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M EN G A PA  T ER JER IT -JER IT B ER SELA WA T  D A N  ZIK IR  D I  C ELA H -
C ELA H  SEM B A H YA N G  T A R A WIH ? 

Oleh: Muhammad Hanieff Awang Yahaya 

 

 

Pada asasnya seseorang itu digalakkan untuk berzikir di mana-mana waktu dan tempat selagi tidak ada 

nas yang melarangnya. Walaupun membaca al-Qur’an itu digalakkan namun ada juga waktu yang 

dilarang iaitu ketika dalam sembahyang ketika ruku’. 

Menjadi kelaziman umat Islam di Malaysia membaca selawat dan beberapa zikir yang lain dengan suara 

yang ditinggikan dan cara yang khusus di celah-celah sembahyang Tarawih. Sebenarnya amalan seperti 

ini  tidak pernah diamalkan di negara-negara Arab dan negara-negara lain yang majoritinya umat Islam 

seperti Pakistan. 

Selawat kepada Rasulullah s.a.w. sangat dituntut terutama setiap kali disebutkan nama Baginda.  

Dalam masalah zikir dan selawat di antara dua sembahyang Tarawih ia diharuskan tetapi tidak dengan 
kaifiyat tertentu dan dengan suara yang nyaring sehingga menimbulkan suasana bising dan hingar 

bingar sebagaimana yang diamalkan di negara kita sekarang ini. 

تَدِينَ  نَّهُ ََل يُِحبُّ الْمُعْ ا َوخُفْيَةً إِ عً  ادْعُوا َربَّكُمْ تَضَرُّ

 “Berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendah diri dan (dengan suara) perlahan-lahan. 

Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas.” (Surah al-A’raf, Ayat  55) 

اءُ الْحُسْنَى َوََل تَْجهَ  ا تَدْعُوا فَلَهُ اْْلَسْمَ ا مَ يًّ ْحمََن أَ َ أَوِ ادْعُوا الرَّ ِل ادْعُوا َّللاَّ بِيًَل قُ يَْن ذَلَِك سَ ا َوابْتَغِ بَ افِْت بِهَ ْر بِصَََلتَِك َوََل تُخَ  

“Katakanlah (Wahai Muhammad): “Serulah nama “Allah” atau nama “Ar -Rahman”, yang mana sahaja 

kamu serukan (dari kedua-dua nama itu adalah baik belaka); kerana Allah mempunyai banyak nama-
nama yang baik serta mulia” dan janganlah engkau nyaringkan bacaan doa atau sembahyangmu, juga 

janganlah engkau perlahankannya, dan gunakanlah sahaja satu cara yang sederhana antara itu”. (Surah 

al-Isra’, Ayat 110) 

ا قَ ُ عَنْهَ ائِشَةَ َرِضَي َّللاَّ اءِ عَْن عَ ا { فِي الدُّعَ افِْت بِهَ الَْت نََزلَْت هَذِهِ اْْليَةُ } َوََل تَْجهَْر بِصَََلتَِك َوََل تُخَ  

 Daripada ‘A`ishah katanya: “Ayat ini, “janganlah engkau nyaringkan bacaan doa atau sembahyangmu, 

juga janganlah engkau perlahankannya”, turun tentang doa”. (al-Bukhari) 

Di samping itu, tidak perlu ditentukan kaifiyat atau zikir yang khusus. Seseorang boleh memilih mana -
mana zikir dan tasbih yang diingatinya tanpa perlu kepada tertib dan susunan yang tertentu. Waktu 

selang di antara setiap rakaat boleh diisi dengan doa dan istighfar. Apa yang penting setiap zikir dan 

selawat dilafazkan dengan suara yang perlahan kerana itulah yang lebih mendatangkan khusyu’ dan 
khudu’. Menyaringkan selawat sehingga terjerit-jerit tidak menepati kaedah al-Qur’an dan al-Sunnah 

malah membawa kepada kebiadapan terhadap Rasulullah s.a.w. 

ا مُهِي ا َواْْلَِخَرةِ َوأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابً يَ نْ ُ فِي الدُّ َ َوَرسُولَهُ لَعَنَهُمُ َّللاَّ اإِنَّ الَّذِيَن يُْؤذُوَن َّللاَّ نً  

“Sesungguhnya orang-orang yang melakukan perkara yang tidak diredhai A llah dan Rasul-Nya, Allah 
melaknat mereka di dunia dan di akhirat, dan menyediakan untuk mereka azab seksa yang menghina”. 

(Surah al-Ahzab, Ayat 57) 

Dalam masa yang sama juga perbuatan menjeri-jerit ini adalah kelakuan yang tidak menjaga adab 
berada di dalam masjid. Sepatutnya tidak dibenarkan sama sekali diangkatkan suara walaupun untuk 

berzikir. Perbuatan ini boleh mengganggu orang lain yang juga sedang berzikir dan bersembahyang.  
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M E N G A PA  T E R J E R IT - J ER IT  B E R S E L A W A T  D I  C E L A H - C E L A H  S O L A T  T A R A W IH ? _ ___ __ __ __ ___ _  

Ramai juga yang berhujah, jika tidak diadakan selawat beramai-ramai maka suasana sembahyang 

Tarawih sunyi dan tidak meriah. Hujah ini sebenarnya sangat dangkal dan jelas sekali tidak 

menggambarkan kefahaman tentang maksud disyariatkan setiap ibadat. Ibadat sama sekali tidak 
dilakukan untuk tujuan kemeriahan tetapi untuk menyatakan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah 

s.w.t. 

Akibatnya,  apabila orang dewasa yang berselawat dengan menjerit-jerit,  mereka seolah-
olah  mengajar  kanak-kanak  meniru dan mengikut rentak mereka. Ini menunjukkan kegagalan akhlak 

dan kegagalan mendidik mereka adab berzikir dan adab berada dalam masjid. 

Terlalu mementingkan selawat beramai-ramai menyebabkan suasana hingar bingar dalam masjid  dan ini 
sudah tentu melanggar adab-adab masjid dan selawat itu sendiri,  sesuatu yang sangat bertentangan 

dengan roh dan adab-adab Islam. 
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