
Sholat Syukur 
(Fatwa Mufti Umum Syaikh Abdul Aziz Alu Syaikh) 

 

Soal : Ketika aku berumur antara 15-16 tahun, aku mendapatkan kejadian yang 
menggembirakanku, sehingga aku berkata : ‘kelak aku akan sholat setiap hari 2 rakaat dalam 
rangka bersyukur kepada Allah �, namun setelah berlalunya waktu, aku mendapatkan informasi 
bahwa sholat syukur yang dimaksud dalam ilmu Fikih adalah dua sujud syukur, maka setelah itu 
aku sujud setiap hari 2 kali sujud dalam rangka bersyukur kepada Allah � dan tidak melakukan 
sholat 2 rakaat (syukur) lagi. Apakah yang aku lakukan benar? Jika tidak benar, apa yang harus 
aku lakukan? Aku mengharapkan penjelasan. 
 
Jawab : Nabi � jika mendapatkan perkara yang menggembirakannya, beliau bersungkur sujud 
kepada Allah �, maka hal ini menunjukkan dianjurkannya untuk sujud syukur ketika seorang 
mendapatkan nikmat atau terhindar dari malapetaka. Dan hanya sujud saja dengan satu sujud. 
Adapun yang engkau lakukan dengan merutinkannya setiap hari, maka tidak ada asalnya, yang 
disyariatkan adalah engkau sujud ketika mendapatkan nikmat tersebut atau terhindar dari sesuatu 
yang tidak diinginkan. Adapun niatmu untuk melakukan sholat 2 rakaat setiap hari dalam rangka 
bersyukur kepada Allah � atas nikmat yang diberikan, maka tidak ada asalnya. Sedangkan 
rutinitas sholat 2 rakaat yang diklaim sebagai sholat syukur, maka ini tidak ada asalnya, 
sebagaimana rutinitas untuk melakukan sujud (syukur) juga tidak ada asalnya. 
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