َّذ ٌُد يَذ اتَذ ْم ْْمتَذ امُد ُْم َٗذ ِإ ا ٌَّم ُد ِٔإا،ا ىيَّٖم ا ِإ  اىِٚإ ا َذ سِإكْم ٌَّم ا،اثُد ُٓداىِٚإ شْم َٗذ َذسِّ

شِإٙا ٍْم عَذ قِإبَذتِإا َذ َٗذ ٚا ٍَذ َذ شِإ ِٔإا-اَٗذ يِإ آجِإ َٗذ شِإٙا ٍْم ا َذ وِإ اعَذ جِإ ا ِٚإ اقَذ هَذ ْٗم ْْمُٔدا،ا-ا َذ اعَذ شِإ ْمِْٚإ  َذ صْم

ِٔإا ا ِإ ِْٚإ ضِّ اسَذ ٌَّم ا،اثُد َُذ امَذ  ا َذ ْمثُد ا ىْمخَذ ْمشَذ َٚذ اىِإ  «َٗذ قْمذُدسْم

“Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam biasa mengajari para 

sahabatnya shalat istikhoroh dalam setiap urusan. Beliau mengajari 

shalat ini sebagaimana beliau mengajari surat dari Al Qur‟an. 

Kemudian beliau bersabda, “Jika salah seorang di antara kalian 
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bertekad untuk melakukan suatu urusan, maka kerjakanlah shalat 

dua raka‟at selain shalat fardhu, lalu hendaklah ia berdo‟a: 

“Allahumma inni astakhiruka bi „ilmika, wa astaqdiruka bi 

qudratika, wa as-aluka min fadhlika, fa innaka taqdiru wa laa 

aqdiru, wa ta‟lamu wa laa a‟lamu, wa anta „allaamul ghuyub. 

Allahumma fa-in kunta ta‟lamu hadzal amro (sebut nama urusan 

tersebut) khoiron lii fii „aajili amrii wa aajilih (aw fii diinii wa 

ma‟aasyi wa „aqibati amrii) faqdur lii, wa yassirhu lii, tsumma 

baarik lii fiihi. Allahumma in kunta ta‟lamu annahu syarrun lii fii 

diini wa ma‟aasyi wa „aqibati amrii (fii „aajili amri wa aajilih) fash-

rifnii „anhu, waqdur liil khoiro haitsu kaana tsumma rodh-dhinii 

bih” 

Ya Allah, sesungguhnya aku beristikhoroh pada-Mu dengan ilmu-

Mu, aku memohon kepada-Mu kekuatan dengan kekuatan-Mu, aku 

meminta kepada-Mu dengan kemuliaan-Mu. Sesungguhnya Engkau 

yang menakdirkan dan aku tidaklah mampu melakukannya. Engkau 

yang Maha Tahu, sedangkan aku tidak. Engkaulah yang mengetahui 

perkara yang ghoib. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa 

perkara ini (sebut urusan tersebut) baik bagiku dalam urusanku di 

dunia dan di akhirat, (atau baik bagi agama, penghidupan, dan akhir 

urusanku), maka takdirkanlah hal tersebut untukku, mudahkanlah 

untukku dan berkahilah ia untukku. Ya Allah, jika Engkau 

mengetahui bahwa perkara tersebut jelek bagi agama, penghidupan, 

dan akhir urusanku (baik bagiku dalam urusanku di dunia dan 

akhirat), maka palingkanlah ia dariku, takdirkanlah yang terbaik 

bagiku di mana pun itu sehingga aku pun ridho dengannya.”[3] 

Faedah Mengenai Shalat Istikhoroh 

Pertama: Hukum shalat istikhoroh adalah sunnah dan bukan wajib. 

Dalil dari hal ini adalah sabda Nabi shallallahu „alaihi wa sallam,  
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تِإا ا َذ ْمشِإا ىْم َذشِإ يَذ ِْم ٍِإ ا ِِإ مْم َذ َذ ْم اسَذ مَذ ْم شِإا َذيْم َذشْم ٍْم ا ِإ اَذ ٌْم مُد ذُد ا َذ َذ ٌَّم   ِإرَذ إَذ

“Jika salah seorang di antara kalian bertekad untuk melakukan 

suatu urusan, maka kerjakanlah shalat dua raka‟at selain shalat 

fardhu” 

Begitu pula Nabi shallallahu „alaihi wa sallam pernah didatangi 

seseorang, lalu ia bertanya mengenai Islam. Kemudian Nabi 

shallallahu „alaihi wa sallam menjawab, “Shalat lima waktu sehari 

semalam.”  Lalu ia tanyakan pada Nabi shallallahu „alaihi wa 

sallam, 

ا َٕذ اقَذ هَذ ا َذ ْمشُد َّٚم يَذ اعَذ ا»إَذوْم عَذ َّ٘م اتَذطَّم ُْم  «َلَذا،ا ِإَلَّما َذ

“Apakah aku memiliki kewajiban shalat lainnya?” Nabi shallallahu 

„alaihi wa sallam pun menjawab, “Tidak ada, kecuali jika engkau 

ingin menambah dengan shalat sunnah.”[4] 

Kedua: Dari hadits di atas, shalat istikhoroh boleh dilakukan setelah 

shalat tahiyatul masjid, setelah shalat rawatib, setelah shalat tahajud, 

setelah shalat Dhuha dan shalat lainnya.[5] Bahkan jika shalat 

istikhoroh dilakukan dengan niat shalat sunnah rawatib atau shalat 

sunnah lainnya, lalu berdoa istikhoroh setelah itu, maka itu juga 

dibolehkan. Artinya di sini, dia mengerjakan shalat rawatib satu niat 

dengan shalat istikhoroh karena Nabi shallallahu „alaihi wa sallam 

bersabda, 

تِإا ا َذ ْمشِإا ىْم َذشِإ يَذ ِْم ٍِإ ا ِِإ مْم َذ َذ ْم اسَذ مَذ ْم شِإا َذيْم َذشْم ٍْم ا ِإ اَذ ٌْم مُد ذُد ا َذ َذ ٌَّم   ِإرَذ إَذ

“Jika salah seorang di antara kalian bertekad untuk melakukan 

suatu urusan, maka kerjakanlah shalat dua raka‟at selain shalat 

fardhu.” Di sini cuma dikatakan, yang penting lakukan shalat dua 

raka‟at apa saja selain shalat wajib. [6] 
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Al „Iroqi mengatakan, “Jika ia bertekad melakukan suatu perkara 

sebelum ia menunaikan shalat rawatib atau shalat sunnah lainnya, 

lalu ia shalat tanpa niat shalat istikhoroh, lalu setelah shalat dua 

rakaat tersebut ia membaca doa istikhoroh, maka ini juga 

dibolehkan.”[7] 

Ketiga: Istikhoroh hanya dilakukan untuk perkara-perkara yang 

mubah (hukum asalnya boleh), bukan pada perkara yang wajib dan 

sunnah, begitu pula bukan pada perkara makruh dan haram. 

Alasannya karena Nabi shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, 

ِإا اَّللاَّم سُد٘هُد اسَذ َُذ ٘سِإا-اصيٚاَّللااعي ٔاٗسيٌا-امَذ  ٍُد ا اُد ةَذا ِٚإ سْم ِإخَذ سَذ ُدا َلِإ حَذ  َٔذ ا َذصْم ٌُد يِّ  ُد َذ

َذ  يِّٖ  مُد

“Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam biasa mengajari para 

sahabatnya shalat istikhoroh dalam setiap urusan.” Sebagaimana 

dikatakan oleh Ibnu Abi Jamroh bahwa yang dimaksudkan dalam 

hadits ini adalah khusus walaupun lafazhnya umum.[8] Ibnu Hajar 

Al Asqolani rahimahullah mengatakan, “Yang dimaksud dengan 

hadits tersebut bahwa istikhoroh hanya khusus untuk perkara mubah 

atau dalam perkara sunnah (mustahab) jika ada dua perkara sunnah 

yang bertabrakan, lalu memilih manakah yang mesti 

didahulukan.”[9] 

Contohnya, seseorang tidak perlu istikhoroh untuk melaksanakan 

shalat Zhuhur, shalat rawatib, puasa Ramadhan, puasa Senin Kamis, 

atau mungkin dia istikhoroh untuk minum sambil berdiri ataukah 

tidak, atau mungkin ia ingin istikhoroh untuk mencuri.  Semua 

contoh ini tidak perlu lewat jalan istikhoroh. 

Begitu pula tidak perlu istikhoroh dalam perkara apakah dia harus 

menikah ataukah tidak. Karena asal menikah itu diperintahkan 

sebagaimana dalam firman Allah Ta‟ala, 
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ٌْما ٍَذ اِإنُد َٗذ ِإ ا ٌْم مُد بَذ دِإ اعِإ ِْم ٍِإ ا َِذ َٗذ ىلَّم ىِإحِإ  ا ٌْم ْْمنُد ٍِإ ٚا ٍَذ َذ َذ  ٘ ا اْم ّْمنِإحُد  َٗذ َذ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan 

orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu 

yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.” (QS. 

An Nur: 32) 

Begitu pula Nabi shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, 

َّٗم ْما ةَذا َذيْم َذ َذضَذ ا ىْمبَذ ءَذ ٌُد ْْمنُد ٍِإ ا ا سْم َذطَذ عَذ ِِإ ٍَذ بَذ بِإا ا ىشَّم شَذ شَذ ٍَذ ْم   َذ ا

“Wahai para pemuda, jika salah seorang di antara kalian telah 

mampu untuk memberi nafkah, maka menikahlah.”[10] Namun 

dalam urusan memilih pasangan dan kapan tanggal nikah, maka ini 

bisa dilakukan dengan istikhoroh. 

Sedangkan dalam perkara sunnah yang bertabrakan dalam satu 

waktu, maka boleh dilakukan istikhoroh. Misalnya seseorang ingin 

melakukan umroh yang sunnah, sedangkan ketika itu ia harus 

mengajarkan ilmu di negerinya. Maka pada saat ini, ia boleh 

istikhoroh. 

Bahkan ada keterangan lain bahwa perkara wajib yang masih 

longgar waktu untuk menunaikannya, maka ini juga bisa dilakukan 

istikhoroh. Semacam jika seseorang ingin menunaikan haji dan 

hendak memilih di tahun manakah ia harus menunaikannya. Ini jika 

kita memilih pendapat bahwa menunaikan haji adalah wajib tarokhi 

(perkara wajib yang boleh diakhirkan).[11] 

Keempat: Istikhoroh boleh dilakukan berulang kali jika kita ingin 

istikhoroh pada Allah dalam suatu perkara. Karena istikhoroh adalah 

do‟a dan tentu saja boleh berulang kali. Ibnu Az Zubair sampai-
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sampai mengulang istikhorohnya tiga kali. Dalam shahih Muslim, 

Ibnu Az Zubair mengatakan, 

شِإٙ ٍْم ا َذ يَٚذ اعَذ ًٌ اعَذ صِإ ٌَّم اثَذالَذثً اثُد سْم َذخِإ ٌشاسَذ ِّٚ ٍُد ا ِّٚ   ِّإ

“Aku melakukan istikhoroh pada Rabbku sebanyak tiga kali, 

kemudian aku pun bertekad menjalankan urusanku tersebut.”[12] 

Kelima: Do‟a shalat istikhoroh yang lebih tepat dibaca setelah 

shalat dan bukan di dalam shalat. Alasannya adalah sabda Nabi 

shallallahu „alaihi wa sallam,  

ا ِّٚ ا ِّإ ٌَّم ُد ا ىيَّٖم اىِإ َذقُدوِإ ٌَّم تِإاثُد ا َذ ْمشِإا ىْم َذشِإ يَذ ِْم ٍِإ ا ِِإ مْم َذ َذ ْم اسَذ مَذ ْم شِإا َذيْم َذشْم ٍْم ا ِإ اَذ ٌْم مُد ذُد ا َذ َذ ٌَّم  ِإرَذ إَذ

ا كَذ  ...ا َذسْم َذخِإ شُد

“Jika salah seorang di antara kalian bertekad untuk melakukan suatu 

urusan, maka kerjakanlah shalat dua raka‟at selain shalat fardhu, 

lalu hendaklah ia berdo‟a: “Allahumma inni astakhiruka bi „ilmika 

...”[13] 

Syaikh Musthofa Al „Adawi hafizhohullah mengatakan, “Aku tidak 

mengetahui dalil yang shahih yang menyatakan bahwa do‟a 

istikhoroh dibaca ketika sujud atau setelah tasyahud (sebelum 

salam) kecuali landasannya adalah dalil yang sifatnya umum yang 

menyatakan bahwa ketika sujud dan tasyahud akhir adalah tempat 

terbaik untuk berdo‟a. Akan tetapi, hadits ini sudah cukup sebagai 

dalil tegas bahwa do‟a istikhoroh adalah setelah shalat. ”[14] 

Keenam: Istikhoroh dilakukan bukan dalam kondisi ragu-ragu 

dalam satu perkara karena Nabi shallallahu „alaihi wa sallam 

bersabda, 

تِإا ا َذ ْمشِإا ىْم َذشِإ يَذ ِْم ٍِإ ا ِِإ مْم َذ َذ ْم اسَذ مَذ ْم شِإا َذيْم َذشْم ٍْم ا ِإ اَذ ٌْم مُد ذُد ا َذ َذ ٌَّم   ِإرَذ إَذ
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““Jika salah seorang di antara kalian bertekad untuk melakukan 

suatu urusan, maka kerjakanlah shalat dua raka‟at selain shalat 

fardhu”. Begitu pula isi do‟a istikhoroh menunjukkan seperti ini. 

Oleh karena itu, jika ada beberapa pilihan, hendaklah dipilih, lalu 

lakukanlah istikhoroh. Setelah istikhoroh, lakukanlah sesuai yang 

dipilih tadi. Jika memang pilihan itu baik, maka pasti Allah 

mudahkan. Jika itu jelek, maka nanti akan dipersulit.[15] 

Ketujuh: Sebagian ulama menganjurkan ketika raka‟at pertama 

setelah Al Fatihah membaca surat Al Kafirun dan di rakaat kedua 

membaca surat Al Ikhlas. Sebenarnya hal semacam ini tidak ada 

landasannya. Jadi terserah membaca surat apa saja ketika itu, itu 

diperbolehkan.[16] 

Kedelepan: Melihat dalam mimpi mengenai pilihannya bukanlah 

syarat dalam istikhoroh karena tidak ada dalil yang menunjukkan 

hal ini. Namun orang-0rang awam masih banyak yang memiliki 

pemahaman semacam ini. Yang tepat, istikhoroh tidak mesti 

menunggu mimpi. Yang jadi pilihan dan sudah jadi tekad untuk 

dilakukan, maka itulah yang dilakukan.[17] Terserah apa yang ia 

pilih tadi, mantap bagi hatinya atau pun tidak, maka itulah yang ia 

lakukan karena tidak dipersyaratkan dalam hadits bahwa ia harus 

mantap dalam hati.[18] Jika memang yang jadi pilihannya tadi 

dipersulit, maka berarti pilihan tersebut tidak baik untuknya. Namun 

jika memang pilihannya tadi adalah baik untuknya, pasti akan Allah 

mudahkan. 

Tata Cara Istikhoroh 

Pertama: Ketika ingin melakukan suatu urusan yang mesti dipilih 

salah satunya, maka terlebih dahulu ia pilih di antara pilihan-pilihan 

yang ada. 
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Kedua: Jika sudah bertekad melakukan pilihan tersebut, maka 

kerjakanlah shalat dua raka‟at (terserah shalat sunnah apa saja 

sebagaimana dijelaskan di awal). 

Ketiga: Setelah shalat dua raka‟at, lalu berdo‟a dengan do‟a 

istikhoroh: 

ا َّملَذ ا،ا َذإِّإ يِإلَذ ا َذيْم ِْم ٍِإ ا أَذىُدلَذ َٗذ َذسْم ا،ا تِإلَذ سَذ ا ِإقُدذْم كَذ َٗذ َذسْم َذقْمذِإسُد ا،ا لَذ َِإ يْم ا ِإ ِإ كَذ ا َذسْم َذخِإ شُد ِّٚ ا ِّإ ٌَّم ُد  ىيَّٖم

إَذزَذ ا ٌُد يَذ اتَذ ْم ْْمتَذ امُد ُْم ا َذإِإ ٌَّم ُد بِإا،ا ىيَّٖم ا ىْمغُد ُ٘د ًُد الَّم اعَذ ّْمتَذ َٗذ َذ ا،ا ٌُد يَذ َلَذا َذعْم َٗذ ا ٌُد يَذ تَذ ْم َٗذ ا،ا سُد َلَذا َذقْمذِإ َٗذ ا سُد تَذقْمذِإ

ا شَذ ٍْم ِٔإا-ا اَذ ِٔإا ِإ َذ ْمِْإ  َِّ اتُدسَذ ٌَّم ِٔإا-اثُد يِإ آجِإ َٗذ شِإٙا ٍْم ا َذ وِإ اعَذ جِإ ا ِٚإ ا-اخَذ ْمًش اىِٚإ ادِإ ِْٚإ ا ِٚإ ْٗم ا َذ قَذ هَذ

شِإٙا ٍْم عَذ قِإبَذتِإا َذ َٗذ ٚا ٍَذ َذ شِإ ا-اَٗذ ُْم َٗذ ِإ ا ٌَّم ُد ِٔإا،ا ىيَّٖم ا ِإ  اىِٚإ ا َذ سِإكْم ٌَّم ا،اثُد ُٓداىِٚإ شْم َٗذ َذسِّ ا،ا ُٓداىِٚإ  َذ قْمذُدسْم

شِإٙا ٍْم عَذ قِإبَذتِإا َذ َٗذ ٚا ٍَذ َذ شِإ َٗذ ا ادِإ ِْٚإ ا ِٚإ اىِٚإ شٌّ ُداشَذ َّٔم ا َّذ ٌُد يَذ اتَذ ْم ْْمتَذ ا-امُد وِإ اعَذ جِإ ا ِٚإ اقَذ هَذ ْٗم  َذ

ِٔإا يِإ آجِإ َٗذ شِإٙا ٍْم ِٔإا-ا َذ ا ِإ ِْٚإ ضِّ اسَذ ٌَّم ا،اثُد َُذ امَذ  ا َذ ْمثُد ا ىْمخَذ ْمشَذ َٚذ اىِإ َٗذ قْمذُدسْم ْْمُٔدا،ا اعَذ شِإ ْمِْٚإ   َذ صْم

Allahumma inni astakhiruka bi „ilmika, wa astaqdiruka bi 

qudratika, wa as-aluka min fadhlika, fa innaka taqdiru wa laa 

aqdiru, wa ta‟lamu wa laa a‟lamu, wa anta „allaamul ghuyub. 

Allahumma fa-in kunta ta‟lamu hadzal amro (sebut nama urusan 

tersebut) khoiron lii fii „aajili amrii wa aajilih (aw fii diini wa 

ma‟aasyi wa „aqibati amrii) faqdur lii, wa yassirhu lii, tsumma 

baarik lii fiihi. Allahumma in kunta ta‟lamu annahu syarrun lii fii 

diini wa ma‟aasyi wa „aqibati amrii (fii „aajili amri wa aajilih) fash-

rifnii „anhu, waqdur liil khoiro haitsu kaana tsumma rodh-dhinii 

bih.  

[Artinya: Ya Allah, sesungguhnya aku beristikhoroh pada-Mu 

dengan ilmu-Mu, aku memohon kepada-Mu kekuatan dengan 

kekuatan-Mu, aku meminta kepada-Mu dengan kemuliaan-Mu. 

Sesungguhnya Engkau yang menakdirkan dan aku tidaklah mampu 

melakukannya. Engkau yang Maha Tahu, sedangkan aku tidak. 

Engkaulah yang mengetahui perkara yang ghoib. Ya Allah, jika 

Engkau mengetahui bahwa perkara ini (sebut urusan tersebut) baik 
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bagiku dalam urusanku di dunia dan di akhirat, (atau baik bagi 

agama, penghidupan, dan akhir urusanku), maka takdirkanlah hal 

tersebut untukku, mudahkanlah untukku dan berkahilah ia untukku. 

Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa perkara tersebut jelek bagi 

agama, penghidupan, dan akhir urusanku (baik bagiku dalam 

urusanku di dunia dan akhirat), maka palingkanlah ia dariku, 

takdirkanlah yang terbaik bagiku di mana pun itu sehingga aku pun 

ridho dengannya] 

Keempat: Lakukanlah pilihan yang sudah dipilih di awal tadi, 

terserah ia merasa mantap atau pun tidak dan tanpa harus menunggu 

mimpi. Jika itu baik baginya, maka pasti Allah mudahkan. Jika itu 

jelek, maka pasti ia akan palingkan ia dari pilihan tersebut. 

Demikian penjelasan kami mengenai panduan shalat istikhoroh. 

Semoga bermanfaat. 

Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya segala kebaikan 

menjadi sempurna. 

Diselesaikan di Pangukan-Sleman, di sore hari menjelang Maghrib, 

15 Rabi‟ul Awwal 1431 H (01/03/2010) 

*** 
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Salah Paham Soal Sholat Istikharah 

http://abdurrosyid.wordpress.com/2009/07/21/salah-paham-tentang-sholat-

istikharah/ 

Tentang Abdurrosyid: Ada dua cabang keilmuan yang 

telah menyita waktu saya paling banyak untuk 

mempelajarinya. Yang pertama adalah teknik mesin 

(mechanical engineering). Saya sudah mempelajari disiplin 

ilmu ini semenjak sekolah menengah tingkat atas. Yang kedua 

adalah keislaman. Bersamaan dengan ketika saya kuliah S1, 

setidaknya saya telah menimba ilmu di tiga ma‟had 

(pesantren) yaitu Ma‟had Ukhuwah Islamiyah, Ma‟had 

Hidayatullah, dan Ma‟had Umar bin Al-Khathab. Ketiga-

tiganya di kota Surabaya. Lalu selepas kuliah S1, 

alhamdulillah saya berkesempatan untuk menimba ilmu di 

ma‟had keempat saya, yaitu Ma‟had Abdullah Al-Ahmar di 

kota Sana‟a, Yaman. 

Beberapa hari yang lalu, saya mendapatkan email dari seorang „net-

buddy‟ saya yang ada di Mesir. Begitu Inbox saya buka, langsung 

terbaca judul email tersebut: Al-Mafaahim Al-Khaathiah Haula 

Shalat alIstikharah. Terjemahannya ya kurang lebih seperti judul 

artikel ini. 

Setelah link judul email tersebut saya „double-click‟, muncullah 

sebuah artikel yang tidak terlalu panjang, tentunya dalam bahasa 

Arab. Sepertinya artikel tersebut adalah ringkasan dari sebuah buku 

kecil. Tertulis di bagian paling bawah artikel tersebut: „Oleh Syaikh 

Dr. Muhammad bin Abdil Aziz Al-Musnid‟. Bisa ditebak, dialah 

sang penulis buku yang telah diringkas dalam artikel singkat 

tersebut. 

Dalam tulisan ini, saya ingin memaparkan isi artikel tersebut, dan 

semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dalam artikel tersebut, 

http://abdurrosyid.wordpress.com/2009/07/21/salah-paham-tentang-sholat-istikharah/
http://abdurrosyid.wordpress.com/2009/07/21/salah-paham-tentang-sholat-istikharah/
http://abdurrosyid.wordpress.com/2009/07/21/salah-paham-tentang-sholat-istikharah/
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disebutkan beberapa pemahaman yang keliru mengenai sholat 

istikharah: 

Pertama, banyak orang memahami bahwa sholat istikharah hanya 

disyariatkan ketika sedang bimbang atau ragu antara dua atau 

beberapa pilihan. Padahal ini tidak benar, sebab Rasulullah saw 

bersabda dalam haditsnya: “Idzaa hamma ahadukum bil amr 

(Apabila salah seorang kalian menginginkan suatu perkara).” Dalam 

hadits ini, Rasulullah menggunakan kata „hamma‟ (menginginkan) 

yang merupakan satu tingkatan dibawah „azama‟ (bertekad), dan 

beliau tidak mengatakan: “Jika salah seorang kalian bimbang atau 

ragu…” 

Dengan demikian, jika seorang muslim berkeinginan untuk 

melakukan sesuatu, dan tidak ada dua atau beberapa pilihan 

dihadapannya kecuali satu pilihan saja yang ingin ia lakukan, maka 

hendaknya ia melakukan istikharah mengenai keinginannya untuk 

melakukan sesuatu tersebut. Dan jika seorang muslim berkeinginan 

untuk meninggalkan sesuatu, maka hendaklah ia juga melakukan 

istikharah mengenai keinginannya meninggalkan sesuatu tersebut. 

Pendek kata, yang penting adalah bagaimana seseorang terlebih dulu 

memiliki keinginan, baru kemudian setelah itu ia ber-istikharah 

mengenai keinginannya tersebut. 

Oleh karena itu, jika dihadapan seseorang terdapat dua atau 

banyak pilihan, maka hendaknya ia terlebih dahulu – setelah 

bermusyawarah dengan orang-orang yang dipandang lebih 

paham – menentukan satu pilihan. Baru setelah itu hendaknya ia 

ber-istikharah atas pilihannya tersebut. Jika meninggalkan semua 

pilihan juga termasuk pilihan, maka itu juga sebuah pilihan, yang 

jika sudah diputuskan hendaknya diistikharahi. Namun ada kasus-

kasus tertentu, ketika seseorang dihadapkan pada dua atau beberapa 

pilihan, ia harus memilih salah satu dan tidak mungkin tidak 
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memilih sama sekali. Dalam hal ini, hendaknya ia melakukan 

istisyarah (berembug), lalu menetapkan satu pilihan, dan setelah itu 

ber-istikharah. 

Kedua, banyak orang memahami bahwa istikharah hanya 

dilakukan untuk urusan-urusan seperti jodoh, pergi keluar pulau 

(atau bahkan keluar negeri), dan urusan-urusan „besar‟ lainnya. 

Padahal ini tidak benar. Rasulullah saw bersabda dalam haditsnya: 

“Kaana yu‟allimunaa al-istikharah fil umuuri kullihaa (Rasulullah 

saw telah mengajari kami – yakni para sahabat – untuk melakukan 

istikharah dalam segala urusan).” Dan Rasulullah saw tidak 

mengatakan: “dalam sebagian urusan” atau “dalam urusan-urusan 

penting”. 

Kesalahpahaman ini menjadikan kebanyakan orang tidak gemar 

melakukan istikharah. Mereka akhirnya tidak melakukan istikaharah 

dalam masalah-masalah yang mereka anggap kecil, sepele, atau 

tidak penting. 

Ketiga, kebanyakan orang memahami bahwa sholat istikharah 

haruslah sholat dua rakaat yang khusus (tersendiri). Padahal 

sebenarnya tidak demikian. Rasulullah saw bersabda dalam hadits 

beliau: “Falyarka‟ rak‟ataini min ghairil faridhah (Maka hendaklah 

ia sholat dua rakaat yang bukan sholat fardhu).” Kata-kata „dua 

rakaat yang bukan sholat fardhu‟ bersifat umum (karena memang 

tidak ada pengkhususan), yang berarti meliputi pula sholat 

tahiyyatul masjid, sholat sunnah rawatib, sholat dhuha, sholat 

sunnah wudhu, sholat tahajjud, dan sholat-sholat sunnah lainnya. 

Meski demikian, kalau sholat dua rakaat tersebut hendak dilakukan 

secara khusus (tersendiri) juga tidak apa-apa. 

Keempat, kebanyakan orang memahami bahwa mesti muncul 

perasaan lapang dada untuk melakukan apa yang kita inginkan, 
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setelah dilaksanakannya istikharah. Ini juga tidak ada dalilnya. 

Karena istikharah pada dasarnya adalah ‘memasrahkan’ urusan 

kepada Allah, termasuk ketika seseorang kurang senang dengan 

urusan tersebut (sepanjang ia sudah menetapkannya sebagai 

pilihan). Allah Subhanahu wa Ta‟ala berfirman, “Bisa jadi kalian 

membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik bagi kalian, dan bisa jadi 

kalian menyukai sesuatu padahal sesuatu itu buruk bagi kalian. Dan 

Allah Mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui.” (QS Al-

Baqarah: 216) 

Pemahaman yang keliru ini menjadikan banyak orang tetap 

berada dalam keadaan bingung dan bimbang terhadap 

pilihannya, meski ia sudah melakukan istikharah. Bahkan tidak 

sedikit yang telah mengulang-ulang istikharahnya, namun 

tidaklah bertambah pada dirinya kecuali perasaan bingung dan 

bimbang karena ia tidak mendapatkan kelapangan dada untuk 

melaksanakan pilihannya. Padahal istikharah itu sejatinya 

justru dilakukan untuk menghilangkan kebingungan dan 

kebimbangan seperti itu. 

Sebagian orang juga mengatakan bahwa berhasilnya istikharah 

adalah jika muncul perasaan „plong‟  (yang diartikan persetujuan 

dari Allah) atau perasaan „mengganjal‟  (yang diartikan 

ketidaksetujuan Allah). Ini juga tidak benar, maksudnya tidak harus. 

Sebab, tidak sedikit orang-orang yang telah melaksanakan istikharah 

dengan benar namun ia sama sekali tidak merasakan apa-apa. 

Yang benar adalah, dengan istikharah Allah akan memudahkan 

dan menyampaikan seseorang pada pilihannya (jika Allah 

memandang pilihan tersebut baik baginya) atau Allah memalingkan 

dan menjauhkan seseorang dari pilihannya (jika Allah memandang 

pilihan tersebut tidak baik baginya). Saya rasa, inilah pemahaman 
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yang tepat, sesuai dengan isi doa istikharah itu sendiri. Wallahu 

A‟lam. 

Kelima, banyak orang memahami bahwa setelah seseorang 

melakukan istikharah, ia mesti melihat mimpi yang memberi isyarat 

bahwa pilihannya itu benar, atau salah. Ini tidak ada dalilnya. Yang 

benar, sesudah melakukan istikharah, sebaiknya seseorang langsung 

bergegas menunaikan pilihannya sambil „memasrahkan diri‟ kepada 

Allah. Adapun jika seseorang mendapatkan mimpi yang benar, yang 

memberikan isyarat bahwa pilihannya itu benar, maka itu adalah 

karunia dan petunjuk yang datang dari Allah. Namun jika ia tidak 

mendapatkan mimpi, tidak selayaknya ia urung menunaikan 

pilihannya dengan alasan menunggu mimpi. 

Inilah lima kesalahpahaman mengenai istikharah, yang tertulis 

dalam artikel kiriman teman saya. Selamat ber-istikharah. Semoga 

sukses. 
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Meneladani Shalat-Shalat Sunnah 

Rasulullah: Shalat Istikharah 

(Disalin dari kitab Bughyatul Mutathawwi Fii Shalaatit Tathawwu, Edisi 

Indonesia Meneladani Shalat-Shalat Sunnah Rasulullah Shallallahu „alaihi wa 

sallam, Penulis Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul, Penerbit Pustaka Imam 

Asy-Syafi‟I, Cet. 6 Rabi‟ul Akhir 1430 H/april 2009 M, hal. 137-142) 

Syaikh Dr. Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul merupakan dosen Univ. 

Ummul Qurra Makkah 

Disalin oleh Rachmad Resmiyanto 

Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam 

mensyariatkan kepada umatnya agar 

mereka memohon pengetahuan kepada 

Allah Subhanahu wa Ta‟ala dalam segala 

urusan yang mereka alami dalam 

kehidupan mereka, dan supaya mereka 

memohon kebaikan didalamnya. Yaitu, 

dengan mengajarkan kepada mereka 

shalat istikharah sebagai pengganti bagi 

apa yang biasa dilakukan pada masa 

jahiliyyah, berupa ramal-meramal, 

memohon kepada berhala dan melihat peruntungan. 

Shalat ini adalah seperti yang disebutkan di dalam hadits berikut. 

Dari Jabir bin Abdillah Radhiyallahu „anhu, dia bercerita ; 

„Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam pernah mengajarkan 

istikharah kepada kami dalam (segala) urusan, sebagaimana beliau 

mengajari kami surat dari Al-Qur‟an. Beliau bersabda: 
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“Jika salah seorang di antara kalian berkeinginan keras 

untuk melakukan sesuatu, maka hendaklah dia 

mengerjakan shalat dua rakaat di luar shalat wajib, dan 

hendaklah dia mengucapkan : (‘Ya Allah, sesungguhnya aku 

memohon petunjuk kepada-Mu dengan ilmu-Mu, 

memohon ketetapan dengan kekuasan-Mu, dan aku 

memohon karunia-Mu yang sangat agung, kerana 

sesungguhnya Engkau berkuasa sedang aku tidak kuasa 

sama sekali, Engkau mengetahui sedang aku tidak, dan 

Engkau Maha mengetahui segala yang ghaib. Ya Allah, jika 

Engkau mengetahui bahawa urusan ini (kemudian 

menyebutkan langsung urusan yang dimaksud) lebih baik 

bagi diriku dalam agama, kehidupan, dan akhir urusanku” –

atau mengucapkan : “Baik dalam waktu dekat maupun 

yang akan datang-, maka tetapkanlah ia bagiku dan 

mudahkanlah ia untukku. Kemudian berikan berkah 

kepadaku dalam menjalankannya. Dan jika Engkau 

mengetahui bahawa urusan ini buruk bagiku dalam agama, 

kehidupan dan akhir urusanku” –atau mengucapkan: “Baik 

dalam waktu dekat maupun yang akan datang-, maka 

jauhkanlah urusan itu dariku dan jauhkan aku darinya, 

serta tetapkanlah yang baik itu bagiku di mana pun 

kebaikan itu berada, kemudian jadikanlah aku orang yang 

ridha dengan ketetapan tersebut),  

Beliau bersabda : “Hendaklah dia menyebutkan 

keperluannya” Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1). 

Ada beberapa keterangan yang dapat dipetik dari hadits di atas, 

yaitu: 

Pertama, penjelasan tentang disyari‟atkannya shalat Istikharah dan 

(lafazh) hadits ini mengesankan bahwa shalat Istikharah itu 

hukumnya wajib. (2) 
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Kedua, di dalamnya juga terkandung pengertian bahwa shalat 

istikharah itu disyari‟atkan dalam segala urusan, baik besar maupun 

kecil, penting maupun tidak. Imam an-Nawawi rahimahullah 

berkata:”Shalat Istikharah disunnahkan dalam segala urusan, 

sebagaimana yang secara jelas disampaikan oleh nash hadits shahih 

ini.” (3) 

Perlu saya katakan bahwa dalam hal mengerjakan semua kewajiban 

dan meninggalkan semua yang diharamkan serta menunaikan semua 

yang disunnahkan dan meninggalkan yang makruh, maka tidak 

perlu melakukan shalat istikharah terlebih dahulu untuk menentukan 

hukumnya. Memang benar, shalat Istikharah ini juga dikerjakan 

untuk masalah yang wajib dan yang sunnah mukhayyar (yang dapat 

dipilih), dan yang waktunya tidak mendesak.(4) 

Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan: ”Shalat istikharah 

ini mencakup urusan-urusan besar maupun kecil. Karena, berapa 

banyak masalah kecil yang menjadi sumber masalah besar?”(5) 

Ketiga, shalat Istikharah dikerjakan dua rakaat di luar shalat wajib. 

Imam An-Nawawi rahimahullah berkata: ”Yang tampak bahawa 

shalat istikharah ini dapat dikerjakan dengan dua rakaat shalat 

sunnat rawatib, tahiyyatul masjid, dan shalat-shalat sunnah lainnya. 

(6) 

Menurut saya, maksud Imama an-Nawawi rahimahullah di atas --- 

wallahu a‟lam ---  adalah jika keinginan terhadap sesuatu itu muncul 

ketika hendak mengerjakan shalat (selain shalat istikharah), selain 

itu, yang nampak jelas dari perkataan Imam an-Nawawi 

rahimahullah di atas adalah tidak dibedakannyaapakah orang 

tersebut berniat mengerjakan shalat istikharah bersama shalat itu 
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ataupun tidak. Makna ini juga yang tampak jelas pada hadits 

tersebut. 

Al-„Iraqi mengemukakan: “Jika keinginan melakukan sesuatu itu 

muncul sebelum mengerjakan shalat sunnah rawatib atau yang 

semisalnya, lalu dia mengerjakan shalat tanpa niat beristikharah, 

namun setelah shalat muncul keinginan untuk memanjatkan do‟a 

istikharah, maka ---secara lahir---  hal tersebut sudah mencukupi. (7) 

Keempat, Istikharah tidak dilakukan ketika ragu-ragu, karena 

Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam telah bersabda. 

“Jika salah seorang kalian berkeinginan terhadap sesuatu.”  

Selain itu, karena do‟a istikharah sendiri menunjukkan kepada hal 

tersebut. 

Jika seorang muslim merasa ragu dalam suatu hal, hendaklah dia 

terlebih dahulu menentukan salah satu dari kedua kemungkinan 

yang ada (terhadap hal tersebut), lalu beristikharah (memohon 

petunjuk) untuk hal yang telah ia tentukan tersebut. Setelah 

beristikharah, hendaknya dia membiarkan semua berjalan apa 

adanya. Jika baik, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan 

padanya dan memberikan berkah kepadanya dalam hal tersebut. Jika 

tidak, mudah-mudahan Dia memalingkan dirinya dari hal tersebut 

serta memudahkan kepada yang lebih baik dengan seizin-Nya yang 

Mahasuci lagi Mahatinggi. 

Kelima, tidak ada surat atau ayat-ayat tertentu yang harus dibaca 

pada kedua rakaat tersebut setelah bacaan Al-Fatihah.(8) 

Keenam, pilihan (petunjuk Allah) terhadap hal yang diinginkan 

seseorang itu terlihat dengan dimudahkannya hal tersebut baginya 
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dan diberikannya berkah padanya. Atau ia akan dipalingkan dari hal 

tersebut dan diberikan kemudahan padanya untuk memperoleh 

kebaikan di man pun kebaikan itu berada. 

Ketujuh, jika seorang muslim telah mengerjakan shalat istikharah, 

hendaknya ia mengikuti piluihan yang dirasa kuat di hatinya, baik ia 

suka terhadap pilihan tersebut ataupun tidak. (9) 

Az-Zamlakani berkata: ”Jika seseorang mengerjakan shalat 

istikharah dua rakaat untuk suatu hal, maka hendaklah setelah itu dia 

melakukan apa yang tampak (dirasa kuat) olehnya, baik hatinya 

merasa senang maupun tidak, kerana padanya kebaikan itu berada 

sekalipun jiwanya tidak menyukainya”. Lebih lanjut, dia berkata, 

“Di dalam hadits tersebut tidak ada syarat adanya kepalapangan 

hati.”(10) 

Kedelapan, do‟a istikarah dipanjatkan setelah salam. Yang 

demikian itu didasarkan pada sabda Nabi Shallallahu „alaihi wa 

sallam: 

“Jika salah seorang kalian berkeinginan terhadap sesuatu, 

hendaknya dia shalat (Istikharah) dua rakaat, selain shalat fardhu,  

kemudian bacalah do‟a ini...” 

Sebab, yang tampak jelas dari hadits tersebut bahwa do‟a istikharah 

dipanjatkan setelah mengerjakan shalat dua raka‟at, yaitu setelah 

salam. Sedangkan, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah 

berpendapat bahawa do‟a istikharah itu dipanjatkan sebelum 

salam.(11)  

Catatan: 
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(1) Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di beberapa tempat, di antaranya 

di dalam kitab “at-Tahajjud”, Bab “Maa Jaa-a fit Tathawwu‟ Matsna Matsna 

(no. 1162). Lihat juga kitab Jaami‟ul Ushuul, (VI/250-251)” 

(2) Nailul Authaar (III/88) dan kitab Tuhfatudz Dzaakiriin (hlm. 134) 

(3) Al-Adzkaar (III/355 – dengan syarah Ibnu „Allan) 

(4) Fat-hul Baari (XI/184) 

(5) Fat-hul Baari (XI/184) 

(6) Al-Adzkaar (III/354 – dengan syarah Ibnu „Allan) 

(7) Dinukil dalam kitab Nailul Authaar (III/88). Namun, pendapat tersebut 

dibantah oleh al-Hafizh Ibnu Hajar did alam kitab Fat-hul Baari (XI/185), dia 

berkata: “”Yang tampak lebih benar adalah, jika seseorang berniat 

mengerjakan shalat tersebut dan shalat istikharah bersamaan, maka hal 

tersebut dibolehkan. Namun, tidak demikian hukumnya jika dia tidak berniat 

sebelumnya. Sementara itu, shalat istikharah ini tidak dapat dilakukan 

bersama dengan shalat tahiyyatul masjid. Sebab, yang dimaksudkan dengan 

tahiyyatul masjid di sini adalah mengisi tempat (masjid) dengan shalat. 

Sedang yang dimaksud dengan shalat istikharah adalah memanjatkan do‟a 

(istikharah) setelahnya atau pada saat shalat istikharah itu dikerjakan. Maka 

dari itu, istikharah tidak bisa dikatakan sah bila keinginan terhadap sesuatu 

tersebut baru lahir setelah selesai shalat. Karena, lahiriyah hadits tersebut 

menunjukkan bahwa shalat dan do‟a istikharah itu dilakukan setelah adanya 

keinginan terhadap sesuatu.” 

Dapat saya katakanbahwa zhahir (lahiriyah) hadits di atas tidak emnunjukkan 

adanya persyaratan bahwa shalat ini dilakukan dua rakaat secara tersendiri.  

Yang jelas, kedua rakaat itu bukan shalat fardhu. Jika seorang muslim 

menginginkan sesuatu lalu dia mengerjakan dua rakaat shalat rawatib Zhuhur, 

misalnya, kemudian dia mencoba membaca do‟a istikharah, berarti ia telah 

melakukan istikharah tersebut. Begitulah hukum yang tampak jelas (dari 

hadits di atas), sebagaimana yang telah dikupas oleh Imam an-nawawi dan al-

Iraqi terdahulu. Wallahu a‟lam. 

(8) Di dalam kitab al-Adzkaar (III/354 – dengan syarah Ibnu „Allan), Imam an-

Nawawi menyebutkan bahwa di dalam kedua rakaat tersebut dibaca surat al-

Kaafiruun dan surat al-Ikhlaas. Al-„Iraqi berkata: “Dari sekian jalur (sanad) 

hadit ini, saya tidak mendapati satupun darinya yang menyebutkan adanya 

bacaan (surat atau ayat) tertentu dalam kedua rakaat shalat Istikharah. Namun 

demikian, apa yang disampaikan oleh Imam an-nawawi sudah tepat…” Syarh 

al-Adzkaar, Ibnu „Allan (III/345). 
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Menurut saya, pernyataan “Sudah tepat” di atas tidak bisa menjadi landasan 

atas disyari‟atkannya bacaan tersebut ataupun penetapannya pada shalat ini. 

Wabillaahit taufiq. 

(9) Hal itu jelas berbeda dengan pendapat Imam an-Nawawi:”Jika seseorang 

telah mengerjakan shalat Istikaharah, hendaknya ia mengikuti pilihan yang 

disukai oleh hatinya.” Lihat al-Adzkaar (III/355-356 –dengan syarah Ibnu 

„Allan). 

Namun dia bersandar pada hadits yang sangat dha‟if dalam pendapatnya ini. 

Lihat Fat-hul Baari (XI/187). Al-„Izz bin Abdis Salam mengeluarkan fatwa 

yang bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh an-Nawawi, yakni 

orang yang beristikharah hendaknya mengikuti apa yang dia kehendaki 

(maksudnya yang telah mantap di hatinya), baik ia suka terhadap pilihan 

tersebut ataupun tidak, Al-„Iraqi memilih fatwa tersebut dan menolak 

pendapat Imam an-Nawawi. Fatwa ini juga disetujui oleh Ibnu Hajar. Syah 

al-Adzkaar li Ibni „Allan, III/357 

(10) Thabaqaat asy-Syaafi‟iyyah, at-Taaj Ibnus Subki (IX/206). 

(11) Al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah (hal. 58) 
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Tata Cara Pernikahan Dalam Islam: 

Khitbah (Peminangan) 

 

Oleh 

Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas 

 

http://www.almanhaj.or.id/content/2182/slash/0 

 

Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara 

pernikahan berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang shahih 

sesuai dengan pemahaman para Salafush Shalih, di antaranya 

adalah: 

 

1. Khitbah (Peminangan) 

Seorang laki-laki muslim yang akan menikahi seorang 

muslimah, hendaklah ia meminang terlebih dahulu karena 

dimungkinkan ia sedang dipinang oleh orang lain. Dalam hal ini 

Islam melarang seorang laki-laki muslim meminang wanita yang 

sedang dipinang oleh orang lain. Rasulullah shallallaahu „alaihi 

wa sallam bersabda: 

 

“Nabi shallallaahu „alaihi wa sallam melarang seseorang 

membeli barang yang sedang ditawar (untuk dibeli) oleh 

saudaranya, dan melarang seseorang meminang wanita yang 

telah dipinang sampai orang yang meminangnya itu 

meninggalkannya atau mengizinkannya.”[1] 

 

 

Disunnahkan melihat wajah wanita yang akan dipinang dan boleh 

melihat apa-apa yang dapat mendorongnya untuk menikahi wanita 

itu. 

http://www.almanhaj.or.id/content/2182/slash/0
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Rasulullah shallallaahu „alaihi wa sallam bersabda: 

 

“Apabila seseorang di antara kalian ingin meminang seorang 

wanita, jika ia bisa melihat apa-apa yang dapat 

mendorongnya untuk menikahinya maka lakukanlah!” [2] 

 

Al-Mughirah bin Syu‟bah radhiyallaahu „anhu pernah meminang 

seorang wanita, maka Nabi shallallaahu „alaihi wa sallam berkata 

kepadanya: 

 

“Lihatlah wanita tersebut, sebab hal itu lebih patut untuk 

melanggengkan (cinta kasih) antara kalian berdua.” [3] 

 

Imam at-Tirmidzi rahimahullaah berkata, “Sebagian ahli ilmu 

berpendapat dengan hadits ini bahwa menurut mereka tidak 

mengapa melihat wanita yang dipinang selagi tidak melihat apa 

yang diharamkan darinya.” 

 

Tentang melihat wanita yang dipinang, telah terjadi ikhtilaf di 

kalangan para ulama, ikhtilafnya berkaitan tentang bagian mana saja 

yang boleh dilihat. Ada yang berpendapat boleh melihat selain muka 

dan kedua telapak tangan, yaitu melihat rambut, betis dan lainnya, 

berdasarkan sabda Nabi shallallaahu „alaihi wa sallam, “Melihat apa 

yang mendorongnya untuk menikahinya.” Akan tetapi yang 

disepakati oleh para ulama adalah melihat muka dan kedua 

tangannya. Wallaahu a‟lam. [4] 

 

Ketika Laki-Laki Shalih Datang Untuk Meminang 

Apabila seorang laki-laki yang shalih dianjurkan untuk mencari 

wanita muslimah ideal -sebagaimana yang telah kami sebutkan- 

maka demikian pula dengan wali kaum wanita. Wali wanita pun 

berkewajiban mencari laki-laki shalih yang akan dinikahkan dengan 
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anaknya. Dari Abu Hatim al-Muzani radhiyallaahu „anhu, ia 

berkata, “Rasulullah shallallaahu „alaihi wa sallam bersabda, 

 

“Jika datang kepada kalian seseorang yang kalian ridhai 

agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia (dengan anak 

kalian). Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di bumi dan 

kerusakan yang besar.‟” [5] 

 

Boleh juga seorang wali menawarkan puteri atau saudara 

perempuannya kepada orang-orang yang shalih.  

 

Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu „Umar, ia berkata,  

“Bahwasanya tatkala Hafshah binti „Umar ditinggal mati 

oleh suaminya yang bernama Khunais bin Hudzafah as-

Sahmi, ia adalah salah seorang Shahabat Nabi yang 

meninggal di Madinah. „Umar bin al-Khaththab berkata, 

„Aku mendatangi „Utsman bin „Affan untuk menawarkan 

Hafshah, maka ia berkata, „Akan aku pertimbangkan dahulu.‟ 

Setelah beberapa hari kemudian „Utsman mendatangiku dan 

berkata, „Aku telah memutuskan untuk tidak menikah saat 

ini.‟‟ „Umar melanjutkan, „Kemudian aku menemui Abu 

Bakar ash-Shiddiq dan berkata, „Jika engkau mau, aku akan 

nikahkan Hafshah binti „Umar denganmu.‟ Akan tetapi Abu 

Bakar diam dan tidak berkomentar apa pun. Saat itu aku 

lebih kecewa terhadap Abu Bakar daripada kepada „Utsman. 

 

Maka berlalulah beberapa hari hingga Rasulullah 

shallallaahu „alaihi wa sallam meminangnya. Maka, aku 

nikahkan puteriku dengan Rasulullah. Kemudian Abu Bakar 

menemuiku dan berkata, „Apakah engkau marah kepadaku 

tatkala engkau menawarkan Hafshah, akan tetapi aku tidak 

berkomentar apa pun?‟ „Umar men-jawab, „Ya.‟ Abu Bakar 

berkata, „Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang 

menghalangiku untuk menerima tawaranmu, kecuali aku 

mengetahui bahwa Rasulullah telah menyebut-nyebutnya 
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(Hafshah). Aku tidak ingin menyebarkan rahasia Rasulullah 

shallallaahu „alaihi wa sallam. Jika beliau meninggalkannya, 

niscaya aku akan menerima tawaranmu.‟” [6] 

 

 

Shalat Istikharah 

Apabila seorang laki-laki telah nazhar (melihat) wanita yang 

dipinang serta wanita pun sudah melihat laki-laki yang 

meminangnya dan tekad telah bulat untuk menikah, maka hendaklah 

masing-masing dari keduanya untuk melakukan shalat istikharah 

dan berdo‟a seusai shalat. Yaitu memohon kepada Allah agar 

memberi taufiq dan kecocokan, serta memohon kepada-Nya agar 

diberikan pilihan yang baik baginya.[7] Hal ini berdasarkan hadits 

dari Jabir bin „Abdillah radhiyallaahu „anhu, ia berkata,  

 

“Rasulullah shallallaahu „alaihi wa sallam mengajari kami 

shalat Istikharah untuk memutuskan segala sesuatu 

sebagaimana mengajari surat Al-Qur'an.” Beliau 

shallallaahu „alaihi wa sallam bersabda, “Apabila seseorang 

di antara kalian mempunyai rencana untuk mengerjakan 

sesuatu, hendaknya melakukan shalat sunnah (Istikharah) 

dua raka‟at, kemudian membaca do‟a: 

 

“Ya Allah, sesungguhnya aku meminta pilihan yang tepat 

kepada-Mu dengan ilmu-Mu dan aku memohon kekuatan 

kepada-Mu (untuk mengatasi persoalanku) dengan ke-

Mahakuasaan-Mu. Aku mohon kepada-Mu sesuatu dari 

anugerah-Mu yang Mahaagung, sungguh Engkau Mahakuasa 

sedang aku tidak kuasa, Engkau Maha Mengetahui sedang 

aku tidak mengetahui dan Engkaulah yang Maha Mengetahui 

yang ghaib. Ya Allah, apabila Engkau mengetahui bahwa 

urusan ini (orang yang mempunyai hajat hendaknya 

menyebut persoalannya) lebih baik dalam agamaku, 

penghidupanku, dan akibatnya terhadap diriku (atau Nabi 



40 
 

shallallaahu „alaihi wa sallam bersabda, „..di dunia atau 

akhirat) takdirkan (tetapkan)lah untukku, mudahkanlah 

jalannya, kemudian berilah berkah atasnya. Akan tetapi, 

apabila Engkau mengetahui bahwa persoalan ini membawa 

keburukan bagiku dalam agamaku, penghidupanku, dan 

akibatnya kepada diriku (atau Nabi shallallaahu „alaihi wa 

sallam bersabda, „...di dunia atau akhirat‟) maka 

singkirkanlah persoalan tersebut, dan jauhkanlah aku 

darinya, dan takdirkan (tetapkan)lah kebaikan untukku di 

mana saja kebaikan itu berada, kemudian berikanlah 

keridhaan-Mu kepadaku.‟” [8] 

 

Dari Anas bin Malik radhiyallaahu „anhu, ia berkata,  

 

“Tatkala masa „iddah Zainab binti Jahsy sudah selesai, 

Rasulullah shallallaahu „alaihi wa sallam berkata kepada 

Zaid, „Sampaikanlah kepadanya bahwa aku akan 

meminangnya.‟ Zaid berkata, „Lalu aku pergi mendatangi 

Zainab lalu aku berkata, „Wahai Zainab, bergembiralah 

karena Rasulullah mengutusku bahwa beliau akan 

meminangmu.‟‟ Zainab berkata, „Aku tidak akan melakukan 

sesuatu hingga aku meminta pilihan yang baik kepada Allah.‟ 

Lalu Zainab pergi ke masjidnya. [9] Lalu turunlah ayat Al-

Qur'an [10] dan Rasulullah shallallaahu „alaihi wa sallam 

datang dan langsung masuk menemuinya.” [11] 

 

Imam an-Nasa‟i rahimahullaah memberikan bab terhadap hadits ini 

dengan judul Shalaatul Marhidza Khuthibat wastikhaaratuha 

Rabbaha (Seorang Wanita Shalat Istikharah ketika Dipinang).” 

 

Fawaaid (Faedah-Faedah) Yang Berkaitan Dengan Istikharah: 

1. Shalat Istikharah hukumnya sunnah. 

2. Do‟a Istikharah dapat dilakukan setelah shalat Tahiyyatul 

Masjid, shalat sunnah Rawatib, shalat Dhuha, atau shalat malam. 
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3. Shalat Istikharah dilakukan untuk meminta ditetapkannya 

pilihan kepada calon yang baik, bukan untuk memutuskan jadi 

atau tidaknya menikah. Karena, asal dari pernikahan adalah 

dianjurkan. 

4. Hendaknya ikhlas dan ittiba‟ dalam berdo‟a Istikharah. 

5. Tidak ada hadits yang shahih jika sudah shalat Istikharah akan 

ada mimpi, dan lainnya. [12] 

 

[Disalin dari buku Bingkisan Istimewa Menuju Keluarga Sakinah, 

Penulis Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Penerbit Putaka A-Taqwa 

Bogor - Jawa Barat, Cet Ke II Dzul Qa'dah 1427H/Desember 2006] 

 

__________ 

Foote Note  

 

[1]. Hadits shahih: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5142) dan Muslim 

(no. 1412), dari Shahabat Ibnu „Umar radhiyallaahu „anhuma. Lafazh ini 

milik al-Bukhari. 

 

[2]. Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad (III/334, 360), Abu Dawud 

(no. 2082) dan al-Hakim (II/165), dari Shahabat Jabir bin „Abdillah 

radhiyallaahu „anhuma. 

 

[3]. Hadits shahih: Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 1087), an-Nasa-i 

(VI/69-70), ad-Darimi (II/134) dan lainnya. Dishahihkan oleh Syaikh al-

Albani rahimahullaah dalam Shahiih Sunan Ibni Majah (no. 1511). 

 

[4]. Lihat pembahasan masalah ini dalam Syarhus Sunnah (IX/17) oleh 

Imam al-Baghawi, Syarh Muslim (IX/210) oleh Imam an-Nawawi, Silsilah 

al-Ahaadiits ash-Shahiihah (I/97-208, no. 95-98) oleh Syaikh al-Albani, 

al-Mausuu‟ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah (V/34-36) oleh Syaikh Husain 

bin „Audah al-„Awayisyah dan Fiqhun Nazhar (hal. 82-89). 
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[5]. Hadits hasan lighairihi: Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 1085). 

Lihat Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah (no. 1022). 

 

[6]. Hadits shahih: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5122) dan an-Nasa-i 

(VI/77-78). Lihat Shahiih Sunan an-Nasa-i (no. 3047). 

 

[7]. Al-Insyiraah fii Aadabin Nikaah (hal. 22-23) oleh Syaikh Abu Ishaq 

al-Khuwaini, Jaami‟ Ahkaamin Nisaa'(III/216) oleh Musthafa al-„Adawi 

dan Adabul Khithbah waz Zifaaf fis Sunnah al-Muthahharah (hal. 21-22) 

oleh „Amr „Abdul Mun‟im Salim. 

 

[8]. Hadits shahih: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1162), Abu Dawud 

(no. 1538), at-Tirmidzi (no. 480), an-Nasa-i (VI/80), Ibnu Majah (no. 

1383), Ahmad (III/334), al-Baihaqi (III/52) dari Shahabat Jabir bin 

„Abdillah radhiyallaahu „anhuma. 

 

[9]. Yaitu mushalla tempat shalat di rumahnya. 

 

[10]. Yaitu surat al-Ahzaab ayat 37. Allah telah menikahkan Nabi shallal-

laahu „alaihi wa sallam dengan Zainab binti Jahsyi melalui ayat ini. 

 

[11]. Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1428 (89)), an-Nasa-i 

(VI/79), dari Shahabat Anas radhiyallaahu „anhu. 

 

[12]. Jaami‟ Ahkaamin Nisaa' (III/218-222). 
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Salat Istikharah, Apakah Harus Mimpi? 

Tanya jawab bersama Ustadz Ahmad Sarwat  ( General Manager 

Eramuslim.com) 

Assalamualaikum wr. wb. 

Pak ustadz, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan seputar solat 

istikharah:  

1. Apakah solat istikharah itu selalu di jawab oleh Allah 

Subhanahu wa Ta‟ala melalui mimpi? 

2. Saya pernah melakukan solat istikharah dan menyuruh wanita 

yang saya lamar juga untuk solat istikharah, tapi dalam mimpi 

saya terbayang bahwa wanita itu lah yang ada dalam mimpi saya 

(mungkin saja dia itu jodoh saya), tetapi ketika saya tanya kan 

ke wanitanya justru dia memimpikan laki-laki lain. Kenapa bisa 

terjadi perbedaan mimpi? Apakah kami tidak berjodoh atau 

bagaimana? 

Mohon penjelasannya. pak ustadz. 

terima kasih. 

Trisandy Pamungkas, ST 

Jawaban 

Assalamu `alaikum WarahmatullahiWabarakatuh 

Tidak ada satu keterangan pun yang menjelaskan bahwa hasil dari 

shalat istikharah berupa sebuah mimpi. Sejumlah ulama di antaranya 

Imam An-Nawawi menyatakan bahwa pilihan akan diberikan 
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kepada orang yang melaksanakan shalat tersebut adalah dengan 

dibukakan hatinya untuk menerima atau melakukan suatu hal. 

Tetapi pendapat ini ditentang oleh sejumlah ulama di antaranya Al-

‟Iz ibn Abdis-Salam, Al-‟Iraqi dan Ibnu Hajar. Bahwasanya orang 

yang telah melaksanakan shalat istikharah hendaklah melaksanakan 

apa yang telah diazamkannya, baik hatinya menjadi terbuka maupun 

tidak. 

Ibnu Az-Zamlakani berkata bahwa bila seseorang melaksanakan 

shalat istikharah dua rakaat karena sesuatu hal, maka hendaklah ia 

mengerjakan apa yang memungkinkan baginya, baik hatinya 

menjadi terbuka untuk melakukannya atau tidak. Karena 

sesungguhnya kebaikan ada pada apa yang dia lakukan meskipun 

hatinya tidak menjadi terbuka. Beliau berpendapat demikian karena 

dalam hadits Jabir tidak dijelaskan adanya hal tersebut. Untuk lebih 

jelasnya masalah ini silahkan rujuk kitab Thabaqat Asy-Syafi‟iyah 

oleh Ibnu As-Subki pada jilid 9 halaman 206. 

Sedangkan hadis Anas bin Malik yang dijadikan landasan oleh 

Imam An-Nawawi didhaifkan oleh sejumlah ulama, sebagaimana 

disebutkan di dalam kitab penjelasan shahih Bukhari, yaitu kitab 

Fathul Bari jilid 11 halaman 187. 

Adapun untuk menjawab pertanyaan kedua, sebenarnya urusan 

shalat istikharah dan jawabannya bukan satu-stunya bahan 

pertimbangan. Apalagi terkait dengan masalah jodoh. 

Justru sebelum bicara masalah istikharah, sebaiknya gunakan 

terlebih dahulu logika dan pertimbangan-pertimbangan nalar yang 

logis. Misalnya pertimbangan masalah latar belakang budaya, 

tingkat sosial, pendidikan, bahkan kalau perlu masalah kondisi 

kesehatan. Khusus yang satu ini seringkali luput dari perhatian, 
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padahal sebenarnya merupakan objek penelitian yang layak. 

Misalnya, adakah cacat bawaan, atau bibit penyakit bawaan yang 

disandang oleh masing-masing pihak. 

Kalau seluruh pertimbangan nalar dan logika sudah selesai dan 

hasilnya positif, maka serahkan segala sesuatunya kepada Allah 

SWT. Sementara itu shalatlah sunnah untuk meminta ketetapan hati. 

Dan shalat itu namanya shalat istikharah. 

Jadi sebenarnya shalat istikharah itu bukan shalat yang melepaskan 

diri kita dari segala bentuk pertimbangan manusiawi. Seolah-olah 

kita hanya memejamkan mata, biar Allah SWT saja yang 

memilihkan. Lalu hasil pilihan Allah SWT akan diwahyukan lewat 

mimpi. Tidak!! Tidak demikian. 

Sebab mimpi itu bisa bersumber dari ilham, akan tetapi seringkali 

juga datang dari syetan. Dan seseorang tidak pernah bisa 

memastikan, dari mana datangnya mimpi itu. Maka pertimbangan 

nalar dan logika harus lebih didahulukan, sebagai Rasulullah SAW 

telah mengajarkannya. 

Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda,”Wanita itu 

dinikahi karena 4 hal: [1] hartanya, [2] keturunannya, [3] 

kecantikannya dan [4] agamanya. Maka perhatikanlah agamanya 

kamu akan selamat. (HR. Bukhari Kitabun Nikah Bab Al-Akfa‟ 

fiddin nomor 4700, Muslim Kitabur-Radha‟ Bab Istihbabu Nikah 

zatid-diin nomor 2661) 

Di sisi lain, ketika ada seorang shahabat ingin menikah dan melapor 

kepada Rasulullah SAW, beliau SAW bertanya apakah sudah 

melihat pisiknya. Shahabat tadi menyatakan belum, maka 

Rasulullah SAW memerintahkannya untuk melihat dulu penampilan 

fisiknya. Kalau urusan fisik tidak perlu dijadikan bahan 
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pertimbangan, tentu beliau SAW tidak akan memerintahkan untuk 

melihatnya. 

Dari Abu Hurairah ra berkata: Saya pernah di tempat 

kediaman Nabi, kemudian tiba-tiba ada seorang laki-

laki datang memberitahu bahwa dia akan kawin dengan 

seorang perempuan dari Anshar, maka Nabi bertanya, 

“Sudahkah kau lihat dia?” Ia mengatakan, “Belum!” 

Kemudian Nabi mengatakan, “Pergilah dan lihatlah 

dia, karena dalam mata orang-orang Anshar itu ada 

sesuatu.”  

(Riwayat Muslim) 

Semua ini menunjukkan bahwa dalam memilih jodoh itu harus ada 

upaya penilaian secara nalar dan logis. Tidak boleh hanya 

memejamkan mata lalu shalat istikharah dan jawabannya terserah 

Allah. Yang begitu bukan ajaran dari nabi kita Muhammad SAW. 

Wallahu a`lam bishshowab. Wassalamu `alaikum Warahmatullahi 

Wabarakatuh. 

Ahmad Sarwat, Lc. 
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Bagaimana Mendapat Jawaban Shalat 

Istikharah? 

Tanya jawab bersama Ustadz Ahmad Sarwat – ( General Manager 

Eramuslim.com) 

 

Assalaamu'alaikum pak ustadz.. 

Pada pertanyaan sebelumnya, pak ustadz membahas mengenai tidak 

ada dalilnya membuka Al-Quran secara acak untuk mendapatkan 

jawaban sholat istihkoroh... 

Lalu, apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan jawaban 

sholat istikhoroh.... 

Apakah benar jawaban sholat istikhoroh selalu melalui mimpi. Jika 

iya bagaimana kita mengetahui bahwa mimpi itu jawabannya... Dan 

apakah jawabannya selalu jelas (sejelas jawaban "iya" atau "tidak) 

atau bagaimana? 

Bolehkah sholat istikhoroh untuk menanyakan kepastian di masa 

depan. Sperti apakah di masa depan saya akan menikah dengan "A" 

atau tidak.... 

Demikian Pak,  

Saya mohon jawabannya.. 

Terima kasih 

Wassaalaamu''alaikum wr. Wb 

 

Jawaban  

Assalamu‟alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
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Dalam hadis tidak dijelaskan bagaimana jawaban dari shalat 

istikharah akan diberikan. Sehingga apakah akan lewat mimpi atau 

lewat isyarat lainnya, kita tidak pernah mendapatkan keterangan 

yang pasti dan shahih. 

Mimpi bisa saja jadi media jawaban dari Allah. Namun bukan 

berarti hanya selalu lewat mimpi. Sebab yang namanya mimpi 

sangat mungkin diintervensi oleh syetan. Syetan adalah makhluq 

Allah yang paling licik sekaligus paling mungkin masuk ke dalam 

mimpi seseorang. Syetan bisa dengan mudah berpura-pura 

menyamar menjadi siapa pun, sehingga yang mengalami mimpi itu 

jadi sangat yakin. Padahal bisa saja isinya justru menyesatkan. 

Yang jelas apa pun yang ada di dalam mimpi itu, tidak boleh 

dijadikan sebagai rujukan masalah syariah. Demikian juga, tidak 

boleh bertabrakan dengan hal-hal yang sudah ditetapkan oleh 

syariah. 

Misalnya, seseorang beristikharah untuk mendapatkan jawaban 

pilihan antara dua calon suami. Pilihan pertama, calon suami itu non 

muslim. Sedangkan pilihan kedua, agamanya Islam. Maka kalau 

jawaban dari mimpi itu menunjukkan pilihan untuk bersuami yang 

non muslim, sudah bisa dipastian bahwa mimpi itu justru 

menyesatkan. 

Sebab seorang wanita muslimah diharamkan untuk menikah dengan 

lakilaki yang bukan muslim. Ini adalah ketetapan syariah yang baku. 

Bahkan seharusnya masalah seperti itu tidak dijawab dengan 

beristikharah, melainkan dijawab dengan fatwa hukum. 

Masalah yang boleh diistikharahkan hanyalah masalah yang 

keduanya sama-sama halal, sama-sama dibenarkan dalam syariah 

dan punya landasan syariah yang benar. Seandainya salah satunya 

dipilih, tidak ada masalah dengan urusan halal atau haram. 
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Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adzkar menyatakan 

hendaklah orang tersebut memilih sesuai dengan pilihan hatinya. 

Maksudnya, hatinya menjadi condong terhadap suatu pilihan setelah 

sholat. 

Tetapi pendapat tersebut kurang disetujui oleh sejumlah ulama 

lainnya. Berhubung hadits yang menjadi rujukan dianggap hadits 

yang lemah secara periwayatan. 

Jadi yang seharus dilakukan adalah, setelah kita melaksanakan 

sholat istikharah. Lalu kita pilih mana yang terbaik dengan cara 

ber'azam dan menyerahkan segala urusannya pada Allah. 

Indikatornya, bila pilihan tersebut adalah pilihan yang terbaik, 

maka Allah akan memudahkannya bagi orang tersebut dan akan 

memberkahinya. Tetapi jika hal tersebut adalah sebaliknya maka 

Allah akan memalingkannya dan memudahkan orang tersebut 

kepada kebaikan dengan idzin-Nya. Demikian disebutkan dalam 

kitab Bughyatul Mutathowwi‟ Fi Sholat At-Tathowwu‟ halaman 105. 

Wallahu a''lam bishshawab, wassalamu ''alaikum warahmatullahi 

wabarakatuh,  

Ahmad Sarwat, Lc 
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Keutamaan Shalat Sunat Istikharah  

Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdat  

dalam Al Masaa il Jilid 4, Darul Qalam, Pasar Minggu, Cet. I, 

Masalah 96, hal 320, point 9 

 

Kemudian sesudah menetapkan pilihan maka shalat istikharah. 

Banyaknya dua rakaat. Lihat keterangan tentang masalah ini di Al 

Masaa il Jilid 4 Masalah ke 96, "Keutamaan Shalat Sunat 

Istikharah". Baca juga keterangan point ke 9. Saya kutip: 

 

"Selesai shalat dan berdo'a, hendaklah dia mengerjakan apa yang 

mau dikerjakan, baik hatinya suka atau tidak, mantap atau tidak 

sama saja. Maka hendaklah dia segera mengerjakannya, tidak perlu 

menunggu nunggu kemantapan dan kesenangan hati, karena dia 

telah menyerahkan pilihannya dan ketentuannya kepada Rabbul 

'alamin. Karena hakekat Shalat istikharah ialah memohon kepada 

Allah 'Azza wa Jalla pilihan dan ketentuan yang baik atau yang 

terbaik untuknya dan agar dijauhkan dari sesuatu yang buruk 

baginya. Maka apabila dia telah melakukannya, hendaklah dia 

menyerahkan pilihan dan ketentuannya kepada Allah Jalla wa 'Alaa 

semata. Nanti Allah sendiri yang akan menentukannya, baik atau 

buruk baginya. Apabila urusan itu baik untuknya, maka Allah akan 

menentuan pilihan untuknya. Dan apabila urusan itu buruk baginya 

maka Allah akan memalingkan urusan itu darinya, sebagimana do'a 

istikhaarah yang telah diajarkan Nabi yang mulia shallahu 'alaihi wa 

sallam di atas. 

 

Karena Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Berkuasa, 

sedangkan kita tidak mengetahui dan tidak mempunyai kekuasaan. 

Oleh karena itu sangat tidak patut dan kurang adab kepada Rabbul 

'Alamin, apabila setelah mengerjakan istikharah, kita masih terus 

saja menunggu nunggu kemantapan hati dengan menunda nunda 

pekerjaan padahal kita telah menyerahkan pilihan dan ketentuannya 

kepada Rabbul 'alamin! 
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Pantaskah kita berada di dalam keraguan setelah kita menyerahkan 

pilihan dan ketentuannya kepada Allah Tabaaraka wa Ta'alaa?? 

 

Adapun yang biasa beredar dari mulut ke mulut di masyarakat - dan 

dikatakan oleh sebagian ulama seperti An Nawawi di kitabnya Al 

Adzkar - bahwa setelah shalat istikharah akan datang kemantapan 

hati, pada hakikatnya tidak ada asalnya, karena Nabi yang mulia 

shallallahu 'alaihi wa sallam di dalam hadits di atas tidak 

mensyaratkan kemantapan atau kesenangan hati. Demikian juga 

yang biasa beredar di masyarakat, bahwa setelah shalat istikharah 

akan datang mimpi yang menetapkan pilihannya, lebih tidak ada 

asalnya lagi dari Nabi yang mulia shallallahu 'alaihi wa sallam." 

 

(Abdul Hakim bin Amir Abdat, Al Masaa il Jilid 4, Darul Qalam, 

Pasar Minggu,  

Cet. I, Masalah 96, Hal 320, point 9). 
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Risalah Shalat Istikharah 

Ustadz Yazid bin Abdul Qadir  Jawas  

 

Do'a dan Wirid Mengobati Guna-guna dan Sihir Menurut Al-Qur-an 

dan As Sunnah, Yazid bin Abdul Qadir  Jawas. Pustaka Imam Asy 

Syafi'i  

 

http://nadiyyah.net 

Jabir bin abdillah radhiallahu „anhu berkata,  

“Adalah Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam mengajari 

kami sholat istikhoroh untuk memutuskan segala sesuatu 

perkara sebagaimana mengajari surat Al Qur-an. Beliau 

shallallahu „alaihi wa sallam bersabda :”Apabila seorang 

diantara kamu mempunyai rencana untuk mengerjakan 

sesuatu, hendaknay melakukan sholat sunnah (istikhoroh) 2 

rakaat, kemudian bacalah doa ini : 

 

“Allahumma innii astakhiiruka bi‟ilmika, wa astaqdiruka 

biqudrotika, wa as-aluka min fadhlikal azhiim, fa innaka 

taqdiru wa laa aqdir, wa ta‟lamu wa laa a‟lam, wa anta 

„aallaamul ghuyuub. 

 

Allahumma in kunta ta‟lamu anna haadzal amru 

…..(sebutkan urusannya)…..khoirun lii fii diinii wa ma‟aasyii 

wa „aaqibati amrii „aajilihi wa aajilih, faqdurhu lii wa 

yassirhu lii tsumma baariklii fiih, wa in kunta ta‟lamu anna 

haadzal amro syarrun lii fii diinii wa ma‟aasyii wa „aaqibati 

amrii „aajilihi wa aajilih, fash rifhu „annii wash rifnii „anhu 

waqdurliyal khoiro haitsu kaa tsumma ardhinii bih”. 

 

 [SHAHIH. HR. Bukhari]) 
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Artinya : 

Ya Allah, sesungguhnya aku meminta pilihan yang tepat kepadaMu 

dengan ilmu pengetahuanMu dan aku mohon kekuasaanMu (untuk 

mengatasi persoalanku) dengan ke MahakuasaanMu, aku mohon 

kepadaMu sesuatu dari anugerahMu yang Mahaagung, 

sesungguhnya Engkau Mahakuasa, sedang aku tidak kuasa, Engkau 

mengetahui sedang aku tidak mengetahuinya dan Engkau adalah 

Mahamengetahui hal yang ghaib. 

Ya Allah, apabila Engkau mengetahui bahwa urusan ini …(sebutkan 

urusannya)…..lebih baik dalam agamakudan akibatnya terhadap 

diriku dunia dan akhirat, maka sukseskanlah untuk ku, mudahkanlah 

jalannya, kemudian berilah berkah. Akan tetapi apabila Engkau 

mengetahui bahwa persoalan ini lebih berbahaya bagiku dalam 

agama, perekonomian dan akibatnya kepada diriku, maka 

singkirkanlah persoalan tersebut, dan jauhkanlah aku dari padanya, 

takdirkanlah kebaikan untukku dimana saja kebaikan itu berada, 

kemudian berilah keridhoanMu kepadaku. [SHAHIH. HR. 

Bukhari]) 

Keterangan tentang Sholat Istikhoroh. [1] 

1. Tidak menyesal orang yang beristikhoroh kepada Sang 

Pencipta dan bermusyawarah dengan orang mukmin dan 

berhati-hati dalam menangani persoalannya. Sebagaiman 

Firman Allah : 

“dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. 

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka 

bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (QS. Ali Imron 

:159) 
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2. Sholat Istikhoroh hukumnya sunnah 

 

3. Tidak ada sholat Istikhoroh khusus untuk urusan jodoh, 

dimana bacaan doa-nyapun dikait-kaitkan dengan masalah 

pilihan jodoh. Mengenai sholat Istikhoroh jenis ini, haditsnya 

lemah (dho‟if), sehingga tidak bisa diamalkan, yang mana 

haditsnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Al 

Hakim, Ibnu Hibban dan Thabrany , semua dari jalan Ayyub bin 

khalid bin Abi Ayyub Al Anshory. Dia ini (Ayyub bin Khalid) 

adalah perawi yang lemah, sehingga riwayatnya tidak bisa di 

terima. 

4. Boleh melakukan sholat Istikhoroh kapan waktu saja, siang 

atau malam, sesudah sholat wajib atau sebelumnya. 

5. Doa Istikhoroh dilakukan setelah sholat Istikhoroh. 

6. Boleh membaca surat apa saja sesudah Al Fatihah dalam 

sholat Istikhoroh, karena tidak ada dalil yang menetapkan 

bacaan surat tertentu. 

7. Tidak ada keterangan bahwa seeorang apabila sudah sholat 

akan bermimpi, melihat sesuatu, atau lapang dadanya. Ini 

semua adalah dusta tahayul-tahayul karangan nenek moyang 

belaka yang tidak berlandaskan dalil. 

8. Yang penting, Istikhoroh adalah ibadah. Ibadah harus ikhlas 

dan sesuai dengan contoh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 

sallam. Istikhoroh juga termasuk zikir kepada Allah, dan zikir 

kepada Allah akan membuat hati menjadi tenang. 

9. Seorang muslim harus ridho dengan qadha (ketntuan) dan 

qadar (takdir) Allah dan apa yang ia peroleh insya Allah itu 

yang terbaik buat dirinya. 

10. Harus kita perhatikan dalam hal Istikhoroh, apa yang dilakukan 

Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam dan para sahabatnya. 

Mereka adalah sebaik-baik manusia dan yang paling faham 

tentang maksud Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam. 
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11. Sholat Istikhoroh cukup dilakukan sekali menurut hajat yang 

dibutuhkan, adapun berulang kali sampai tujuh kali tidak ada 

dalil maupun contohnya. 

FooteNote 

[1]. Lihat Fiqhud Du‟a, ta‟lif Syaikh Mushthafa al „Adawy hal 165-

171. Hadits Shalat Istikaarah riwayatan wa dirayatan, -DR. „Ashim 

„Abdullah Al Qaryuuti, Al Qaulil Mubiin fii Akhtaail Mushalliin hal 

394. 

[Disalin dari : "Doa dan Wirid Menurut Al Qur'an dan As sunnah", 

Ust. Yazid bin Abdul Qadir Jawas, terbitan Pustaka Imam Syafi'i, 

hal 194] 
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Tentang Jawaban Istikharah  

Yang kedua tentang shalat istikharah. Sebetulnya tidak ada 

penjelasannya bahwa ketika kita sudah shalat istikharah, maka kita 

akan mendapatkan jawaban atas masalah kita. Kemudian kita 

menunggu nunggu sampai datang kemantapan pada hati kita. Tidak 

demikian. Saya bawakan penjelasan dari Ustadz Abdul Hakim bin 

Amir Abdat tentang masalah shalat sunat istikharah, 

"... Oleh karena itu sangat tidak patut dan kurang adab kepara 

Rabbul 'alamin, apabila setelah mengerjakan shalat istikharah, kita 

masih terus saja menunggu nunggu kemantapan hati dengan 

menunda nunda pekerjaan padahal kita telah menyerahkan pilihan 

dan ketentuannya kepada Rabbul 'alami!" (Abdul Hakim bin Amir 

Abdat, Al Masaa il, Jilid 4, Darul Qalam, Jakarta, 

hal. 321). 

Jadi kalau kita sudah istikharah artinya kita sudah bertawakal 

kepada Allah. Bacalah masalah shalat sunat istikharah di buku 

beliau itu. Insya Allah manfaatnya sangat besar buat kita yang 

sering dihadapkan pada pilihan pilihan hidup. 
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Istikharah dan Jodoh 

Sebagai informasi pembanding, Ust. Abdul Hakim bin Amir Abdat 

di dalam bukunya Risalah Bid'ah memasukkan Shalat Istikharah 

untuk memilih jodoh ke dalam bid'ah-bid'ah dalam Shalat-Shalat 

Sunat. Beliau katakan bahwa bid'ah ini timbul dari hadits yang 

dhoif. (Abdul Hakim bin Amir Abdat, Risalah Bid'ah, Penerbit 

Yayasan At-Tauhid, Cetakan I, 2001 M, p. 71). 

Tambahan lagi, Shalat Istikharah ini pun tidak disebut-sebut di buku 

Syaikh Al-Albani yang berjudul Panduan Pernikahan Cara Nabi 

Terbitan Media Hidayah Jogjakarta, saya kira demikian juga di kitab 

aslinya. Wallahu'alam. 

 

 


