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KATA PENGANTAR

* رب العاملني احلمد هللا * بسم اهللا الرمحن الرحيم * أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 
:أما بعد* وعلى آله وأصحابه أمجعني * املرسلني والصالة والسالم على سيد 

Ini adalah buku terjemahan dari kitab Kasyifah as-Saja Fi
Syarhi Safinah an-Naja yang merupakan salah satu kitab syarah dari
sekian banyak kitab syarah yang disusun oleh Syeh Allamah
Muhammab bin Umar an-Nawawi al-Banteni. Secara pokok, kitab
syarah tersebut menjelaskan tentang Bidang Ushuludin yang disertai
beberapa masalah-masalah Fiqhiah yang mungkin sangat waqi’iah
sehingga tidak heran jika kitab tersebut dijadikan sebagai buku
referensi oleh para santri untuk mengetahui hukum-hukumnya.

Sebagian santri meminta kami untuk menerjemahkan kitab
syarah tersebut, meskipun kami sebenarnya bukan ahli dalam
menerjemahkan. Namun, sebagaimana dikatakan, “Setiap keburukan
belum tentu sepenuhnya memberikan dampak negatif,” karena
mungkin masih ada dampak positif yang dihasilkannya. Karena ini,
kami memberanikan diri untuk menerjemahkannya dengan harapan
dapat masuk ke dalam sabda Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa
sallam, “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi
sesama.”

Dalam menerjemahkan kitab klasik ini, kami berpedoman
pada kitab kuning Kasyifatu as-Saja sendiri, Kamus al-Munawwir
karya Syeh Ahmad Warson Munawwir, dan kitab-kitab Fiqih lain
untuk memperjelas dan melengkapi. Kami menyertakan teks asli dari
kitab dengan tujuan ngalap berkah agar buku terjemahan ini juga
dapat memberikan manfaat yang menyeluruh sebagaimana kitab
syarah, Kamus, dan kitab-kitab Fiqih lainnya tersebut. Apabila
ditemukan kesalahan, baik dari segi tulisan ataupun pemahaman,
maka itu adalah karena kebodohan kami dan apabila ditemukan
kebenaran maka itu adalah berasal dari Allah yang dititipkan oleh
Syeh an-Nawawi al-Banteni.
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Kami memohon kepada Allah semoga Dia menjadikan buku
terjemahan ini benar-benar sebagai suatu amalan yang murni karena
Dzat-Nya, sebagai perantara terampuninya dosa-dosa kami, kedua
orang tua, para kyai kami, guru-guru kami, ustadz-ustadz kami,
santri-santri kami dan seluruh muslimin muslimat, dan sebagai
sarana bagi kami untuk masuk ke dalam surga-Nya, dengan perantara
kekasih-Nya, Rasulullah Muhammad shollallahu ‘alaihi wa sallama.
Semoga Dia menjadikan buku terjemahan ini bermanfaat bagi
siapapun yang mempelajarinya dan menjadikannya sebagai suatu
amalan jariah yang pahalanya selalu mengalir setelah kematian
kami. Amin Ya Robba al-Alamin.

Salatiga, 13 Agustus 2018

Penerjemah

Muhammad Ihsan Ibnu Zuhri
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BAGIAN KETUJUH BELAS

UDZUR-UDZUR SHOLAT

بسببهوقتهاعنالصالةتأخريعلىالشرعمنمالمةالمابيانيف) فصل(

[Fasal ini] menjelaskan tentang perkara-perkara yang tidak
dicela syariat yang menyebabkan mengakhirkan sholat hingga keluar
dari waktunya.

الإلتباعالذالبضمعذرمجعاألعذار) اثنانالصالةأعذار( اليتاألشياءأيوسكو
اثنانوقتهاعنبتأخريهاالصالةذنوبترفع

[Udzur-udzur sholat ada 2 (dua)]. Lafadz ‘ ارذَ عْ األَ  ’ (udzur-
udzur) adalah bentuk jamak dari lafadz ‘ُعْذر’, yakni bisa dengan
mendhommah huruf /ذ/ karena mengikuti dhommah huruf /ع/ dan

dengan mensukun huruf /ذ/. Maksudnya, perkara-perkara yang

menghilangkan dosa sebab mengakhirkan sholat hingga keluar dari
waktunya ada 2 (dua), yaitu:

1. Tidur

منبقيوقدنومهمنتيقظفلوبهاحلديتجاوزملأيبهيتعدملإذاأي) النوم(األول
فوراً قضاؤهاجيبفالبعضهأوالوضوءإاليسعالماالفريضةوقت

Tidur merupakan udzur sholat jika memang tidur tersebut
tidak ceroboh atau melewati batas. Oleh karena itu, apabila
seseorang bangun tidur sedangkan waktu sholat fardhu hanya tersisa
waktu yang hanya cukup untuk digunakan melakukan wudhu secara
lengkap atau sebagiannya maka ia tidak wajib mengqodho sholat
tersebut dengan segera.
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علىالفائتةتلكقدمفائتةصالةولهركعةودونالوضوءيسعماالوقتمنبقيولو
األداءنوىلوأنهمنقالوهمماأخذاً أيضاً فائتةصارتالوقتصاحبةألناحلاضرة
صالتهتنعقدملاحلقيقياألداءوقصدحينئذ

Apabila seseorang bangun tidur dan waktu sholat fardhu
tersisa waktu yang masih cukup melakukan wudhu dan melakukan
gerakan sholat yang kurang dari satu rakaat dan ia memiliki sholat
faitah1 maka ia mendahulukan melakukan sholat faitah tersebut
daripada sholat hadhiroh karena sholat shohibut wakti pada saat itu
menjadi sholat faitah juga berdasarkan keterangan yang diambil dari
perkataan ulama, “Apabila seseorang berniat adak pada saat waktu
yang tersisa hanya cukup untuk melakukan wudhu dan gerakan
sholat yang kurang dari satu rakaat, kemudian ia menyengaja adak
haqiqi (yakni adak yang diartikan sebagai melakukan sholat di
waktunya, bukan adak yang diartikan melakukan) maka sholatnya
tidak sah.”2

لوكمافعلهاعدماألصلألنقضاؤهالزمهالأوفعلهاهلخروجهبعدشكولو
الصالةهلخروجهبعدشكلوماخبالفالصالةمنخروجهبعدولوالنيةيفشك
الشمسطلوعقبلذلكحصلهلوشكالنهارأولأفاقأوبلغبأنالأوعليه

شيءيلزمهالفإنهجتبفالبعدهأوالصبحعليهفيجب

Apabila setelah waktu sholat Dzuhur habis, seseorang ragu
apakah ia sudah melakukannya atau belum, maka ia wajib

1 Sholat yang masih dihutang dan wajib diqodho.
2 Contoh: Seseorang sedang dur pada jam 14.00 WIB. Waktu

Dzuhur habis sampai jam 15.00 WIB. Kemudian ia bangun pada jam 14.55
WIB. Sisa 5 (lima) menit masih memungkinkan dapat digunakan untuk
melakukan wudhu dan gerakan sholat yang kurang dari satu rakaat. Maka
ia mendahulukan melakukan sholat Dzuhur (faitah) daripada sholat Ashar
(hadhiroh) karena Dzuhur tersebut (shohibul wakti) termasuk sholat faitah
(sebab gerakan yang dilakukan pada waktu Dzuhur masih kurang dari satu
rakaat).
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mengqodho sholat Dzuhurnya karena hukum asalnya menetapkan
bahwa ia belum melakukannya, sebagaimana apabila setelah waktu
sholat Dzuhur habis, seseorang ragu apakah ia sudah berniat dalam
sholat Dzuhurnya atau belum, maka ia wajib mengqodho juga sholat
Dzuhurnya itu karena hukum asalnya menetapkan bahwa ia belum
berniat.

Berbeda dengan masalah apabila setelah waktu sholat habis,
seseorang ragu apakah sholat tersebut telah diwajibkan atasnya atau
belum, misalnya ada seseorang mengalami baligh atau tersadar dari
gilanya di awal siang, kemudian ia ragu apakah kebalighan atau
kesadarannya itu terjadi sebelum terbit matahari yang sehingga
mewajibkan ia sholat Subuh, atau kemudian ia ragu apakah
kebalighan atau kesadarannya itu terjadi setelah terbit matahari yang
sehingga tidak mewajibkannya sholat Subuh, maka dalam dua kasus
ini, ia tidak wajib mengqodho Subuh.

وقدرتذكرهمىتالنفليفوندباً الفرضيفوجوباً ؤقتممنفاتهماالشخصويقضي
إذافليصلهانسيهاأوصالةعنناممنالصحيحنيوخلربالذمةلرباءةتعجيالً فعلهعلى

مىتويقضيهيقضملفعلهعلىيقدروملتذكرهأويتذكرهملفإنالشيخانرواهذكرها
بعدملافيؤخرهعليهامتنعاخلطبةوقتتذكرهإننعمالكراهةوقتيفولوتذكره

مجعة،الظهراً تقضىاجلمعةكانتوإنالصالة،

Seseorang mengqodho sholat yang telah ia lewatkan secara
wajib dalam sholat fardhu dan secara sunah dalam sholat sunah
setiap kali ia ingat dan mampu melakukan pengqodhoan karena
menyegerakan terbebas dari tanggungan dan karena adanya hadis
yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim, “Barang siapa tidur
sampai meninggalkan sholat atau lupa dari melakukannya maka
wajib atasnya mengqodho sholat tersebut setiap kali ia ingat.” (HR.
Bukhori dan Muslim)

Lalu, apabila seseorang tidak ingat tentang sholat yang telah
ia lewatkan atau ia ingat tentangnya tetapi ia tidak mampu
melakukannya maka ia tidak mengqodho. Setiap kali ia
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mengingatnya maka ia mengqodhonya meskipun di waktu karohah
(seperti; waktu setelah sholat Subuh, setelah sholat Ashar, dan lain-
lain).

Akan tetapi, apabila seseorang ingat tentang sholat yang
telah ia lewatkan di waktu khutbah maka ia dilarang mengqodhonya
terlebih dahulu, tetapi ia mengakhirkan pengqodhoannya sampai
setelah selesai sholat Jumat meskipun sholat Jumat sendiri diqodho
dengan sholat Dzuhur, bukan sholat Jumat.

خافإنإالوجبتوإالبعذرفاتإنالفرضإىلوكذاسنةالنفلقضاءإىلواملبادرة
فيماإالكالتطوعقضائهاغرييفزمناً يصرفأنجيوزفالوجوباً افيبدأحاضرةفوت

مؤنتهتلزمهمنمؤنةأوكنومإليهيضطر

Hukum bersegera mengqodho sholat sunah adalah sunah.
Begitu juga, hukum bersegera mengqodho sholat fardhu adalah
sunah jika memang sholat fardhu tersebut terlewat sebab suatu udzur.
Berbeda apabila sholat fardhu terlewat bukan sebab udzhur maka
hukum bersegera mengqodhonya adalah wajib kecuali apabila ia
kuatir terlewat dari sholat hadhiroh maka ia wajib mendahulukan
sholat hadhiroh tersebut daripada mengqodho. Oleh karena wajib
mengqodho, seseorang tidak diperbolehkan menggunakan waktu-
waktunya untuk melakukan selain pengqodhoan semisal ia
mengakhirkan pengqodhoan dan malah melakukan sholat sunah,
kecuali melakukan perkara-perkara yang memang harus dilakukan,
seperti; tidur atau bekerja membiayai orang-orang yang wajib ia
biayai.

يستغرقأنهعلموإنعليهإمثفالالصالةففاتتهالوقتدخولقبلنامإذاأنهاعلممث
يفليسوسّلمعليهاهللاصلىلقولهفوراً القضاءيلزمهوالالصحيحعلىمجعةولوالوقت
مسلمرواهاألخرىوقتيدخلحىتالصالةيصلملمنعلىالتفريطإمناتفريطالنوم
الوقتدخولقبلنامإنأيتفريطالنومبسببليسأيللسببيةيفالسويفيقال
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Ketahuilah sesungguhnya ketika seseorang tidur sebelum
waktu sholat masuk dan ia masih tidur hingga ia terlewat sholat dari
waktunya maka ia tidak berdosa meskipun sebenarnya ia tahu kalau
tidurnya tersebut akan sampai melewati waktu sholat meskipun itu
sholat Jumat sebagaimana dikatakan oleh pendapat shohih. Ia tidak
wajib mengqodhonya dengan segera karena sabda Rasulullah
shollallahu ‘alaihi wa sallama, “Tidak ada unsur kecerobohan sebab
tidur. Kecerobohan hanya terjadi pada orang yang belum sholat
tertentu (misal Dzuhur) hingga masuk waktu sholat yang lain
(Ashar).” Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim.

Suwaifi berkata, “Huruf /ىف/ dalam hadis di atas menunjukkan

arti sababiah sehingga maksud hadis tersebut adalah bahwa
kecerobohan bukanlah disebabkan oleh tidur, artinya, jika memang
seseorang tidur sebelum masuknya waktu sholat.”

إمث ترك إمثنيويأمثالنومعليهحرمالوقتيستغرقأنهعلمفإندخولهبعدنامإنوأما
وصلى ىف الوقت مل حيصل إمث ترك الصالة وإمث النوم فإن استيقظ على خالف ظنه 

علىغلبوإنباالستغفارإاليرتفعفالالصالة وأما اإلمث الذى حصل بسبب النوم
لكنهالوقتخرجوإنعليهإمثفاليصلوملفخرجالوقتخروجقبلاالستيقاظظنه
ظنهعلىيغلبملوإندفعه،يستطيعالحبيثالنومغلبهإنإالذلكلهيكره

إنالوقتقبلناممنإيقاظويسنالوجوب،بعدناممنإيقاظوجيبأمث،االستيقاظ
ظ على خالف ظنه وصلى ىف الوقت مل فإن استيقالوقتيفالصالةلينالضرراً خيشمل

باالستغفارإاليرتفعفالحيصل إمث ترك الصالة وأما اإلمث الذى حصل بسبب النوم

Adapun apabila seseorang tidur setelah masuknya waktu
sholat, maka jika ia tahu kalau tidurnya akan sampai melewati waktu
sholat maka diharamkan atasnya tidur dan ia bisa menanggung dua
dosa, yaitu dosa meninggalkan sholat dan dosa tidur. Apabila ia tahu
kalau tidurnya akan sampai melewati waktu sholat, tetapi ternyata ia
masih bisa bangun di waktu sholat tersebut, kemudian ia melakukan
sholat, maka ia tidak menanggung dosa meninggalkan sholat.
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Adapun dosa yang disebabkan oleh tidur maka dapat dihapus dengan
cara istighfar.

خرجوإنعليهإمثفاليصلوملفخرجالوقتخروجقبلاالستيقاظظنهعلىغلبوإن
علىيغلبملوإندفعهيستطيعالحبيثالنومغلبهإنإالذلكلهيكرهلكنهالوقت

أمثاالستيقاظظنه

Apabila seseorang hendak tidur setelah masuknya waktu
misal Dzuhur dan ia memiliki sangkaan kuat bahwa ia akan bangun
sebelum waktu sholat Dzuhur habis, dan ternyata terbukti bahwa
waktu sholat Dzuhur telah habis dan ia masih tidur, kemudian ia
bangun dan belum melakukan sholat, maka ia tidak menanggung
dosa sama sekali meskipun waktu sholat telah habis, tetapi tidur
dengan kondisi demikian ini dimakruhkan, kecuali jika memang
setelah masuknya waktu Dzuhur ia benar-benar ngantuk dan tidak
bisa menahan kantuknya maka tidak dimakruhkan.

Sebaliknya apabila seseorang tidur setelah masuknya waktu
Dzuhur dan ia tidak memiliki sangkaan kuat kalau ia akan bangun
sebelum waktu Dzuhur habis, dan ternyata terbukti bahwa waktu
Dzuhur telah habis dan ia masih tidur, maka ia berdosa.

ضرراً خيشملإنالوقتقبلناممنإيقاظويسنالوجوب،بعدناممنإيقاظوجيب
الوقتيفالصالةلينال

Di tengah-tengah waktu sholat, si A melihat si B sedang
tidur, sedangkan si B tidur setelah masuknya waktu sholat tersebut,
maka si A wajib membangunkan si B.

Di tengah-tengah waktu sholat, si A melihat si B sedang
tidur, sedangkan si B tidur sebelum masuknya waktu sholat tersebut,
maka si A disunahkan membangunkan si B jika memang si A kuatir
kalau si B tidak akan melakukan sholat sesuai pada waktunya.
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Perkara-perkara yang Menyebabkan Kefakiran

القضاءيردالاحلديثويففقريهوملنوزيادتهللغينالفقريورثمماالنومكثرة) تنبيه(
خصوصاً أذنبهبذنبالرزقليحرمالرجلوإنالربإالالعمريفيزيدوالالدعاءإال

جنباً واألكلبشيءيسترتملإذاعرياناً النوموكذلكالفقرتوجبالنوموكثرةالكذب
القمامةوتركليالً البيتوكنسالثوموقشرالبصلقشروحرقاملائدةبإسقاطوالتهاون

وغسلبامسهماالوالدينونداءاملشايخأمامواملشيالبيتيفالكناسةأيالقافبضم
مناخلروجوإسراعبدنهعلىوهوالثوبوخياطةبالصالةوالتهاونبالطنياليدين

وشراءاألواينغسلوتركمنهاالرجوعيفوالبطءاألسواقإىلبالذهابوالتبكرياملسجد
واالمتشاطاملعقودبالقلموالكتابةبالنفسالسراجوإطفاءالسؤالالفقراءمناخلبزكسر
منعوهووالبخلقائماً،والتسرولقاعداً والتعممللوالدينالدعاءوتركمكسورمبشط

التوسطجماوزةوهوواإلسرافالنفقة،يفالتضييقوهووالتقتريعندهيفضلمماالسائل
عليهاهللاصلىوقالأوسطهااألمورخريوسّلمعليهاهللاصلىوقالالسويفيذكره
العسلاخلليفسدكماالعلميفسدالسىيءاخللقوسّلم

(TANBIH)

Banyak tidur termasuk perkara yang dapat menyebabkan
kefakiran bagi orang kaya dan menyebabkan tambah fakir bagi orang
fakir. Di dalam hadis disebutkan, “Qodho Allah tidak dapat ditolak
kecuali dengan doa. Tidak ada yang dapat menambah umur kecuali
berbuat kebaikan. Sesungguhnya seseorang akan terhalang dari
rizkinya sebab dosa yang telah ia lakukan, terutama berbohong. Dan
banyak tidur dapat menyebabkan kefakiran.”

Selain itu, ada beberapa perkara lain yang dapat
menyebabkan kefakiran, di antaranya:

 Tidur dengan keadaan telanjang bulat tanpa ada penutup
sedikitpun.

 Tidak memperdulikan makanan-makanan yang jatuh.
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 Membakar kulit bawang merah dan putih.
 Menyapu rumah di malam hari.
 Membiarkan sampah ada di dalam rumah.
 Berjalan di depan orang-orang yang tua umur.
 Memanggil kedua orang tua dengan nama mereka.
 Membasuh kedua tangan dengan lumpur.
 Menggampangkan perkara sholat.
 Menjahit pakaian sambil pakaian tersebut sedang dipakai.
 Cepat-cepat keluar dari masjid.
 Berangkat awal-awal ke pasar dan menunda-nunda pulang

darisana.
 Tidak mencuci perabot masak dan makan.
 Membeli remukan roti dari orang fakir yang meminta-

meminta.
 Memadamkan lampu api (obor) dengan nafas.
 Menulis dengan pena yang diikat tali.
 Menyisir rambut dengan sisir rusak.
 Tidak mendoakan kedua orang tua.
 Memakai serban sambil duduk.
 Memakai celana sambil berdiri.
 Bakhil, yaitu enggan memberikan kelebihan harta kepada

peminta-minta.
 Ngirit, yaitu terlalu hemat dalam menafkahkan atau

membelanjakan harta.
 Boros, yaitu melewati batas sederhana dalam

membelanjakan harta, seperti yang disebutkan oleh Suwaifi.
Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama bersabda,
“Sebaik-baiknya perkara adalah yang paling sederhana atau
tengah-tengah.” Beliau shollallahu ‘alaihi wa sallama juga
bersabda, “Akhlak yang buruk dapat merusak ilmu
sebagaimana rasa cuka merusak manisnya madu.”

Adab-adab Tidur

اهللاصلىالنيبعنعنهاهللارضيمالكبنأنسروىقداجلملسليمانقال) فائدة(
أحداهللاهوقلقرأمثميينهعلىفنامفراشهعلىينامأنأرادمنقالأنهوسّلمعليه
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قالاجلنةبيمينكادخلعبديياوجلعزالربيقولالقيامةيومكانفإذامرةمائة
قالرجالً أناألشجعينوفلوروىأنسعنثابتحديثمنغريبحديثهذا
الكافرونالكافرونأيهاياقلمنامكعنداقرأفقالأوصينوسّلمعليهاهللاصلىللنيب
أشدالقرآنيفليسعباسابنوقالوغريهاألنباريبكرأبوأخرجهالشركمنبراءةفإنه

امنهاإلبليسغيظاً  انتهىالشركمنوبراءةتوحيدأل

[FAEDAH]

Sulaiman al-Jamal berkata bahwa sesungguhnya Anas bin
Malik rodhiallahu ‘anhu telah meriwayatkan hadis dari Rasulullah
shollallahu ‘alaihi wa sallama bahwa beliau bersabda, “Barang siapa
hendak tidur di atas kasur atau tikarnya, kemudian ia tidur dengan
miring ke kanan, kemudian ia membaca Surat al-Ikhlas sebanyak 100
kali, maka ketika Hari Kiamat, Allah akan berfirman kepadanya,
‘Hai hamba-Ku. Masuklah ke sisi kananmu, yaitu surga.’” Hadis ini
adalah hadis ghorib yang berasal dari hadis Tsabit dari Anas.

Naufal al-Asyja’i meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki
berkata kepada Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama,
“Berwasiatlah kebaikan kepadaku. Wahai Rasulullah.” Rasulullah
berkata, “Ketika tidur, bacalah Surat al-Kafirun karena ia dapat
menyelamatkan dari kemusyrikan.” Hadis ini diriwayatkan oleh Abu
Bakar al-Anbari dan selainnya. Ibnu Abbas berkata, “Di dalam al-
Quran, tidak ada Surat yang lebih menekan Iblis daripada Surat al-
Kafirun karena Surat ini menunjukkan pentauhidan dan kebebasan
dari kemusyrikan.” Sampai sini perkataan Sulaiman al-Jamal
berakhir.

أحداهللاهووقلالكرسيآيةالنومعنديقرأأنيستحبالتبيانيفالنوويقال
أحاديثفيهثبتفقدبهاالعتناءويتأكدلهيهتمممافهذهالبقرةسورةوآخرواملعوذتني
قولهمنعمرانآلآخرليلةكلالنوممناستيقظإذايقرأأنويستحبصحيحة،

اهللارسولأنالصحيحنييفثبتفقدآخرهاإىلواألرضالسمواتخلقيفإنتعاىل
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الدرةإمتامصاحبوقالاستيقظإذاعمرانآلخواتيميقرأكانوسّلمعليهاهللاصلى
وينفثاملعوذتنيمعاإلخالصسورةيقرأوسّلمعليهاهللاصلىالنيبكانوقدامللتقطة

قالبذلك،ويأمرمتأملاً وجعاً كانإذاالنومعندجسدهعلىماوميسحيديهعلى
اعلىواظبمنالعلماءبعض واآلخرة،الدنيايفشركلمنوأمنخريكلنالقراء
رويعطشانأوشبعجائعوهوقرأهاومن

Nawawi berkata dalam kitab Tibyan, “Ketika tidur
disunahkan membaca Ayat Kursi, Surat al-Ikhlas, Surat al-Falaq,
Surat an-Naas, dan ayat terakhir dari Surat al-Baqoroh. Bacaan-
bacaan ini merupakan bacaan-bacaan yang sangat perlu diperhatikan
dan diamalkan secara konsisten karena banyak hadis shohih
menjelaskan tentang mereka. Ketika bangun tidur disunahkan setiap
malamnya membaca akhir Surat Ali Imran dari Firman-Nya yang
berbunyi;

3ضِ رْ اْألَ وَ اتِ وَ مَ السَّ قِ لْ خَ ِيف نَّ إِ 

األَْلَبابِ ِل َوالنـََّهاِر آلياٍت ُألوِيل ِإنَّ ِيف َخْلِق السََّماَواِت َواَألْرِض َواْخِتالِف اللَّيْ 3
َوقـُُعودًا َوَعَلى ُجُنوِِْم َويـَتَـَفكَُّروَن ِيف َخْلِق السََّماَواِت الَِّذيَن يَْذُكُروَن اللََّه ِقَياماً )١٩٠(

رَبـََّنا إِنََّك َمْن ) ١٩١(َواَألْرِض َربـََّنا َما َخَلْقَت َهَذا بَاِطًال ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّارِ 
ْعَنا ُمَناِديًا يـَُناِدي ) ١٩٢(َصارٍ ُتْدِخِل النَّاَر فـََقْد َأْخزَيـَْتُه َوَما لِلظَّاِلِمَني ِمْن أَنْ  َربـََّنا ِإنـََّنا مسَِ

آِمُنوا بَِربُِّكْم َفآَمنَّا َربـََّنا فَاْغِفْر لََنا ُذنُوبـََنا وََكفِّْر َعنَّا َسيَِّئاتَِنا َوتـََوفـََّنا َمَع األَبـْرَارِ ِلِإلميَاِن أَنْ 
َك َوال ُختْزِنَا يـَْوَم اْلِقَياَمِة إِنََّك ال ُختِْلُف اْلِميَعادَ رَبـََّنا َوآتَِنا َما َوَعْدتـََنا َعَلى ُرُسلِ )١٩٣(
فَاْسَتَجاَب َهلُْم َربـُُّهْم َأينِّ ال ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن ذََكٍر أَْو أُنـَْثى بـَْعُضُكْم )١٩٤(

ا ِيف َسِبيِلي َوقَاتـَُلوا َوقُِتُلوا ُألَكفَِّرنَّ ِمْن بـَْعٍض فَالَِّذيَن َهاَجُروا َوأُْخرُِجوا ِمْن ِديَارِِهْم َوأُوُذو 
ِِْم َوُألْدِخَلنـَُّهْم َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها األَنـَْهاُر ثـََوابًا ِمْن ِعْنِد اللَِّه َواللَّهُ  ُهْم َسيَِّئا ِعْنَدُه َعنـْ

)١٩٥(ُحْسُن الثـََّوابِ 
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sampai akhir karena sungguh telah disebutkan di dalam kitab Shohih
Bukhori dan Shohih Muslim bahwa Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa
sallama membaca ayat-ayat akhir Ali Imran ketika beliau bangun
tidur.”

سورةيقرأوسّلمعليهاهللاصلىالنيبكانوقدامللتقطةالدرةإمتامصاحبوقال
كانإذاالنومعندجسدهعلىماوميسحيديهعلىوينفثاملعوذتنيمعاإلخالص

اعلىواظبمنالعلماءبعضقالبذلك،ويأمرمتأملاً وجعاً  وأمنخريكلنالقراء
رويعطشانأوشبعجائعوهوقرأهاومنواآلخرة،الدنيايفشركلمن

Pengarang kitab Itmam Durroh Multaqitoh berkata,
“Sesungguhnya Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama membaca
Surat al-Ikhlas, Surat al-Falaq, dan Surat an-Naas, kemudian beliau
meniup kedua tangannya dan mengusapkan keduanya ke tubuhnya.
Demikian ini beliau lakukan ketika beliau hendak tidur dalam
keadaan sangat lapar. Beliau juga memerintahkan untuk
membacanya. Sebagian ulama mengatakan, ‘Barang siapa senantiasa
konsisten membaca Surat al-Ikhlas, Surat al-Falaq, dan Surat an-
Naas maka ia akan memperoleh setiap kebaikan dan aman dari setiap
keburukan di dunia dan akhirat. Barang siapa membacanya dan ia
dalam kondisi lapar maka ia akan dikenyangkan dan barang siapa
membacanya dan ia dalam kondisi haus maka ia akan disegarkan.’”

2. Lupa

وهوأولهبكسرالشطرنجكلعبتقصريعنينشأملإذاأي) النسيان(الثاين) و(
أوفقماراجلانبنيمنمالفيهشرطإنألنهحراموهوومهمالً معجماً وفتحهاملختار

اإلسالمشيخقالهفاسدلعقدطمتعاففاعلهاالقتالآلةغريعلىفمسابقةأحدمهامن
املنهجشرحيف

[Dan] udzur sholat yang kedua adalah [lupa], dengan
catatan ketika lupa tersebut tidak disebabkan kecerobohan, seperti
bermain catur.



12

Lafadz ‘ جِ نْ رَ طْ الشِ  ’ (catur) adalah dengan kasroh pada huruf /ش/.

Ini adalah bahasa yang dipilih atau mukhtar. Atau dengan fathah
pada huruf /ش/. Lafadz ‘ جِ نْ رَ طْ الشِ  ’ bisa dengan huruf /س/ atau /ش/.

Bermain catur dihukumi haram karena apabila disyaratkan
adanya harta dari kedua belah pihak pemain maka termasuk judi dan
apabila disyaratkan adanya harta dari salah satu pemain saja maka
disebut dengan perlombaan yang bukan terkait dengan perabot
peperangan yang sehingga pemainnya telah melakukan akad fasid
(rusak). Demikian ini disebutkan oleh Syaikhul Islam dalam Syarah
Minhaj.



13

BAGIAN KEDELAPAN BELAS

SHOLAT

A. Syarat-syarat Sah Sholat

املصنفيذكرهافلمالصالةوجوبشروطوأماالصالةصحةشروطبيانيف) فصل(
للفائدةتتميماً تعاىلاهللاشاءإنوسأذكرهابالصالةاختصاصهالعدمأولوضوحها

[Fasal ini] menjelaskan tentang syarat-syarat sah sholat.
Adapun penjelasan tentang syarat-syarat wajib sholat maka belum
dijelaskan oleh mushonnif karena dua alasan;

Pertama; karena penjelasan tentang syarat-syarat wajib sholat
memang sudah maklum.

Kedua; karena perkara-perkara yang menjadi syarat-syarat wajib
sholat tidak dikhususkan hanya pada ibadah sholat, melainkan
perkara-perkara tersebut juga menjadi syarat-syarat wajib bagi
ibadah lain.

Insya Allah, aku akan menjelaskan syarat-syarat wajib sholat
nantinya sebagai bentuk melengkapi faedah.

) مثانية(منهاتسوليالصالةصحةعليهاتتوقفماوهي) الصالةشروط(املصنفقال

Mushonnif berkata bahwa syarat-syarat sah sholat ada 8
(delapan).

Pengertian syarat sah sholat adalah sesuatu yang menjadi
dasar keabsahan sholat dan tidak termasuk bagian dari sholat itu
sendiri.
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Delapan syarat tersebut adalah:

1. Suci dari Dua Hadas

اصلىفلوقدرتهعندأي) احلدثنيطهارة(األول ويفصالتهتصحملناسياً ولوبدو
وضوءعلىيتوقفالمباوحنوهاالقراءةإالفعلهدونقصدهعلىيثابالنسيانصورة
فاقدأمااألقربعلىالقراءةعلىيثبملجنباً كانإننعمأيضاً فعلهعلىفيثاب

عليهاإلعادةوجوبمعحقهيفالطهارةتشرتطفالالطهورين

Maksudnya, syarah sah sholat yang pertama adalah suci dari
dua hadas, yakni hadas besar dan kecil, bagi orang yang mampu suci
dari keduanya. Oleh karena itu, apabila seseorang sholat dengan
keadaan tidak suci dari hadas, meskipun ia lupa, maka sholatnya
tidak sah.

Dalam kasus orang yang sholat dan ia lupa kalau ia
menanggung hadas, maka ia hanya diberi pahala atas
kesengajaannya melakukan sholat, bukan perbuatan melakukan
sholat. Bagi orang sholat yang lupa hadas kecil, perbuatan sholat
yang berupa qiroah atau membaca (al-Fatihah, Surat) dan lain-
lainnya, yaitu perbuatan sholat yang tidak tergantung pada wudhu,
maka perbuatan sholat tersebut berpahala. Bagi orang sholat yang
lupa hadas besar, maka menurut pendapat aqrob, perbuatan sholat
yang berupa membaca, seperti di atas, tidak berpahala.

Adapun bagi faqidut tuhuroini (orang yang tidak mendapati
dua alat bersuci, yaitu debu dan air), maka tidak disyaratkan atasnya
suci dari hadas, tetapi ia wajib mengulangi sholatnya ketika ia sudah
mendapati alat bersuci.
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2. Suci dari najis

منامللبوسأي) الثوبيف(عنهايعفىالاليتأي) النجاسةعنالطهارة(الثاين) و(
أوأنفهلداخلالشاملأي) والبدن(لذلكومالقحبركتهيتحركملوإنلهحممولكل
ملبوسهأوبدنهمنشيئاً يالقيماأي) واملكان(عينهأوفمه

Syarat sah sholat yang kedua adalah suci dari najis yang
tidak dima’fu pada pakaian, tubuh, dan tempat.

Maksud pakaian disini adalah setiap benda yang dipakai oleh
musholli meskipun benda tersebut tidak ikut bergerak ketika
musholli bergerak dalam sholat, dan benda yang bersambung
dengan benda yang dipakai itu.

Maksud tubuh disini mencakup bagian dalam hidung, mulut,
dan mata.

Maksud tempat disini adalah tempat yang bersentuhan
dengan tubuh musholli dan benda yang dipakai olehnya.

معروفوهوواملاءالثوبيفعنهيعفىالقسمأقسامأربعةعلىالنجاسةأنعلموا
دونالثوبيفعنهيعفىوقسماملعتدلالطرفيدركهالماوهوفيهماعنهيعفىوقسم

القسمهذاومنتبليهالثوبغسلكثرةوألنعنهاملاءصونلسهولةالدمقليلوهواملاء
منالثوبوأصابعرقمنهساللوحىتوالثوبالبدنيفعنهفيعفىاالستنجاءأثر

امليتةوهوالثوبدوناملاءيفعنهيعفىوقسماملاءدونعنهعفىللفرجاحملاذياحملل
منفذالقسمهذاومنبطلتالصالةيفمحلهالوحىتكالقملسائلهلادمالاليت

يفمحلهولواآلدميمنفذعكسينجسهملاملاءيفووقعجناسةعليهكانإذافإنهالطري
تصحملالصالة

Ketahuilah sesungguhnya najis dibagi menjadi 4 (empat)
bagian, yaitu;
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1) Najis yang tidak dima’fu pada pakaian dan air. Najis ini sudah
maklum (seperti tahi, air kencing, telek, dan lain-lain).

2) Najis yang dima’fu pada pakaian dan air. Najis ini adalah najis
yang tidak terlihat oleh mata biasa.

3) Najis yang hanya dima’fu pada pakaian, bukan air, yaitu najis
berupa darah sedikit. Alasan mengapa darah sedikit tidak
dima’fu pada air adalah karena mudahnya menjauhkan air
darinya. Sedangkan alasan darah sedikit dima’fu pada pakaian
adalah karena umumnya darah mengenai pakaian, dan apabila
baju sering dibasuh karenanya maka baju akan mudah usang.

Termasuk dari najis ini adalah bekas istinjak. Dengan demikian,
ia dima’fu pada badan dan juga pakaian, bahkan apabila dari
tempat bekas istinjak mengalirkan keringat, kemudian mengalir
melewati tempat yang sejajar dengan farji, kemudian mengenai
pakaian maka tetap dima’fu pada pakaian dan badan, bukan
pada air.

4) Najis yang dima’fu pada air, bukan pakaian. Najis ini adalah
bangkai binatang yang tidak mengalirkan darah, seperti kutu.
Karena tidak dima’fu pada pakaian, maka apabila musholli
melakukan sholat dengan membawa bangkai binatang tersebut
maka sholatnya batal.

Termasuk dari najis yang dima’fu pada air, bukan pakaian
adalah lubang saluran kotoran burung, karena ketika pada
lubang tersebut terdapat najis, kemudian burung terjatuh ke
dalam air sedikit, maka air tidak menjadi najis. Berbeda dengan
lubang saluran kotoran manusia yang terdapat najisnya, maka
apabila terjatuh pada air sedikit maka air menjadi najis.

بالعادةوالكثرةالقلةوتعرفالعمادابنمنظومةشرحيفالرمليالشهابقال) خامتة(
أثبتناهإمناالعفوأصلألنفكثريزادومافقليلعنهاالحرتازويعسربهالتلطخيقعفما

حداً بلغماالكثريوقيلإليهوالكثريالقليلبنيالفرقيفأيضاً فلينظراالحرتازلتعذر
فصاعداً الكفإنهوقيلالدينارعلىزادماإنهوقيلوإمعانتأملغريمنللناظريظهر
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زادماوقيلعليهزادماوقيلفصاعداً البغليالدرهمإنهوقيلالكفعلىزادماوقيل
اهالظفرعلى

[KHOTIMAH]

Syihab ar-Romli berkata dalam mensyarahi nadzom Ibnu
Imad bahwa tolak ukur tentang sedikit banyaknya najis berdasarkan
hukum adah atau pendapat masyarakat pada umumnya. Maka najis
yang dapat mengotori dan sulit untuk dihindari menurut adah maka
najis tersebut dihukumi sebagai najis sedikit. Sedangkan najis yang
melebihi najis sedikit tersebut maka dihukumi sebagai najis banyak.
Alasan mengapa tolak ukur tentang sedikit banyaknya najis
didasarkan hukum adah adalah karena asal kema’fuan ditetapkan
oleh adanya kesulitan ikhtiroz (menghindar). Sebaiknya pelajarilah
juga penjelasan tentang perbedaan najis sedikit dan banyak menurut
ar-Romli.

Ada yang mengatakan bahwa najis banyak adalah najis yang
mencapai ukuran yang jelas dapat dilihat oleh orang yang melihatnya
tanpa ia perlu memberikan perhatian dan fokus saat melihat najis
tersebut.

Ada yang mengatakan bahwa najis banyak adalah najis yang
melebihi ukuran mata uang dinar.

Ada yang mengatakan bahwa najis banyak adalah najis yang
seukuran setapak tangan dan selebihnya.

Ada yang mengatakan bahwa najis banyak adalah najis yang
seukuran LEBIH dari setapak tangan.

Ada yang mengatakan bahwa najis banyak adalah najis yang
seukuran dirham bigholi dan selebihnya.

Ada yang mengatakan bahwa najis banyak adalah najis yang
melebihi ukuran dirham bigholi.
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Ada yang mengatakan bahwa najis banyak adalah najis yang
melebihi ukuran kuku.

Demikian di atas adalah keterangan dari Syihab ar-Romli.

الطربيالدرهمخبالفدوانقمثانيةهوالبغليوالدرهمملكإىلنسبةهوقيلوالبغلي
دوانقستةفإنهالغايلوالدرهمدوانقأربعةفإنه

Kata ‘bigholi’ ada yang mengatakan merupakan nisbat pada
seorang raja. Dirham bigholi sama dengan 8 (delapan) daniq.4

Berbeda dengan dirham tobri, maka ia sama dengan 4 (empat) daniq
dan berbeda dengan dirham gholi, maka ia sama dengan 6 (enam)
daniq.

3. Menutup aurat

حنومنبياضهايعرفالبأنالبشرةلونرؤيةمينعطاهرجبرم) العورةسرت(الثالث) و(
يفولوخلوةيفصلىوإنإجارةأوبإعارةولوعليهلقادرالتخاطبجملسيفسوادها
ظلمة

Maksudnya, syarat sah sholat yang ketiga adalah menutupi
aurat dengan penutup suci yang dapat menutupi warna kulit,
sekiranya tidak terlihat warna putihnya atau hitamnya oleh orang
yang melihatnya ketika keduanya berada dalam satu majlis bercakap-
cakap.

Syarat menutup aurat ini dibebankan atas musholli yang
mampu menutupinya, meskipun harus dengan cara meminjam atau
menyewa. Oleh karena menutup aurat adalah syarat, maka apabila
musholli sholat di tempat sepi dan gelap, padahal ia mampu menutup
aurat, maka sholatnya tidak sah.

4 Daniq adalah ukuran 1/6 dirham. (Kamus al-Munawir)
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سجودأوركوعيفلغريهأولهترىحبيثكانتفلووجوانبأعلىمنسرتهاوالواجب
ركعلوحبيثقصرياً ذيلهكانلووكذابالفعلترملوإنبطلتلسعتهمثالً طوقهمن

يصليكانفلوأسفلمنالركوعهقبلبالسرتيتداركهملإذافتبطلبعضهاعنيرتفع
يضرملذيلهمنيراهامنوحتتهعلويف

Dalam menutup aurat, hal yang wajib adalah menutupinya
agar tidak terlihat dari arah atas dan samping. Oleh karena itu,
apabila aurat musholli terlihat olehnya sendiri atau oleh yang lainnya
dari sisi kerah baju, mungkin karena saking lebarnya, saat ia rukuk
atau sujud, maka sholatnya batal, meskipun auratnya tidak terlihat
secara nyata. Begitu juga, apabila bagian bawah baju itu pendek,
sekiranya ketika musholli rukuk maka bagian bawah baju tersebut
naik, kemudian aurat terlihat, maka sholatnya pun juga batal ketika
musholli tidak segera menutupnya sebelum rukuk.

Adapun menutup aurat agar tidak terlihat dari arah bawah
maka tidak wajib. Oleh karena itu, apabila musholli sholat di tempat
yang tinggi, sedangkan di tempat bawah ada orang yang melihat
auratnya dari sisi arah bawah, maka sholatnya tidak batal.

معوحيافظثيابهأحسنيلبسأنويسنللرمليالنهايةعلىحاشيتهيفالشرباملسيقال
ويتسرولاثننيمنأكثرولوعادةبهيتجملماعلىذلك

Syibromalisi berkata dalam Khasyiah ‘Ala Nihayah Lir
Romli, “Disunahkan bagi musholli, ketika sholat, untuk memakai
baju yang paling bagus dari baju-baju yang ia miliki dan
menambahinya dengan pakaian-pakaian lain yang biasa ia gunakan
untuk berhias, meskipun lebih dari dua pakaian, dan mengenakan
celana.

تستغفراألرضإنقالوسّلمعليهاهللاصلىالنيبأنعتاهيةبنمالكعنروي
بالسراويلللمصلي
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Diriwayatkan dari Malik bin Atahiah bahwa Rasulullah
shollallahu ‘alaihi wa sallama bersabda, “Sesungguhnya bumi
memintakan ampunan untuk musholli yang mengenakan celana.”

الرداءمثاإلزارمعالقميصمثالسراويلمعالقميصالسرتوأوىل

Penutup aurat yang lebih utama adalah dengan mengenakan
baju gamis serta celana, kemudian baju gemis serta sarung,
kemudian selendang.

4. Menghadap Kiblat

علىجلهتهاالالبعديفوظناً القربيفيقيناً لعينهاأي) القبلةاستقبال(الرابع) و(
الصحيح

Syarat sah sholat yang keempat adalah menghadap secara
yakin ke bangunan Ka’bah (Kiblat) bagi musholli yang sholat di
daerah yang dekat dengannya dan menghadap secara sangkaan
(dzon) ke bangunan Ka’bah bagi musholli yang sholat di daerah yang
jauh darinya, bukan menghadap ke bangunannya secara yakin,
menurut pendapat shohih.

a. Perbedaan Cara Menghadap Kiblat

الركوعيفأماوالقعودالقياموقتالقاعدأوالقائمحقيفبالوجهالبالصدروذلك
فكذلكواملستلقيالبدنومقدمبالوجهفيجباملضطجعأماالبدنفمعظموالسجود

أمكنإنقليالً رأسهرفعوجيبأمخصيهمع

Menghadap Kiblat yang disyaratkan dalam sholat adalah
dengan dada pada saat musholli berdiri atau duduk, bukan wajahnya.
Sedangkan pada saat rukuk dan sujud maka menghadap Kiblat yang
disyaratkan adalah dengan sebagian besar dari bagian tubuh. Adapun
musholli yang melaksanakan sholat dengan cara tidur miring
(mudtojik) maka menghadap Kiblat yang disyaratkan atasnya adalah
dengan wajah dan bagian tubuh depan. Bagi musholli yang sholat
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dengan cara berbaring maka menghadap Kiblat yang disyaratkan
adalah dengan wajah, bagian tubuh depan, bagian lekuk dua telapak
kaki, serta diwajibkan atasnya menaikkan sedikit kepala apabila
memungkinkan.

يفقال) ٤:الكوثر(واحنرلربكفصلتعاىلقولهيفبالنحراملرادهوالكليبعندوهذا
بصدركأيبنحركالقبلةاستقبلأيواحنرمعىن

Syarat sah menghadap Kiblat dengan hanya bagian dada (pada
saat berdiri dan duduk, seperti rincian yang telah disebutkan) adalah
maksud dari kata ‘الَنْحر’ dalam Firman Allah ta’ala menurut pendapat

al-Kalibi;

لِرَبَِّك َواْحنَرْ َفَصلِّ 

Al-Kalibi berkata dalam mengartikan kata ‘واحنر’, “menghadaplah
Kiblat dengan nahrmu, maksudnya dengan dadamu.”

b. Dalil Syarat Menghadap Kiblat dalam Sholat

احلراماملسجدشطروجهكفولِّ تعاىلقولهاإلمجاعقبلذلكاشرتاطيفواألصل
وجهتهقصدهالصالةيفبذاتكفاستقبلأي) ١٤٦: البقرة(

Dalil disyaratkan menghadap Kiblat sebelum ijmak adalah
Firman Allah dalam Surat al-Baqoroh: 149;

احلَْرَامِ اْلَمْسِجدِ َوْجَهَك َشْطرَ فـََولِّ 

Dan hadapkanlah dirimu ke arah Masjid al-Haram ...

Maksudnya adalah hadapkanlah dirimu dalam sholat ke arah Masjid
al-Haram dan bangunan (Ka’bah)nya.
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قالهكماجمازالعنيغريعلىوإطالقهاالعنياللغوينيعندباجلهةواملرادالشرقاويقال
مىتفإنهالقرآنمناملوضعهذاغرييفخبالفهالكعبةاحلرامباملسجدواملرادالزيادي

اهاحلرممجيعبهفاملرادفيهاطلق

Syarqowi berkata, “Yang dimaksud dengan ‘ِجَهة’ (dalam

ayat) menurut ahli bahasa adalah dzat atau bendanya. Sedangkan
mengucapkan kata ‘ِجَهة’ dengan diartikan selain dzat maka

berdasarkan arti majaz, seperti yang telah dikatakan juga oleh az-
Ziyadi. Yang dimaksud dengan kata ‘املسجد احلرام’ dalam ayat di atas
adalah Ka’bah. Berbeda dengan kata ‘املسجد احلرام’ yang digunakan
dalam selain ayat di atas, maka maksudnya adalah seluruh tanah
Haram.”

وعناأمركماليتجهتهأي) ١١٥: البقرة(اهللاوجهفثمتعاىلقولهاملصباحيفقال
اعمرابن اهالقبلةاشتباهيفنزلتعطاءوعنالراحلةعلىالصالةيفنزلتأ

Disebutkan dalam kitab al-Misbah, “Firman Allah yang
berbunyi;

اهللاِ َوْجهُ فـََثمَّ 

Disanalah wajah Allah yang kalian diperintahkan untuk menghadap
ke arah-Nya, maka diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ayat ini
diturunkan dalam menjelaskan sholat di atas kendaraan.
Diriwayatkan dari Athok bahwa ayat ini diturunkan dalam
menjelaskan cara menghadap dalam sholat ketika Kiblat tidak
diketahui arahnya.”
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c. Kondisi-kondisi yang Memperbolehkan Tidak
Menghadap Kiblat

وملالقتالالتحمفإذااخلوفشدةيفاألوىلحالتنييفالقبلةاستقبالتركوجيوز
أنيأمنواوملالقتاليلتحموملاخلوفاشتدأوالعدووكثرةلقلتهمحبالتركهمنيتمكنوا
الوقتعنالتأخريهلموليساإلمكانحبسبصلواوتفرقوالواو لوأكتافهمالعدويركب

Diperbolehkan tidak menghadap Kiblat saat sholat ketika
mengalami dua kondisi atau keadaan, yaitu:

1) Ketika mengalami ketakutan yang sangat. Oleh karena itu,
ketika terjadi peperangan yang sengit sehingga tidak
memungkinkan bagi orang-orang muslim untuk meninggalkan
peperangan sama sekali karena sedikitnya pasukan mereka dan
banyaknya musuh, ATAU ketika peperangan tidak terlalu sengit
tetapi orang-orang muslim kuatir musuh akan menguasai dan
mengocar-kacirkan mereka jika mereka menghadap Kiblat,
maka dalam dua keadaan seperti, mereka diperbolehkan sholat
sebisa mungkin meski tanpa menghadap Kiblat, dengan catatan
mereka tidak ada kesempatan mengakhirkan sholat dengan cara
menghadap Kiblat.

الحملإىليسافرأنوأقلهطولهيشرتطفالاملباحالسفريفالنافلةىفالثانيةاحلالة
السفريفمقصدهجهةإىلوماشياً راكباً التنفلللمسافرفيجوزاجلمعةنداءفيهيسمع
والقصريالطويل

2) Kondisi ketika melaksanakan sholat sunah pada saat mengalami
perjalanan yang diperbolehkan. Tidak disyaratkan apakah
perjalanan itu jauh. Minimalnya adalah perjalanan menuju
tempat yang tidak terdengar suara azan sholat Jumat di sana.
Dengan demikian, diperbolehkan bagi musafir melaksanakan
ibadah sholat sunah sambil naik kendaraan atau berjalan dengan
cara menghadap ke arah tempat tujuannya, bukan ke arah
Kiblat, pada saat melakukan perjalanan jauh atau dekat.
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علىوسجودهركوعهيفجبهتهوضععليهجيبالهودجحنويفولوالدابةراكبإنمث
ميكنهملإذاهذاركوعه،منأخفضسجودهويكونمايومىءبلمعرفتهاأوسرجها
عليهلتيسرهذلكوجبوإالصالتهمجيعيفواالستقبالإمتامهما

Bagi musafir yang menaiki kendaraan hewan, meskipun saat
melewati jalan turunan, ia tidak diwajibkan meletakkan dahinya di
atas pelana kendaraannya disaat rukuk dan sujud, melainkan ia
berisyarat dengan menundukkan kepala, dengan catatan bahwa
isyarat dengan menundukkan kepala pada saat sujud adalah lebih
rendah daripada isyarat pada saat rukuk. Tidak diwajibkannya
meletakkan dahi dalam kasus ini adalah ketika memang musafir
tidak mampu melakukan rukuk dan sujud secara sempurna dan tidak
memungkinkan baginya menghadap ke arah Kiblat di seluruh
aktivitas sholatnya. Sedangkan apabila ia mampu menyempurnakan
rukuk dan sujud, serta memungkinkan baginya menghadap Kiblat di
seluruh aktivitas sholatnya, maka ia wajib meletakkan dahi di atas
pelana ketika rukuk dan sujud.

يفاالستقبالإالذلكمجيعيفشيءيلزمهفالاألركانبقيةمنغريمهاعليهسهلوإن
شيءيلزمهفالوإالسهلإنفقطحترمه

Apabila musafir di atas mudah untuk melakukan rukun-
rukun sholat selain rukuk dan sujud, maka tidak diwajibkan atasnya
kecuali hanya menghadap ke arah Kiblat pada saat takbiratul ihram
saja dengan catatan kalau memang mudah. Tetapi apabila
menghadap Kiblat pada saat takbiratul ihram juga sulit, maka tidak
ada kewajiban atasnya menghadap Kiblat dalam sholat.

يفالقبلةويستقبلوالسالموالتشهدواالعتدالالقيامأشياءأربعةيففيمشياملاشيوأما
بالركوعاإلمياءيكفيهوالالسجدتنيبنيواجللوسوالسجودوالركوعاإلحرامأربعة

والسجود
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Adapun musafir yang berjalan kaki, maka ketika ia sholat
sunah, ia berjalan dengan tidak menghadap Kiblat pada saat
melakukan 4 (empat) rukun, yaitu berdiri, i’tidal, membaca tasyahud,
dan salam. Sedangkan ia harus menghadap Kiblat dalam 4 (empat)
rukun lain, yaitu ketika takbiratul ihram, rukuk, sujud, dan duduk
antara dua sujud yang mana 4 rukun ini harus dilakukan secara
sempurna, bukan hanya dengan cara berisyarat. Oleh karena itu,
tidak cukup baginya berisyarat sebagai ganti dari rukuk dan sujud.

d. Tingkatan-Tingkatan Menghadap Kiblat

كقولهعلمعنثقةخربالثانيةرؤيةبنحواالعلماألوىلأربعةالقبلةمراتبأناعلممث
النوويقالاالجتهادالثالثةاملعروفاإلبرةبيتحنومعناهويفهكذاالقبلةشاهدتأنا
الريحوأضعفهاالقطبأقواهاكثريةوهيالقبلةبأدلةإالاالجتهاديصحوالاإليضاحيف
تهدتقليدالرابعةاه خيربهأنهعلمإنالبيتصاحبإخبارويعتمدقولهقبولوهوا

افيقول؟ هكذاالقبلةأنلكجاءأينمنلهيقولكأنعلمعن القطبعلىحرر
اجتهادهمنبدالبلتقليدهجيوزفالاجتهادعنأخربهإذاأمامثالً الكعبةشاهدتأو

اجتهادمنبدفال؟ جمتهدأوعاملهوهلحالهيعلموملهكذاالقبلةقاللووكذا
السائل

Ketahuilah sesungguhnya tingkatan-tingkatan (menghadap)
Kiblat ada 4 (empat), yaitu:

1) Mengetahui arah Kiblat dengan melihat secara nyata.
2) Mengetahui arah Kiblat dengan adanya berita dari ahli yang

terpercaya kalau, misalnya, arahnya itu di arah ini misalnya.
Termasuk tingkatan menghadap Kiblat ini adalah arah Kiblat
yang diketahui dengan alat bantu kompas (baitul ibroh).

3) Mengetahui arah Kiblat dengan cara ijtihad. Imam Nawawi
mengatakan dalam kitab Idhoh bahwa tidak sah mengetahui
arah Kiblat dengan cara ijtihad kecuali berdasarkan bukti-
buktinya yang sangat banyak. Bukti yang paling kuat adalah
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dengan hitungan sudut dan yang paling lemah adalah dengan
arah angin.

4) Mengetahui arah Kiblat dengan cara taqlid (mengikuti)
pendapat dari mujtahid (orang yang berijtihad dalam
mengetahui arah Kiblat, seperti dalam tingkatan nomer 3) yang
dapat diterima pendapatnya. Muqollid (orang yang bertaqlid)
haruslah berpedoman pada berita mujtahid, dengan catatan
apabila muqollid tahu kalau mujtahid memberitahu arah Kiblat
kepadanya berdasarkan pada pengetahuan tertentu, seperti
misalnya; muqollid bertanya kepada mujtahid, “Darimana kamu
tahu kalau arah Kiblat itu di arah yang ini?” kemudian mujtahid
menjawab, “Aku telah menelitinya dari hitungan sudut,” atau,
“Aku telah melihat sendiri Kiblat di arah ini.”

Adapun apabila mujtahid menjawab, “Aku mengetahui arah
Kiblat yang berada di arah ini berdasarkan ijtihadku,” maka
muqollid tidak boleh mengikuti pendapatnya tersebut,
melainkan wajib atas muqollid melakukan ijtihad sendiri.

Begitu juga wajib ijtihad sendiri apabila ada orang berkata
kepadanya, “Kiblat itu berada di arah ini,” tetapi orang tersebut
tidak diketahui apakah ia seorang yang tahu (berdasarkan
pengetahuan tertentu) atau seorang mujtahid.

5. Mengetahui Masuknya Waktu Sholat

اصلىفمنباالجتهادظناً أويقيناً دخولهمعرفةأي) الوقتدخول(اخلامس)و( بدو
الشرطلعدمالوقتيفوقعتوإنصالتهتصحملوصلىهجمبأن

Syarat sah sholat yang kelima adalah mengetahui masuknya
waktu sholat secara yakin atau dzon (sangkaan) yang berasal dari
ijtihad. Barang siapa melaksanakan sholat tanpa mengetahui terlebih
dahulu masuknya waktu sholat, sekiranya ia menerjang dan langsung
saja sholat, maka sholatnya tersebut tidak sah, meskipun sholatnya
dilakukan bertepatan pada waktunya. Alasan ketidak-absahan sholat
ini dikarenakan tidak terpenuhinya syarat, yaitu harus mengetahui
masuknya waktu sholat terlebih dahulu.
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a. Kesalahan Hasil Ijtihad dalam Mencari Tahu Masuknya
Waktu Sholat

عليهكانإنفإنهالوقتقبلكانتصالتهأنتبنيمثباالجتهادصلىلوماخبالف
مطلقاً نفالً لهوقعتوإالعنهاوقعتجنسهامنفائتة

Berbeda dengan kasus apabila musholli melaksanakan sholat
atas dasar mengetahui masuknya waktu sholat tersebut melalui
ijtihad, kemudian kenyataannya adalah sholat tersebut dilakukan
sebelum masuk waktunya, maka rincian hukumnya adalah;

 apabila musholli memiliki sholat faitah (hutang sholat) yang
sejenis dengan sholat yang kenyataannya dilakukan sebelum
waktunya tersebut maka sholat faitah itu terlunasi.

 apabila ia tidak memiliki sholat faitah, maka sholat yang
kenyataannya dilakukan sebelum waktunya itu menjadi sholat
sunah mutlak.

يفيومكليفصالهكانأنهتبنيمثمدةباالجتهاديومكلالصبحييصلكانفلو
يومكلصبحألنفقطاألخرياليومصبحقضاءإالعليهجيبملالوقتقبلاملدةتلك
وعكسهقضاءبنيةأداءً وصحمطلقاً نفالً وقعاألولاليوموصبحقبلهالذيعنيقع

باحلالجاهالً كانحيث

Apabila musholli setiap harinya melaksanakan sholat Subuh
dengan berpedoman pada ijtihad selama beberapa waktu dalam
mengetahui masuknya waktu sholat, kemudian kenyataannya adalah
bahwa sholat Subuh yang ia laksanakan setiap hari itu dilakukan
sebelum masuk waktunya, maka ia hanya diwajibkan mengqodho
sholat Subuh pada hari terakhir ia melaksanakannya, karena sholat
Subuh yang ia lakukan di hari tertentu menjadi ganti dari sholat
Subuh di hari sebelumnya. Adapun sholat Subuh yang dilakukan di
hari pertama berubah menjadi sholat sunah mutlak. Sementara itu,
sholat adak dihukumi sah meskipun dengan niatan qodho, atau
sebaliknya, dengan catatan jika musholli benar-benar tidak tahu
keadaan sebenarnya.
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Contoh:

Setiap hari, Zaid melaksanakan sholat Subuh dengan
berpedoman pada ijtihad dalam mengetahui masuknya waktu sholat.
Ia melakukan kebiasaan ini selama, misalnya 30 hari. Kemudian
pada hari ke-30 setelah melaksanakan sholat Subuh, ia tahu, ternyata
sholat Subuh yang ia lakukan selama itu terjadi sebelum masuk
waktunya sholat. Maka;

Hari 1: Sholat Subuh menjadi sholat sunah mutlak. Secara otomatis,
Zaid memiliki hutang 1 sholat Subuh.

Hari 2: Sholat Subuh yang diniati adak menjadi pengganti dari sholat
Subuh di hari 1.

Hari 3: Sholat Subuh yang diniati adak menjadi pengganti dari sholat
Subuh di hari 2.

Dan seterusnya.

Hari 30: Sholat Subuh belum tergantikan. Oleh karena itu, Zaid
wajib mengqodho sholat Subuh di hari ke-30 yang menjadi hari
terakhir.

فتبنيأداءً فنواهابقاءهظنأوبقاؤهفتبنيقضاءً فنواهاوحنوهلغيموقتهاخروجظنفلو
لتالعبهيصحملعامداً عاملاً كانفإنلغة،اآلخرمبعىنأحدمهاالستعمالصحخروجه

يضرملاللغوياملعىنبذلكقصدإننعم

Apabila musholli menyangka kalau waktu sholat telah habis
karena adanya mendung atau lainnya, kemudian ia sholat dengan
niatan qodho, setelah selesai sholat, ternyata diketahui kalau waktu
sholat belum habis, ATAU apabila musholli menyangka kalau waktu
sholat belum habis, kemudian ia sholat dengan niatan adak, setelah
selesai sholat, ternyata diketahui kalau waktu sholat telah habis,
maka sholat dalam dua kasus ini hukumnya sah dengan catatan
musholli tidak tahu dan tidak sengaja, karena menurut bahasa, arti
adak digunakan untuk arti qodho, dan sebaliknya. Tetapi apabila ia
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tahu dan sengaja, maka sholatnya tidak sah karena ia tidak serius
dalam melaksanakan sholat. Apabila di awal sholat, ia menyengaja
memaksudkan arti adak dan qodhok dengan artian menurut bahasa
maka tidak apa-apa karena arti dua kata tersebut menurut bahasa
adalah sama, yaitu berarti melaksanakan.

b. Tingkatan-tingkatan dalam Mengetahui Masuknya
Waktu Sholat

عنالثقةخبارإبأوبنفسهالعلماألوىلثالثةالوقتدخولمعرفةمراتبأناعلممث
ر والساعاتالصحيحةواملناكبالصحيحةاملزاولبرؤيةأومعاينة اإلبرةوبيتةبا
أوقرآنمنبورداالجتهادالثانيةالصحويفالعارفاملؤذنأذانمعناهويفبهلعارف
ومعىنجمربكحمارحنوهأوديكوصوتكخياطةذلكحنوأوعلممطالعةأودرس

أذانويف؟ الأوفيهاأسرعهلاخلياطةيفيتأملكأنفيهيتأملأنبذلكاالجتهاد
غريمنلديكمستنداً يصليأنجيوزوالوهكذا؟ الأوعادتهقبلهوهلالديك
يفهذااالجتهادعلىقدرإذايقلدفالاجتهادعنعارفثقةتقليدالثالثةفيهاجتهاد

تهدتقليدفلهاألعمىوأماالبصريحق العجزشأنهألناالجتهادعلىالقدرةمعولوا
عنه

Ketahuilah bahwa tingkatan-tingkatan dalam mengetahui
masuknya waktu sholat ada 3 (tiga), yaitu:

1) Musholli mengetahui sendiri masuknya waktu sholat, atau ia
mengetahuinya melalui berita atau kabar yang disampaikan oleh
orang yang terpercaya dalam pemeriksaan dan penelitiannya
tentang masuknya waktu sholat, atau ia mengetahuinya dengan
melihat mazawil5 yang sah atau alat-alat lain yang sah yang
berfungsi untuk mengetahui waktu atau jam-jam mutakhir, atau
kompas waktu yang ia ketahui. Termasuk tingkatan ini adalah
bahwa musholli mengetahui masuknya waktu sholat dengan

5 Mazawil adalah jam yang berdasarkan bayangan sinar matahari.
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berpedoman pada adzan muadzin yang tahu masuknya waktu
sholat.

2) Musholli mengetahui masuknya waktu sholat dengan cara
ijtihad melalui aktivitas membaca al-Quran, pelajaran, belajar
ilmu, menjahit, suara ayam jago, atau himar yang teruji.
Pengertian ijtihad melalui perkara-perkara tersebut adalah
bahwa musholli berangan-angan (memprediksi) pada saat
melakukan salah satu perkara tersebut, misalnya; dalam hal
menjahit, musholli berangan-angan apakah masuknya waktu
sholat itu ketika aku selesai menjahit dengan ayunan jahitan
yang cepat atau pelan, atau dalam hal suara ayam jago, apakah
masuknya waktu sholat itu sebelum biasanya ayam berkokok
atau tidak, dan seterusnya. Tidak diperbolehkan bagi musholli
melaksanakan sholat dengan cara berpedoman pada suara ayam
dalam mengetahui masuknya waktu sholat tanpa melakukan
ijtihad.

3) Musholli mengetahui masuknya waktu sholat dengan bertaqlid
kepada mujtahid lain yang mengetahui masuknya waktu sholat.
Oleh karena itu, musholli tidak boleh bertaqlid kepada mujtahid
lain ketika ia mampu melakukan ijtihad sendiri dengan catatan
apabila ia adalah orang yang tidak buta, tetapi apabila musholli
adalah orang yang buta, maka ia boleh bertaqlid kepada
mujtahid lain, meskipun musholli yang buta tersebut mampu
berijtihad, karena ia dihukumi sebagai orang yang tidak mampu
melakukan ijtihad sebab butanya.

6. Mengetahui Kefardhuan Sholat

حقيفمنهبدالوهذافرضاً املفروضةالصالةبكونأي) بفرضيتهاالعلم(السادس) و(
إسقاطهاألوىلفكانعبادةلكلشرطهذاالشرقاويقالوغريهالعامي

Syarat sah sholat yang keenam adalah mengetahui
kefardhuan sholat sekiranya musholli mengetahui kalau sholat yang
difardhukan itu adalah fardhu. Syarat ini berlaku bagi musholli yang
‘aami atau bukan ‘aami. Syarqowi mengatakan, “Mengetahui
kefardhuan adalah syarat setiap ibadah. Oleh karena itu, lebih baik



31

tidak perlu menyebutkan perihal mengetahui kefardhuan termasuk
sebagai salah satu syarat sholat.”

7. Tidak Meyakini Fardhu-fardhu Sholat sebagai Kesunahan

وهوالعاميحقيفهذا) سنةفروضهامن(معيناً أي)فرضاً يعتقدالأن(السابع) و(
باقيهإىلبهيهتديالفقهمنطرفاً حيصلملمن

Syarat sah sholat yang ketujuh adalah musholli tidak
meyakini perkara yang fardhu ain dari fardhu-fardhu sholat sebagai
perkara yang sunah. Syarat ini berlaku bagi musholli yang ‘aami,
yaitu orang yang belum mengetahui satu pemahaman (fiqih) yang
dapat ia gunakan untuk mengetahui pemahaman-pemahaman (fiqih)
lainnya.

8. Menjauhi Perkara-perkara yang Membatalkan Sholat

شاءإنعليهستقفمماوحنوهعمداً قصريركنكتطويل) املبطالتاجتناب(الثامن) و(
املصنفكالميفتعاىلاهللا

Syarat sah sholat yang kedelapan adalah menghindari
perkara-perkara yang dapat membatalkan sholat, seperti;
memanjangkan rukun yang pendek secara sengaja dan perkara-
perkara lain yang akan dijelaskan nanti, insya Allah, dalam
keterangan Mushonnif.

ماوالتمييزاإلسالماملصنفيذكرملوإمنا شرطهاإذاحلدثنيطهارةمنمعلومانأل
الوقتمعرفةاشرتاطمنأيضاً التمييزويعلموالتمييزاإلسالمالنيةوشرطالنية

Adapun mushonnif tidak menyebutkan Islam dan Tamyiz
sebagai termasuk syarat-syarat sah sholat karena keduanya telah
diketahui dalam bagian syarat suci dari dua hadas, karena syarat
bersuci adalah niat, sedangkan syarat niat adalah Islam dan tamyiz.
Begitu juga, tamyiz dapat diketahui dari disyaratkannya mengetahui
masuknya waktu sholat.
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Pembagian Hadas

أكرب(الثاين)وأصغر(األكربيفاجلنابةبإدخالاألول) اثناناألحداث(]تنبيه[
أوجبماواألكرب(نواقضههياألبريقيةيفاجلفريقال) الوضوءأوجبمافاألصغر

جعلوبعضهمبعضهمطريقةعلىهذاوالوالدةوالنفاسواحليضاجلنابةوهي) الغسل
غريهمنأكثرباحليضحيرممافلكونوأصغروأوسطأكربأقسامثالثةاألحداث

باحلدثحيرمماوأكثرباحليضحيرممماأقلباجلنابةحيرممانو ولكأكربحدثاً يسمى
حدثاً يسمىذلكمنأقلالوضوءبناقضحيرمماولكونأوسطحدثاً يسمىاألصغر
قلتهوعدمبهحيرمماقلةباعتباروتوسطهوأكربيتهفأصغريتهأصغر

[TANBIH]

Hadas dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Hadas Kecil atau asghor, yakni dengan memasukkan jinabat ke
dalam kategori hadas besar. Pengertian hadas kecil adalah hadas
yang mewajibkan wudhu. Al-Jefri berkata, “Yang dimaksud
dengan hadas asghor adalah perkara-perkara yang membatalkan
wudhu.”

2. Hadas Besar atau akbar, yaitu hadas yang mewajibkan mandi,
seperti; jinabat, haid, nifas, dan melahirkan.

Pembagian hadas menjadi dua bagian ini berdasarkan
ketetapan pembagian yang dilakukan oleh sebagian ulama.

Ulama lain ada yang membagi hadas menjadi 3 (tiga) bagian,
yaitu akbar, awsat (sedang), dan asghor. Dikarenakan perkara-
perkara yang diharamkan karena haid (seperti memegang mushaf,
membaca al-Quran, lewat masjid, dll) adalah lebih banyak daripada
perkara-perkara yang diharamkan karena selain haid, maka haid
disebut dengan hadas akbar. Dikarenakan perkara-perkara yang
diharamkan karena jinabat adalah lebih sedikit daripada perkara-
perkara yang diharamkan karena haid dan lebih banyak daripada
perkara-perkara yang diharamkan karena hadas kecil, maka jinabat
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disebut dengan hadas awsat. Dikarenakan perkara-perkara yang
diharamkan karena perkara-perkara yang membatalkan wudhu
adalah lebih sedikit daripada perkara-perkara yang diharamkan
karena haid dan jinabat, maka perkara-perkara yang membatalkan
wudhu itu disebut dengan hadas asghor. Jadi, sifat asghor, awsat,
dan akbar dari hadas tergantung dari sedikit tidaknya perkara-
perkara yang diharamkan karena masing-masing dari ketiga-tiganya
tersebut.

Pembagian Aurat

الذياملقدارومسيتقبحساملوالشيءالنقصلغةوهي) أربعالعورات(قال) آخرتنبيه(
ماوعلىالصالةيفسرتهجيبماعلىشرعاً وتطلقظهورهلقبحااملصنفسيذكره

إليهالنظرحيرم

[TANBIH]

Mushonnif mengatakan bahwa pembagian aurat ada 4
(empat). Pengertian aurat menurut bahasa berarti kurang, dan sesuatu
yang dianggap buruk apabila terlihat yang mana sesuatu tersebut
adalah ukuran (batas tubuh) yang akan disebutkan oleh mushonnif.
Menurut istilah, aurat didefinisikan sebagai sesuatu (bagian tubuh)
yang wajib ditutupi pada saat sholat dan sesuatu yang haram dilihat.
Empat pembagian aurat itu adalah:

a. Aurat Laki-laki

سواء) مطلقاً (يزممغريولوصبياً أوعبداً أوكافراً ولواحملققالذكرأي) الرجلعورة(
نفسأماومماثلهحمارمهلنظربالنسبةلكنوالركبةالسرةبنيماخارجهاأوالصالةيف

بهإالالواجبيتمالمابابمنبعضهماسرتجيبلكنبعورةفليساوالركبةالسرة
واجبفهو

Aurat laki-laki yang tulen, meskipun kafir, budak, atau anak
kecil yang belum tamyiz, baik auratnya saat di dalam sholat atau di
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luarnya, adalah bagian tubuh antara pusar dan lutut jika yang
melihatnya adalah orang-orang semahramnya atau setunggal jenis
kelamin. Adapun pusar dan lutut sendiri bukan termasuk aurat, tetapi
sebagian mereka wajib ditutupi agar menjadi sempurna dalam
penutupan auratnya, karena masuk dalam bab;

واجبفهوبهإالالواجبال يتمما

Sesuatu yang menjadi penyempurna perkara wajib maka sesuatu itu
juga wajib.

أمنعندولووالكفنيالوجهحىتبدنهفجميعإليهاألجنبيةلنظربالنسبةعورتهأما
فقطالسوأتانللخلوةوبالنسبةذلكمنشيءإىلتنظرأنعليهافيحرمرقيقاً ولوالفتنة
عوراتثالثلهأنفتحصلاملعتمدعلى

Adapun aurat laki-laki adalah seluruh tubuhnya jika orang
yang melihatnya adalah perempuan ajnabiah, bahkan wajah dan
kedua telapak tangan, meskipun aman dari fitnah, dan meskipun laki-
laki tersebut adalah seorang budak. Oleh karena itu, diharamkan bagi
perempuan ajnabiah melihat bagian tubuh manapun dari laki-laki.

Menurut pendapat mu’tamad, aurat laki-laki adalah qubul
dan dubur saja ketika ia berada di tempat sepi dan sendirian.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa aurat laki-laki dibagi menjadi
tiga bagian tergantung dari penisbatannya, artinya, tergantung dari
siapa yang melihatnya.

منمنعهاإننعمكعكسهبدنهمجيعيفجائززوجهاإىلاملرأةنظرأناعلم) فرع(
ميلكألنهقطعاً جائزفإنهالعكسخبالفإليهاالنظرعليهاامتنععورتهإىلالنظر
بغريكانإذامكروهدبراً أوقبالً فرجهاإىلنظرهلكنبهالتمتعمتلكوالاالتمتع
كراهةأشدباطنهوإىلحاجة
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[CABANG]

Ketahuilah bahwa istri diperbolehkan melihat seluruh bagian
tubuh suaminya, begitu juga sebaliknya, artinya diperbolehkan bagi
suami melihat seluruh bagian tubuh istrinya.

Apabila suami melarang istri melihat auratnya, maka istri
tidak boleh melihatnya. Berbeda dengan sebaliknya, artinya suami
tetap diperbolehkan melihat aurat istri, meskipun istri melarang,
karena suami memiliki hak tamattuk atau bersenang-senang dengan
istri, sedangkan istri tidak memiliki hak tamattuk dengan suami.
Meskipun suami mutlak diperbolehkan melihat aurat istri, melihat
bagian qubul dan dubur adalah makruh apabila tidak ada hajat. Dan
lebih makruh lagi adalah melihat bagian dalam qubul dan dubur.

b. Aurat Perempuan Amat

اأيالرجلعلىمعطوفباجلر)واألمة( ومكاتبةومدبرةمبعضةولوخنثىولووعور
بنيما(النساءعندوكذااخللوةويفاحملارمالرجالعندوكذاأي) الصالةيف(ولدوأم

اأي) والركبةالسرة اوأماذلكبنيماذلكمجيعيففعور األجانبالرجالعندعور
افجميع املصنفسيذكرهكماكاحلرةبد

Aurat amat (budak perempuan), meskipun khuntsa dan
meskipun budak muba’adah, atau mudabbaroh, atau mukatabah,
atau ummu walad, adalah bagian tubuh antara pusar dan lutut ketika
dalam sholat, ketika disamping laki-laki mahrom, ketika sendirian di
tempat sepi, dan ketika di samping perempuan ajnabiah. Oleh karena
itu, sekali lagi, aurat amat ketika keadaan tersebut adalah bagian
tubuh antara pusar dan lutut.

Adapun aurat amat ketika di samping laki-laki ajnabi yang
bukan mahram maka seluruh bagian tubuhnya, seperti perempuan
merdeka sebagaimana yang akan disebutkan oleh mushonnif.



36

اوقيلعورتنيهلاأنفتلخص افتكونرأسهاإالاألجانبلغريبالنسبةكاحلرةإ عور
السرةدونمنهاالركبةوقيلاملهنةعنديبدوالماوقيلوالرأسوالكفنيالوجهعداما

ومجاعةمالكقالوبهفقطالسوأتانوقيلعكسهوقيل

Dapat disimpulkan bahwa aurat amat ada dua, yaitu bagian
pusar dan lutut pada saat tertentu, dan seluruh tubuh pada saat
tertentu pula.

Ada yang mengatakan bahwa aurat amat adalah seperti aurat
hurrah (perempuan merdeka) dengan dinisbatkan pada selain laki-
laki yang bukan mahram, kecuali kepala. Oleh karena itu auratnya
adalah bagian tubuh selain wajah, kedua telapak tangan, dan kepala.

Ada yang mengatakan bahwa aurat amat adalah bagian
tubuh yang tidak kelihatan saat menyelesaikan pekerjaan rumah
tangga.

Ada yang mengatakan bahwa aurat amat adalah bagian
tubuh antara lutut dan pusar. Ditambah dengan satu pendapat
mengatakan bahwa lututnya juga termasuk aurat, bukan pusarnya.
Pendapat lain mengatakan bahwa pusarnya termasuk aurat, bukan
lututnya.

Ada yang mengatakan aurat amat adalah qubul dan dubur
saja. Pendapat terakhir ini dinyatakan pula oleh Imam Malik dan
jama’ah ulama.

c. Aurat Hurrah (Perempuan Merdeka)

امجيعالصالةيف(اخلنثىومثلهااحلريةكاملةأي) احلرةوعورة( الوجهسوىمابد
الشعر،سوامهافيماودخلسرتمهاجيبفالالكوعنيإىلبطناً أوظهراً أي) والكفني

لوماعلىقياساً ذلكفيكفيالقيامحالباألرضولوسرتهفيجبالقدمباطنوكذا
القدمباطنمنظهرفإنباألرضبإلصاقهفسرتهمثالً تشهدهيفوركهبعضانكشف

ابطلتسجودهاأوركوعهاعندعقبهاظهرأوسجودهاعندشيء صال
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Aurat hurrah, yaitu perempuan merdeka utuh dan khuntsa,
maksudnya orang merdeka yang berkelamin ganda, ketika sholat
adalah seluruh tubuh selain wajah dan bagian luar dan dalam dua
telapak tangan sampai dua pergelangan tangan. Oleh karena itu, tidak
diwajibkan atas mereka menutupi wajah dan kedua telapak tangan
saat sholat.

Termasuk dari aurat hurrah dan khuntsa adalah rambut dan
telapak kaki. Oleh karena itu, wajib atas mereka menutupi telapak
kaki meskipun harus dengan tanah pada saat berdiri. Kecukupan
menutupi telapak kaki dengan tanah adalah berdasarkan pengqiyasan
kasus apabila sebagian pantat hurrah atau khuntsa terbuka pada saat
duduk tasyahhud, misalnya, kemudian ia mendempetkan bagian yang
terbuka tersebut dengan tanah, maka sudah mencukupi dalam
menutupinya. Oleh karena telapak kaki termasuk dari aurat mereka,
maka apabila telapak kaki terbuka sedikit saja ketika sujud, atau
bagian tumit terbuka saat rukuk atau sujud, maka sholat menjadi
batal.

إبرازمهاإىلتدعواحلاجةألنعورةيكوناملوإمنابعورةفليساوالكفانالوجهوأما

Adapun wajah dan kedua telapak tangan hurrah dan khuntsa
maka bukan termasuk aurat karena adanya hajat yang mengharuskan
untuk membuka keduanya.

الوجهحىت) البدنمجيع(إليهمالنظرهمبالنسبةأي) األجانبعندواألمةاحلرةوعورة(
مامنشيءإىلينظرواأنعليهمفيحرمالفتنةأمنعندولووالكفني قالمةولوبد

منهمامنفصلةظفر

Aurat hurrah dan amat disamping para laki-laki lain (ajnabi)
yang bukan mahram, maksudnya dinisbatkan pada saat para laki-laki
melihat mereka, adalah seluruh tubuh termasuk wajah dan kedua
telapak tangan, meskipun ketika wajah dan kedua telapak tangan
terbuka maka akan aman dari fitnah. Oleh karena itu, diharamkan
atas para laki-laki yang bukan mahrom melihat bagian tubuh hurrah
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dan amat, meskipun berupa sepotong kuku yang telah lepas dari jari-
jari kaki.

احلرةيفالكافراتغريمطلقاً أي) والنساء(احملارمللرجالبالنسبةأي) حمارمهماوعند(
) والركبةالسرةبنيما(اخللوةيفوكذاخاصة

Bagian tubuh antara pusar dan lutut adalah aurat hurrah dan
amat ketika mereka berada disamping para laki-laki mahrom dan
perempuan-perempuan lain. Khusus bagi hurrah ada catatan bahwa
perempuan-perempuan lain itu bukan yang kafir, baik mereka adalah
merdeka atau budak. Begitu juga, bagian tubuh antara pusar dan lutut
termasuk aurat hurrah dan amat ketika mereka di tempat sepi.

واالشتغالاخلدمةأياملهنةعنديبدوماعدافمااحلرةيفالكافراتللنساءبالنسبةأما
حوائجهابقضاء

Adapun perempuan hurrah ketika ia berada disamping
perempuan-perempuan kafir, maka auratnya adalah bagian tubuh
yang tidak kelihatan saat melakukan pelayanan mengerjakan urusan-
urusan rumah tangga dan memenuhi kebutuhan.

عورتنيهلاأنتقدمفقداألمةوأماعورات،أربعللحرةأنفتلخص

Dapat disimpulkan bahwa perempuan hurrah memiliki 4
(empat) rincian aurat. Adapun perempuan amat, seperti yang telah
disebutkan sebelumnya, memiliki rincian 2 (dua) aurat.

فرجإىلالنظرجبوازحسنيالقاضيوقطعالصغريةفرجإىلالنظرالرافعيمنع]تنبيه[
وإباحةخاصةالصغرييفباجلوازاملروزيوقطعأيضاً والصغريتشتهيالاليتالصغرية

الناسعنعورتهسرتميكنهحبيثومصريهالتمييزسنبلوغإىلتبقىذلك

[TANBIH]

Imam Rofii melarang melihat farji anak perempuan kecil.
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Al-Qodhi Husain menetapkan diperbolehkannya melihat
farji anak perempuan kecil yang belum mencapai batas menimbulkan
syahwat, begitu juga boleh melihat farji anak laki-laki yang masih
kecil.

Imam al-Mawarzi menetapkan diperbolehkannya melihat
farji anak laki-laki kecil saja.

Diperbolehkannya melihat farji anak kecil, baik laki-laki
atau perempuan, adalah sampai mereka berdua mencapai usia tamyiz
dan sampai mereka memungkinkan menutup aurat dari orang-orang.

B. Syarat-syarat Wajib Sholat

الستالصفاتذهاتصفمنعلىالصالةجتب]فرع[

[CABANG] Sholat diwajibkan atas orang-orang yang
memiliki sifat-sifat 6 (enam) berikut;

7. Islam

بلأسلمإذاالقضاءاألصليالكافرعلىجيبفالكمرتدمضىفيماولوإسالمأحدها
والنفاساحليضزمندوناجلنونزمنحىتالقضاءعليهفيجباملرتدوأماينعقدال

Syarat wajib sholat yang pertama adalah Islam, meskipun
keislamannya telah berlalu, seperti orang murtad.

Oleh karena itu, sholat tidak diwajibkan atas orang kafir asli
dengan kewajiban adanya siksa kelak di akhirat baginya karena
meninggalkan sholat. Ketika kafir asli telah masuk Islam, maka ia
tidak diwajibkan mengqodho sholat yang telah ia tinggalkan selama
kekufurannya, bahkan apabila ia mengqodhonya, maka sholatnya
tidak sah.

Adapun orang murtad maka wajib atasnya mengqodho sholat
yang ia tinggalkan selama murtad, bahkan sholat yang ia tinggalkan
saat ia mengalami gila di waktu kemurtadannya, bukan pada saat ia
mengalami haid dan nifas.



40

8. Baligh

البلوغبعدالصيبعلىالقضاءجيبفالباحليضأوباالحتالمأوبالسنبلوغيهاوثان
والحيرمفإنهقبلهمادونالبلوغإىلالتمييززمنفاتهماقضىبلغإذالهيندبلكن

الكرميعبدقالهالصوفيةجلهلةخالفاً ينعقد

Syarat wajib sholat yang kedua adalah baligh, baik baligh
dengan usia, atau mimpi basah, atau haid.

Oleh karena itu, sholat tidak diwajibkan atas anak kecil.
Ketika anak kecil telah baligh, maka ia tidak diwajibkan mengqodho
sholat, tetapi ia disunahkan mengqodho sholat yang ia tinggalkan
selama masa tamyiz hingga masa baligh, bukan mengqodho sholat
yang ia tinggalkan sebelum masa tamyiz karena mengqodhonya
hukumnya haram, bahkan apabila ia mengqodhonya maka sholatnya
tidak sah, berbeda dengan kesalah pahaman para sufi yang bodoh,
seperti yang dikatakan oleh Abdul Karim.

9. Berakal

نونعلىقضاءفالعقلوثالثها تعدىإذاإالعليهاملغمىوالاملرتدإالأفاقإذاا
املعتمدعلىيستحببلبواجبفليسيتعدملإذاوأماحينئذعليهمافيجب

Syarat wajib sholat yang ketiga adalah berakal.

Oleh karena itu, apabila orang gila telah sadar akalnya maka
ia tidak diwajibkan mengqodho sholat yang ia tinggalkan selama
masa gila, kecuali apabila ia mengalami gila dalam kondisi murtad
atau apabila penyakit gila yang ia alami terjadi karena kecerobohan
maka ia wajib mengqodho sholat yang ia tinggalkan pada saat gila
tersebut. Begitu juga, ketika orang ayan telah sadar akalnya maka ia
tidak diwajibkan mengqodho sholat yang ia tinggalkan selama masa
ayan, kecuali apabila ayannya terjadi karena kecerobohan maka ia
berkewajiban mengqodho. Akan tetapi, apabila penyakit gila dan
ayan terjadi bukan karena kecerobohan maka tidak diwajibkan
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mengqodho sholat, tetapi menurut pendapat mu’tamad disunahkan
mengqodho-nya.

10. Memiliki Indera Pendengar dan Penglihatan yang Sehat

أصمخلقمنعلىالصالةجتبفالوالبصرالسمعحواسإحدىمةسالورابعها
مانعهزالإنالقضاءعليهجيبفالناطقاً ولوأعمى

Syarat wajib sholat yang keempat adalah memiliki indera
pendengar dan penglihatan yang sehat. Oleh karena itu, sholat tidak
diwajibkan atas orang yang terlahir sudah dalam kondisi menderita
tuli atau buta, meskipun ia masih bisa berbicara. Kelak apabila
penyakit tuli atau butanya telah sembuh maka ia tidak diwajibkan
mengqodho sholat.

11. Kesampaian Dakwah Islamiah

ملمنأسلملولكنالدعوةتبلغهملمنعلىالصالةجتبفالالدعوةبلوغخامسها
الشرباملسيقالهالقضاءعليهوجبتبلغه

Syarat wajib sholat yang kelima adalah kesampaian dakwah
Islam. Oleh karena itu, sholat tidak diwajibkan atas orang yang
belum menerima atau belum kesampaian dakwah Islam. Namun,
apabila ia telah masuk Islam maka ia diwajibkan mengqodho sholat,
demikian dikatakan oleh Syabromalisi.

12. Suci dari Haid dan Nifas

ردةيفولوقضاؤهاوالنفساءاحلائضعلىجيبفالوالنفاساحليضمننقاءوالسادس
اهالكراهةمعيصحفإنهالقضاءأرادتافلوالبقريحممدقاليندبوالبل

Syarat wajib sholat yang keenam adalah suci dari haid dan
nifas. Oleh karena itu, perempuan haid dan nifas tidak diwajibkan
mengqodho sholat, meskipun pada saat haid atau nifas mengalami
murtad, tetapi disunahkan mengqodhonya. Muhammad al-Baqri
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berkata, “Apabila perempuan haid dan nifas hendak mengqodho
(sholat yang ia tinggalkan selama masa haid dan nifas) maka
sholatnya sah dan makruh.”

حترمتكبريةقدريسعماالصالةوقتمنبقيوقدممنهاملذكورةاملوانعزالتوإذا
معهاجلمعهاصلحتإنقبلهااليتالصالةوكذلكالصالةتلكلزمتهم

Ketika al-mawanik6 telah hilang dari diri seseorang,
sedangkan waktu sholat masih menyisakan waktu yang memuat
untuk membaca takbiratul ihram maka wajib atasnya mengqodho
sholat tersebut dan sholat sebelumnya jika memang kedua sholat itu
bisa dijamakkan.

Contoh:

Ada seorang perempuan mengalami haid dari pagi hari.
Waktu Dzuhur berakhir pada jam 15.00 WIB. Kemudian haidnya
berhenti pada jam 15.00 WIB kurang setengah menit. Maka ia wajib
mengqodho sholat Dzuhur karena waktu setengah menit masih muat
untuk membaca takbiratul ihram (lafadz ‘اهللا أكرب’)

Ada seorang perempuan mengalami haid dari pagi hari.
Waktu Ashar berakhir pada jam 18.00 WIB. Kemudian haidnya
berhenti pada jam 18.00 WIB kurang setengah menit. Maka ia wajib

6 Menurut ulama, perkara-perkara yang dapat mencegah kewajiban
sholat disebut dengan manik (al-mawanik). Banyaknya manik ada 7 (tujuh),
yaitu:

1. Haid
2. Nifas
3. Kufur Asli
4. Sifat Bocah (sebelum baligh)
5. Gila
6. Ayan
7. Mabuk

Demikian ini difaedahkan oleh Muhammad bin Abdul Qodir
Bafadhol dalam bukunya I’anatu an-Nisa.
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mengqodho sholat Ashar, dan juga sholat Dzuhur, karena waktu
setengah menit masih cukup untuk membaca takbiratul ihram dan
karena sholat Ashar dapat dijamakkan dengan sholat Dzuhur.

Orang-orang yang dimakruhkan Sholat)

حاقبأحدهاالعشريناألمورهذهبأحداتصفمنعلىالصالةوتكره]آخرفرع[
بالبولأيبامليمحاقموثالثهابالبولأيبالنونحاقنوثانيهابالغائطأيباملوحدة
قارنأيبالدالصافدوخامسهارجلعلىقائمأيبالنونصافنورابعهامعاً والغائط

مامعاً قدميهبني قالاخلفبضيقأيوالقافبالزايحازقوسادسهاقيديفكأ
وكلٌّ حافزلهفيقالاخلفيضيقالذيوأماللريحباملدافعبعضهمفسرهالشرقاوي
عطشانوثامنهاحضورمهاقربأووالشرابالطعامحضرإذاجائعوسابعهااهصحيح
ملوإنإليهنفسهتتوقطعامحضرهمنوعاشرهابالريحأيوالزايبالفاءحافزوتاسعها

حضورمعللجماعالتوقانللطعاموكالتوقانحضورهقربوكاحلضورجائعاً يكن
وكذااملنبوشةغرياملقربةيفمنعشرهاوثاينالنومغلبهمنعشرهاوحاديحليلته

بفتحوهومزبلةيفمنعشرهاوثالثفيهاالصالةتصحفالوإالفرشتإناملنبوشة
زرةيفمنعشرهاورابعالزبلموضعوضمهااملوحدة احليوانذبحموضعوهيا
الثيابسلخمكانيفأيمسلخهيفولواجلديدغرياحلماميفمنعشرهاوخامس
اإلبلإليهتنحىالذياملوضعوهوطاهراً ولواإلبلعطنيفمنعشرهاوسادس
قارعةيفمنعشرهاوسابعاملرعىإىلمنهسيقتاجتمعتفإذاغريهاليشربالشاربة
الكعبةظهريفمنعشرهاوثامنالربيةدونالبنيانيفكانإذاوذلكأعالهأيالطريق
واملكساخلمركمواضعالشياطنيمأوىوسائروالبيعةالكنيسةيفمنعشرهاوتاسع

معبدوالبيعةاليهودمعبدهيالسابقالزمنباعتبارالكنيسةالنحراويأمحدشيخناقال
يفالكراهةوحملالشرقاويقالاههذافبعكسالزمنهذاباعتباروأماالنصارى

قائمةواجلماعةمنفردوعشروهاكراهةفالوإالاملكتوبةفوتخيفملحيثاملذكورات
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بأنفقطالصفعنأوفرادىبصالتهأحرمبأنوالصفاجلماعةعنمنفرداً كانسواء
لفضيلةمفوتمكروهفانفرادهجنسهمنالذيالصفعنوانفردمجاعةاأحرم

بعضهمزعمهكمافقطالصفلفضيلةالالرمليذكرهكمااجلماعة

[CABANG] Sholat dimakruhkan bagi orang-orang yang
bersifatan dengan salah satu sifat dari 20 sifat berikut ini, mereka
adalah:

1) Orang yang menahan kebelet eek.
2) Orang yang menahan kebelet pipis.
3) Orang yang menahan kebelet eek dan pipis.
4) Orang yang sholat dengan berdiri dengan satu kaki saja (Jawa:

engklek)
5) Orang yang sholat dengan merapatkan kedua kaki seolah-olah

kedua kakinya itu terikat.
6) Orang yang ‘َحازِق’, yaitu yang menahan memakai muzah yang

tidak muat (sesak).
Syarqowi dan sebagian ulama menafsiri kata ‘َحازِق’ dengan arti

orang yang menahan kentut. Sedangkan orang yang menahan
memakai muzah sesak disebut dengan ‘َحاِزف’. Masing-masing

dua arti tersebut shohih.
7) Orang yang lapar sedangkan makanan atau minuman telah

tersaji atau hampir tersaji.
8) Orang yang haus.
9) Orang yang menahan kentut.
10) Orang yang ingin sekali menikmati makanan yang telah tersaji

atau hendak disajikan meskipun ia tidak lapar. Begitu juga
dimakruhkan sholat bagi orang yang ingin sekali berjimak
dengan istrinya yang di rumah.

11) Orang yang mengantuk.
12) Orang yang sholat di atas kuburan yang model kuburannya

bukan galian, atau dengan model kuburan galian dan ia beralas
kaki di atas tanah, apabila tidak beralas kaki maka sholatnya
tidak sah.

13) Orang yang sholat di area pembuangan sampah.
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14) Orang yang sholat di area penjagalan binatang.
15) Orang yang sholat di tempat pemandian yang bekas digunakan

untuk mandi, meskipun di tempat ganti pakaian.
16) Orang yang sholat di tempat pengantrian minum untuk binatang

unta, meskipun tempat tersebut suci.
17) Orang yang sholat di tempat yang paling tinggi dimana tempat

tersebut berada di dalam sebuah bangunan, bukan tempat
tertinggi yang terbuka.

18) Orang yang sholat di atas Ka’bah.
19) Orang yang sholat di dalam gereja orang Yahudi dan Nasrani

dan tempat-tempat lain dimana setan-setan tinggal disana,
seperti tempat (penjualan atau menyimpan) khomr dan
pemungutan cukai.

Syaikhuna Nahrowi berkata, “Kata ‘الَكِنْيَسة’ dulunya digunakan
untuk menunjukkan arti tempat ibadah orang-orang Yahudi.
Sedangkan kata ‘البَـيـَْعة’ adalah tempat ibadah orang-orang

Nasrani. Adapun pada zaman sekarang maka sebaliknya.”

Syarqowi berkata, “Kemakruhan sholat di tempat-tempat yang
telah disebutkan di atas adalah ketika tidak kuatir meninggalkan
sholat pada saat mencari tempat-tempat lain. Apabila ketika
ingin mencari tempat lain, tetapi kuatir sholat akan terlewatkan
maka tidak dimakruhkan melakukan sholat di tempat-tempat
tersebut.”

20) Orang yang sholat sendiri padahal ada jamaah yang tengah
didirikan.
Pengertian sholat sendiri disini ada dua;

Pertama, sholat sendiri meninggalkan jamaah dan shof,
misalnya; musholli benar-benar sholat sendiri.

Kedua, sholat sendiri meninggalkan shof saja, misalnya;
musholli sholat dengan niatan jamaah saat takbiratul ihram,
tetapi ia tidak bergabung dengan shof makmum lain,
melainkan ia berada di shof sendiri. Sholat sendiri demikian
ini dapat menghilangkan keutamaan jamaah, seperti yang
disebutkan oleh ar-Romli, dan menghilangkan keutamaan
shof. Sedangkan ulama lain beranggapan salah kalau sholat
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sendiri semacam itu hanya menghilangkan keutamaan shof
saja, bukan keutamaan jamaah.

وعشرونإحدىوهيتعاىلاهللاشاءإنفستأيتالصالةيفاملكروهاتاوأم

Mengenai kemakruhan-kemakruhan dalam sholat maka akan
dijelaskan nanti, insya Allah. Mereka berjumlah 21 kemakruhan.

C. Rukun-rukun Sholat

الصالةأركانبيانيف) فصل(

Fasal ini menjelaskan tentang rukun-rukun sholat.

أركاناً األربعحماهلايفالطمأنيناتجعلمنطريقةوهذه) عشرسبعةالصالةأركان(
الروضةيفكمامستقلة

Rukun-rukun sholat ada 17. Jumlah 17 ini menurut
penghitungan ulama yang menjadikan tumakninah-tumakninah yang
berada di 4 (empat) tempat dalam sholat sebagai hitungan tersendiri,
seperti dalam kitab ar-Roudhoh.

اوالصحيحشجاعكأيبالصالةمناخلروجنيةبزيادةعشرمثانيةبعضهموعدها أ
سنة

Sebagian ulama ada yang menghitung rukun-rukun sholat
menjadi 18 rukun dengan menambahkan satu rukun berupa niat
keluar dari sholat, seperti Abu Sujak. Menurut pendapat shohih, niat
keluar dari sholat adalah suatu kesunahan.

واملعتمدالستنييفكمااملواالةبزيادةبلذكرمبااللكنأيضاً ك كذلبعضهموعدها
ا للركنشرطأ

Sebagian ulama lain ada yang menjadikan rukun-rukun
sholat berjumlah 18 juga, tetapi tidak menambahinya dengan rukun
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niat keluar dari sholat, melainkan menambahi rukun yang berupa
muwalah (berturut-turut), seperti dalam kitab as-Sittin. Menurut
pendapat mu’tamad, muwalah dalam sholat adalah syarat rukun.

جنسهاالحتادواحداً ركناً األربعحماهلايفالطمأنيناتجبعلعشرأربعةبعضهموعدها

Sebagian ulama lain menjadikan rukun-rukun sholat
berjumlah 14, yaitu dengan menjadikan tumakninah-tumakninah
sebagai satu rukun dengan alasan persamaan jenis.

اواملعتمدالتحريريفكمابالتكبريالنيةقرنبزيادةعشرمخسةوبعضهم للنيةهيئةأ

Sebagian ulama ada yang menjadikan rukun-rukun sholat
berjumlah 15 dengan menambahkan rukun berupa menyertakan niat
dengan takbiratul ihram, seperti dalam kitab at-Tahrir. Menurut
pendapat mu’tamad, menyertakan niat dengan takbiratul ihram
bukan termasuk rukun, melainkan ia adalah haiah atau pertingkah
dari niat sendiri.

كالغزايلركناً اخلشوعجبعلعشرتسعةجعلهامنومنهم

Sebagian ulama, seperti al-Ghazali, menjadikan rukun-rukun
sholat berjumlah 19, yaitu dengan menjadikan khusyuk termasuk
salah satunya.

يفاألركانمنيعدالأنهوالصواباملصلىذاتبزيادةعشرينجعلهامنومنهم
حنووفارقتمصلتعقلبدونوتصورهاتعقلهاميكناخلارجيفصورةهلاألنالصالة
فيهاخلارجيفحمسوسةصورةوجودبعدمركناً الصائمعدواحيثالصوم

Sebagian ulama lain ada yang menjadikan rukun-rukun
sholat berjumlah 20, yaitu dengan menambahkan diri (dzat) musholli
sebagai salah satunya. Pendapat yang benar adalah tidak
menganggap diri musholli sebagai salah satu rukun sholat
dikarenakan diri musholli memiliki bentuk nyata yang
memungkinkan untuk dilogika dan dideskripsikan tanpa susah payah.
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Hal ini berbeda dengan puasa yang mana para ulama menghitung
shoim (orang yang berpuasa) sendiri sebagai rukun dikarenakan
puasa tidak memiliki bentuk yang dapat diinderawi secara nyata.

األركانمنالصارففقدبعضهموعد

Sebagian ulama memasukkan faqdu shorif (tidak adanya
sesuatu yang membatalkan sholat) sebagai salah satu rukun sholat.

وغريهاملنهاجيفماواملعتمدوعشرينثالثةمجلتهاتكونأركاناً الزوائدهذهعدوعلى
والقيامالنيةوهيأفعاالً مثانيةللركنتابعةهيئةالطمأنينةجبعلعشرثالثةجعلهامن

ومخسةوالرتتيباألخريواجللوسالسجدتنيبنيواجللوسوالسجودواالعتدالوالركوع
والسالموسّلمعليهاهللاصلىالنيبعلىوالصالةوالتشهدوالفاحتةالتحرمتكبريةأقواال
كرأسهوالركنكحياتهفالشرطباإلنسانالصالةشبهتوقدالبقريحممدقال

ايتزيناليتكشعورهواهليئاتكأعضائهواألبعاض

Berdasarkan hitungan jumlah rukun dengan menambahkan
tambahan-tambahan yang telah disebutkan dari awal sebagai
termasuk rukun-rukun sholat menurut masing-masing ulama, maka
rukun-rukun sholat secara total berjumlah 23 rukun. Pendapat yang
mu’tamad adalah yang tertulis dalam kitab Minhaj dan lainnya, yaitu
menjadikan rukun-rukun sholat berjumlah 13 dengan pertimbangan
menjadikan tumakninah sebagai haiah atau pertingkah yang
mengikuti rukun, bukan rukun tersendiri.

Secara garis besar, rukun-rukun sholat dibagi menjadi 2
(dua), yaitu rukun af’aal (perbuatan) dan aqwal (ucapan).

Rukun-rukun af’aal ada 8 (delapan), yaitu (1) niat, (2)
berdiri, (3) rukuk, (4) i’tidal, (5) sujud, (6) duduk antara dua sujud,
(7) duduk akhir, dan (8) tertib. Sedangkan rukun-rukun aqwaal ada 5
(lima), yaitu (1) takbiratul ihram, (2) al-Fatihah, (3) tasyahhud, (4)
sholawat kepada Nabi shollallahu ‘alaihi wa sallama, dan (5) salam.
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Muhammad al-Baqri berkata, “Sesungguhnya sholat
diserupakan dengan manusia. Syarat adalah seperti nyawa manusia.
Rukun adalah seperti kepalanya. Sunah ab’aad adalah seperti
anggota-anggota tubuhnya. Dan sunah hai-at adalah seperti rambut
yang menghiasinya.

1. Niat

القلباللسانليعاونيسنلكنباللساناالنطقجيبفالبالقلبأي) النيةاألول(
غريهإىللسانهوسبقبقلبهالظهرنوىكأنالقلبيفماخبالفاللسانبنطقعربةوال

Rukun sholat yang pertama adalah niat dengan hati. Oleh
karena itu, tidak diwajibkan mengucapkan niat dengan lisan, tetapi
hukum mengucapkannya dengan lisan adalah sunah agar lisan dapat
membantu hati.

Dalam niat, hal yang menjadi patokan adalah apa yang ada
di hati, bukan lisan. Oleh karena itu, apabila ada musholli hendak
sholat Dzuhur, kemudian lisannya mengucapkan niat Ashar karena
keceplosan sedangkan hatinya berniat Dzuhur, maka niatnya tetap
sah. Berbeda dengan kasus sebaliknya, yaitu apabila musholli ingin
sholat Dzuhur, kemudian lisannya mengucapkan Dzuhur sedangkan
hatinya mengucapkan Ashar, maka niat sholat Dzuhurnya tidak sah.

االتحرمبتكبريةالنيةقرنوجيب الصالةواجباتأولأل

Diwajibkan menyertakan niat dengan takbiratul ihram
karena takbiratul ihram adalah perkara wajib yang pertama kali
dalam sholat.

إمجالينيعرفياً واستحضاراً عرفيةومقارنةحقيقياً واستحضاراً حقيقيةمقارنةهلمأنواعلم
العريفبعدوالعرفيةاحلقيقياالستحضاربعداحلقيقيةواملقارنة

Ketahuilah sesungguhnya para ulama mengkategorikan
istilah muqoronah (menyertakan niat bersamaan dengan takbiratul
ihram) menjadi 4 macam, yaitu:
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1. Muqoronah Haqiqiah Wa Istikhdhor Haqiqian.
2. Muqoronah Urfiah Wa Istikhdhor Urfian Ijmalyaini.
3. Muqoronah Haqiqiah Ba’da Istikhdhor Haqiqi.
4. Muqoronah Urfiah Ba’da Urfi.

اأيالصالةذاتذهنهيفيستحضرأناحلقيقيفاالستحضار اليتعشرالثالثةأركا
علىبذاتهركنكليقصدبأنتفصيالً فيهالهالتعرضجيبوماالنيةمجلتهامن

كالعروسأمامههيئتهاوتكوناخلصوص

إىلذلكويستدميالتكبريةأجزاءمنجزءبأولاملستحضرهذايقرنأناحلقيقيةواملقارنة
آخرها

Pengertian Istikhdhor Haqiqi adalah menghadirkan dzat
sholat di dalam hati, artinya, menghadirkan rukun-rukun sholat yang
berjumlah 13 yang mana niat merupakan salah satunya dan
menghadirkan sesuatu yang wajib dijelaskan dalam niat secara rinci.
Gambaran dari istikhdhor haqiqi ini adalah menyengaja secara
khusus dzat dari setiap rukun. Sedangkan hai-ah atau keadaan dzat
tersebut diadakan di depan setiap rukunnya.

Pengertian muqoronah haqiqiah adalah musholli
menyertakan apa yang dihadirkan ini (dalam istikhdor haqiqi)
dengan bagian pertama dari bagian-bagian takbiratul ihram dan
melanggengkan penyertaan tersebut sampai akhir takbiratul ihram.

ظهرمنويعينهافعلهايقصدبأنإمجاالً الصالةهيئةيستحضرأنالعريفواالستحضار
الفرضيةوينويعصرأو

التكبريةأجزاءمنجزءبأيإمجاالً املستحضرهذايقرنأنالعرفيةواملقارنة

Pengertian istikhdhor urfi adalah musholli menghadirkan
hai-ah atau pertingkah sholat di dalam hati secara global, artinya ia
menyengaja berbuat sholat dan menentukan sholatnya, seperti
Dzuhur dan Ashar, dan menentukan kefardhuannya.
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Pengertian muqoronah urfiah adalah musholli menyertakan
apa yang dihadirkan ini (dalam istikhdor urfiah) secara global, yaitu
menyertakannya dengan bagian manapun dari bagian-bagan
takbiratul ihram.

موعيفالنوويواختار اوالغزايلاحلرمنيإماماختارهماوغريها العرفيةاملقارنةتكفيأ
اوالقراءةذاتهالركوعيقصدالبأنالعريفاالستحضاربعداإلمجاليةأي ألنوهكذابذا

غالباً البشريةالقدرةعنهاتعجزاحلقيقيةاملقارنة

Nawawi dalam kitab al-Majmuk dan selainnya memilih
pendapat yang telah dipilih oleh Imam Haromain dan al-Ghazali
bahwa muqoronah urfiah ijmaliah ba’dal istikhdhor ‘urfi sudah
cukup, artinya musholli tidak menyengaja rukuk dengan dzatnya dan
tidak menyengaja qiroah dengan dzatnya, dan seterusnya, karena
muqoronah haqiqiah sangat sulit bagi manusia pada umumnya.

2. Takbiratul Ihram

حالالً كانمااحيرمألنهللمسببالسببإضافةمنهذا) اإلحرامتكبريةالثاين(
خالفولكنهاالتكبرياسممتنعالزيادةتضروالأكرباهللافيقولوكالمكأكلقبلها
إذاتعاىلصفاتهمنصفةكلوكذااألكرب،اجلليلواهللالالمبزيادةاألكرباهللاكاألوىل

غريختللماخبالفواملعىنالنظملبقاءأكربوجلعزاهللاكقولهالفصلايطلمل
رحيمياأورمحنيااهللاحنوالنداءوكذاأكربهواهللاحنويضرفإنهكالضمريصفاته
أكربياواهللاأكرب

Rukun sholat yang kedua adalah takbiratul ihram.

Kata ‘تكبرية اإلحرام’ tersusun atas mengidhofahkan sabab (sebab)

pada musabbab (yang disebabi) karena dengan takbiratul ihram,
sesuatu yang sebelumnya halal menjadi haram, seperti makan dan
berbicara.
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Ketika takbiratul ihram, musholli berkata, ‘ َُاُهللا َأْكبَـر’.
Diperbolehkan menambahinya dengan tambahan yang tidak
menghilangkan nama takbir, tetapi hukumnya khilaf aula, seperti
menambahi menjadi, ‘اهللا األكرب’ dengan tambahan ‘ال’ atau tambahan
sifat lain dan menjadi, ‘اهللا اجلليل األكرب’. Begitu juga diperbolehkan
menambahinya dengan sifat-sifat lain selain dalam contoh tersebut
selama tambahan tersebut tidak panjang dalam memisahkan lafadz
Alasan diperbolehkannya .’اهللا عز وجل أكرب‘ seperti ,’أكرب‘ dan ’اهللا‘
menambahi adalah karena tetapnya urutan dan makna. Berbeda
dengan apabila tambahannya bukan sifat-sifat Allah, seperti dhomir,
maka tidak cukup, misalnya, ‘اهللا هو أكرب’, atau nidak, seperti, ‘ اهللا يا رمحن
.’اهللا يا أكرب‘ atau ’اهللا يا رحيم أكرب‘ atau ’أكرب

3. Berdiri

هياليتعظامهأيظهرهفقارنصبهو) الفرضيفالقادرعلىالقيامالثالث(
عليهاقادرمثلبأجرةمبعنيذلكعلىقدرولومندوبهوبلرأسهأطرقوإنمفاصله
فإنركعةلكلالنهوضابتداءعندحيتاجهكانإذاهذاالفطرزكاةيفيعتربعمافاضلة

بضموالعكازةصالتهمجيعيفاحتاجهاوإنبعكازةأوجيبملصالتهمجيعيفاحتاجه
هوالصورتنيبنيالفرقوهذاأسفلهامنحديدأيزجوهلاالرمحمنأقصرعصاالعني

االعكازةخبالفدواماً الابتداءجيبفاملعنياملعتمد أوبإعارةولوأيضاً دواماً جتبفإ
القبوليلزمهفاللثمنهاأوهلابةالالوضوءماءشراءيفكماعليهاقدربإجارة

Rukun sholat yang ketiga adalah berdiri bagi orang yang
mampu dalam sholat fardhu. Pengertian berdiri disini adalah
tegaknya tulang-tulang punggung musholli meskipun kepalanya
ditundukkan, bahkan menundukkan kepada dihukumi sunah.

Kewajiban berdiri sebagai rukun sholat adalah meskipun
musholli harus memerlukan mu’in (jasa orang lain) yang harus ia
sewa, dengan catatan upah yang akan ia bayarkan berasal dari harta
yang lebih dari harta yang diwajibkan dalam zakat fitrah. Kewajiban
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menyewa mu’in disini adalah di setiap kali bangun untuk setiap
rakaatnya. Apabila musholli harus menyewa mu’in di seluruh
sholatnya maka tidak diwajibkan atasnya menyewa mu’in tersebut.
ATAU meskipun musholli harus menggunakan tongkat (Arab:
Ukazah).

Perbedaan antara dua contoh di atas, yaitu kewajiban berdiri
dengan menyewa mu’in dan kewajiban berdiri dengan tongkat,
adalah bahwa menggunakan mu’in hanya diwajibkan di awal berdiri
saja, sedangkan menggunakan tongkat diwajibkan di seluruh aktifitas
berdiri dalam sholat, meskipun tongkat yang ia gunakan harus
melalui peminjaman atau penyewaan yang ia mampu, seperti kasus
dalam membeli air wudhu, bukan melalui penghibahan tongkat atau
penghibahan harganya, maka tidak diwajibkan atas musholli untuk
menerima penghibahan tongkat tersebut untuk dapat berdiri dalam
sholat.

بواسريبهوكانتحصنيبنلعمرانوسّلمعليهاهللاصلىقولهالقياموجوبيفواألصل
الثالثةاألحوالهذهروىجنبفعلىتستطعملفإنفقاعداً تستطعملفإنقائماً صل

إالنفساً اهللايكلفالفمستلقياً تستطعملفإنوهيالرابعةاحلالةالنسائيزادالبخاري
وسعها

الرطوبةيقبلالبدنمنموضعكلإىلالطبيعةتدفعهورمقيلوالباسوراملصباحيفقال
دونحدوثهيكنملاملقعدةيفكانفإنذلك،وغريواالشفارواالنثينياملقعدةمن

اهالعروقانتفاخ

Asal kewajiban rukun berdiri adalah sabda Rasulullah
shollallahu ‘alaihi wa sallama kepada Imran bin Hushoin yang
sedang menderita sakit bawasir, “Sholatlah dengan berdiri. Apabila
kamu tidak mampu maka dengan duduk. Kemudian apabila kamu
tidak mampu lagi maka dengan tidur miring.” Tiga cara keadaan ini
(berdiri, duduk, tidur miring) diriwayatkan oleh Bukhori. Imam
Nasai menambahkan keadaan keempat, yaitu “apabila kamu tidak
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mampu maka dengan tidur berbaring. Allah tidak membebani
seseorang kecuali sesuai kemampuannya.”

Disebutkan dalam kitab al-Misbah bahwa istilah ‘bawasir’
(ada yang menyebutnya dengan istilah warom) adalah penyakit
bengkak yang menyerang bagian tubuh yang mana bengkak tersebut
menerima cairan yang berasal dari pantat, dua buah pelir, bibir
vagina, dan lain-lain. Apabila bengkak tersebut berada di pantat
maka tidak disertai dengan mengembangnya otot-otot.

وسّلمعليهاهللاصلىاهللارسولأصحابأعيانأكابرمنكانانعمر سيدناأنواعلم
اهللاصلىالنيببدعوةمرضهمنشفيفلماجهاراً عليهتسلمكانتاملالئكةإنقيل
املالئكةاحتجابوسّلمعليهاهللاصلىللنيبفشكااملالئكةعنهاحتجبتوسّلمعليه
ملهفقالعنه لهعادفلمااملرضبعوداهللادع:لهفقالشفائكبسببعنكاحتجا

لهكرامةامسهذكرعندالدعاءفيستجاباملالئكةلهعادتمرضه

Ketahuilah sesungguhnya Sayyidina Imran termasuk salah
satu sahabat besar Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama. Ada
yang mengatakan bahwa ketika ia sakit, para malaikat secara terang-
terangan mengucapkan salam kepadanya. Kemudian ketika ia telah
sembuh berkat doa Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama maka
para malaikat pun tidak menampakkan diri mereka lagi. Oleh karena
tidak bisa melihat malaikat lagi, Imran pun mengeluh kepada
Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama perihal terhalangnya
mereka darinya. Rasulullah menjelaskan, “Para malaikat terhalang
darimu karena kesembuhanmu dari sakit.” Imran berkata, “Kalau
begitu berdoalah kepada Allah agar mengembalikan sakitku.” Atas
permintaannya, penyakit pun kembali menimpa Imran. Kemudian
para malaikat kembali lagi menemuinya. Sebagai bentuk karomah
baginya, doa pun dikabulkan ketika disertai menyebut namanya.
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فإنهأثنائهايفالقدرةطرأتلوكمامبقدورهأتىالصالةأثناءيفالعجزطرألو]فرع[
وضخبالفبعدهمماأكملألنهالعاجزهوىيفالقراءةوجتبأيضاً،مبقدورهيأيت

أعادهشيئاً فيهقرأفلومنهأكملهوفيماعليهالقدرتهفيهالقراءةجتزئهفالالقادر

[CABANG]

Apabila musholli tiba-tiba tidak mampu berdiri di tengah-
tengah sholat maka ia cukup melakukan berdiri yang ia mampui,
sebagaimana apabila di tengah-tengah sholat, tiba-tiba musholli
menjadi mampu berdiri padahal sebelumnya tidak, maka ia cukup
melakukan berdiri yang ia mampui.

Bagi ‘aajiz (musholli yang tiba-tiba tidak mampu berdiri, ia
diwajibkan membaca al-Fatihah pada saat ia turun (tidak berdiri)
karena aktivitas sebelumnya (berdiri) lebih sempurna daripada
aktivitas setelahnya (turun dari berdiri).

Berbeda dengan qoodir (musholli yang tiba-tiba mampu
berdiri), maka bacaan al-Fatihah sebelum (ia berdiri) tidak
mencukupinya karena ia telah mampu melakukan bacaan al-Fatihah
dalam aktivitas (berdiri) yang lebih sempurna daripada sebelumnya.
Apabila qoodir telah membaca sedikit al-Fatihah sebelum mampu
berdiri maka ia wajib mengulanginya ketika ia telah mampu berdiri.

الطمأنينةجتبملوإمنامنهلريكعطمأنينةبالقياموجبالقراءةبعدالقيامعلىقدرلوو 
الركوعحدإىلانتصبالطمأنينةقبلالركوعيفعليهقدروإنبنفسهمقصودغريألنه

ركوعه،متفقدالطمأنينةبعدأوصالتهبطلتعاملاً عامداً ركعمثانتصبفإنليطمئن
حملهيفقنوتاً أرادإنبعدهاوكذاواطمأنقامالطمأنينةقبلاالعتداليفعليهقدرولو
عاملاً عامداً قاعداً قنتفإنالقيامفيجوزوإالالصبحمناألخريةالركعةاعتدالوهو

جلوسهطالإذاهذاالقيامعلىالقدرةمعللقنوتجلوساً أحدثألنهصالتهبطلت
يضرفالوإال
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Apabila musholli mampu berdiri setelah membaca al-Fatihah
maka wajib baginya berdiri tanpa tumakninah agar ia melakukan
rukuk dari berdiri. Alasan tumakninah tidak diwajibkan adalah
karena ia bukan tujuan pokoknya (melainkan tujuan pokoknya adalah
berdiri).

Apabila musholli mampu berdiri pada saat ia melakukan
rukuk dan sebelum tumakninah maka ia wajib menegakkan tubuh
sampai batas rukuk agar bisa tumakninah terlebih dahulu. Apabila ia
menegakkan tubuh, kemudian langsung rukuk saja secara sengaja
dan tahu maka sholatnya batal.

Apabila musholli mampu berdiri pada saat rukuk setelah
tumakninah maka rukuknya telah sempurna.

Apabila musholli tiba-tiba mampu berdiri pada saat i’tidal
sebelum tumakninah, maka ia harus berdiri dan tumakninah terlebih
dahulu. Begitu juga, apabila ia tiba-tiba mampu berdiri pada saat
i’tidal setelah tumakninah dan ia menginginkan qunut di i’tidal dari
rakaat akhir Subuh maka ia berdiri dan tumakninah terlebih dahulu.
Akan tetapi apabila ia tidak menginginkan qunut maka ia boleh
berdiri. Apabila ia langsung qunut dalam keadaan duduk dengan
sengaja dan tahu maka sholatnya batal karena ia melakukan qunut
dengan duduk padahal ia mampu untuk berdiri. Batalnya sholat ini
apabila duduknya lama, jika tidak lama maka tidak apa-apa.

كاحتياجهشرعياً أوكاملقعدحسياً العجزكانسواءالعاجزبهخرجالقادرعلىقوله
إخبارمنذلكيفبدوالالقيامعليهجيبفالاالستلقاءإىلالعنيوجعمنمداواتهيف

طبيباً كانإننفسهمعرفةويكفييفيدأنهعدلطبيب

خبالفيعيدوالقاعداً فيصليغرقاً أورأسهدورانسفينةراكبخافلوماذلكومثل
أوخشوعهيذهبماكلوالضابطذلكلندرةيعيدفإنهفيهالزمحةقاعداً صلىإذاما

القيامالرتكجموزكانبالشديدةاملرادةوهيعادةحتتملالمشقةبهحيصلأوكماله



57

جتبملوإنالصيبوصالةواملعادةاملنذورةفيشملالكفائيأوالعيينأيالفرضيف
املعادةخبالفنيتهفيها

Pernyataan bahwa kewajiban berdiri dalam sholat adalah
bagi qoodir (musholli yang mampu) mengecualikan aajiz (musholli
yang tidak mampu), baik ketidak-mampuannya secara hissi, seperti
duduk, atau secara syar’i, seperti musholli perlu mengobati sakit
matanya dengan cara membaringkan tubuh, maka tidak diwajibkan
atasnya berdiri saat sholat. Dalam hal tujuan mengobati tersebut
harus berdasarkan atas resep dan saran dari dokter yang adil.
Sedangkan apabila musholli adalah seorang dokter maka cukup
berdasarkan atas pengetahuannya sendiri.

Sama seperti ketidak-mampuan secara syar’i adalah
penumpang kapal dimana apabila ia sholat dengan berdiri maka ia
takut mabuk laut atau tenggelam maka ia boleh sholat dengan duduk
dan tidak diwajibkan baginya mengulangi sholat. Berbeda dengan
kasus apabila ia sholat di dalam kapal dengan duduk karena sesak
atau tidak muat kapalnya maka kelak ia wajib mengulangi sholatnya
tersebut.

Batasannya (dhobit) adalah bahwa setiap hal yang dapat
menghilangkan kekhusyukan musholli atau kesempurnaannya atau
setiap hal yang menghasilkan beban berat yang tidak kuat
ditanggung pada umumnya, maka hal tersebut memperbolehkan
meninggalkan berdiri saat sholat fardhu, baik sholat fardhu ain atau
fardhu kifayah, oleh karena ini mencakup sholat yang dinadzari
(mandzuroh), sholat mu’adah, sholatnya anak kecil (shobi) meskipun
tidak diwajibkan niat atasnya.

صلىإذالكنمضطجعاً أوقاعداً فعلهالقيامعلىفللقادرالنفلبالفرضوخرج
لعدممايومىءوالهلمايقعدبأنتامنيوسجودهبركوعهيأيتأنوجبمضطجعاً 

وروده
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Mengecualikan dengan pernyataan “saat sholat fardhu”
adalah saat sholat sunah. Oleh karena itu diperbolehkan bagi qoodir
melakukan sholat sunah dengan duduk atau tidur miring, tetapi
ketika ia tidur miring maka ia wajib melakukan rukuk dan sujud
secara sempurna, yaitu dengan duduk untuk melakukan keduanya,
bukan berisyarat, karena tidak ada dalil yang memperbolehkan.

لعدموالسجودالركوعأمتوإنيصحملاالضطجاعإمكانمعمستلقياً تنفلذاإوأما
وروده

Adapun ketika musholli melakukan sholat sunah dengan
berbaring padahal ia mampu untuk tidur miring maka sholat
sunahnya tidak sah, meskipun ia melakukan rukuk dan sujud secara
sempurna, karena tidak adanya dalil yang memperbolehkan.

القياميففالتطويلاالعتدالمثالركوعمثالسجودمثاألركانأفضلالقيامأناعلممث
االعتداليفمثالركوعيفمثالسجوديفمثأفضل

Ketahuilah sesungguhnya berdiri adalah rukun yang paling
utama, kemudian sujud, kemudian rukuk, kemudian i’tidal.
Memanjangkan (melakukan dengan lama) dalam berdiri adalah lebih
utama, kemudian dalam sujud, kemudian dalam rukuk, kemudian
dalam i’tidal.

4. Membaca Surat al-Fatihah

بواسطةولوذلكحنوأواملصحفيفنظراً أوتلقيناً أوحفظاً أي) الفاحتةقراءةالرابع(
ظلمةيفملنسراج

Rukun sholat yang keempat adalah membaca al-Fatihah, baik
dengan cara hafalan, dituntun oleh orang lain, melihat pada mushaf,
atau dengan cara yang lain meskipun harus dengan menggunakan
perantara lampu bagi musholli yang sholat di tempat yang gelap.
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خلربواملنفردواملأموماإلماموسواءاجلهريةأوالسريةالصالةسواءركعةكليفوجتب
هريرةأيبوعناملصابيحيفالبغويقالالكتاببفاحتةيقرأململنصالةالالصحيحني

خداجفهيالقرآنبأمفيهايقرأملصالةصلىمنقالوسّلمعليهاهللاصلىالنيبعن
اهريرةأليبفقيلمتامغريأيثالثاً  فإيننفسكيفااقرأفقالاإلماموراءتكونإ

وبنيبيينالصالةقسمتتعاىلاهللاقاليقولوسّلمعليهاهللاصلىاهللارسولمسعت
محديناهللاقالالعاملنيربهللاحلمدالعبدقالفإذاسألماولعبدينصفنيعبدي
قالالدينيوممالكقالوإذاعبديعليأثيناهللاقالالرحيمالرمحنقالوإذاعبدي
ماولعبديعبديوبنيبيينهذاقالنستعنيوإياكنعبدإياكقالوإذاعبديجمدين
عليهماملغضوبغريعليهمأنعمتالذينصراطاملستقيمالصراطاهدناقالوإذاسأل
الشيخانأخرجهسألماولعبديلعبديهذاقالالضالنيوال

Membaca al-Fatihah wajib dilakukan di setiap rakaat sholat,
baik berupa sholat sirriah7 atau jahriah, baik musholli adalah sebagai
imam, atau makmum, atau munfarid (sendirian).

Kewajiban membaca Fatihah dalam sholat berdasarkan pada
hadis yang terdapat di dua kitab Shohih, “Tidaklah sah sholat orang
yang belum membaca al-Fatihah.”

Baghowi berkata dalam kitab al-Mashoobih, “Diriwayatkan
dari Abu Hurairah dari Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama
bahwa beliau bersabda, ‘Barang siapa melaksanakan sholat
sedangkan ia tidak membaca al-Fatihah maka sholatnya tidak
sempurna (3 x diucapkan).’ Kemudian dikatakan kepada Abu
Hurairah, ‘Kalau sebagai makmum yang berada di belakang imam,
bagaimana membaca al-Fatihah-nya?’ Abu Hurairah menjawab,
‘Bacalah al-Fatihah di dalam hatimu karena aku mendengar
Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama mengatakan; Allah

7 Sholat sirriah adalah sholat yang bacaan Fatihah-nya dibaca
dengan pelan. Sedangkan sholat jahriah adalah solat yang bacaan Fatihah-
nya dibaca dengan keras.
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berfirman, ‘Aku telah membagi sholat antara Diri-Ku dan hamba-Ku
menjadi dua bagian. Bagi hamba-Ku, ia memperoleh apa yang ia
minta.’ Ketika hamba mengucapkan ’احلمد هللا رب العاملني‘ maka Allah

berfirman, ‘Hamba-Ku telah memuji-Ku.’ Ketika hamba
mengucapkan, ’الرمحن الرحيم‘ maka Allah berfirman, ‘Hamba-Ku telah

memuja-Ku.’ Ketika hamba mengucapkan ’مالك يوم الدين‘ maka Allah

berfirman, ‘Hamba-Ku telah mengagungkan-Ku.’ Ketika hamba
mengucapkan ’إياك نعبد وإياك نستعني‘ maka Allah berfirman, ‘Ini adalah
hubungan antara diri-Ku dan hamba-Ku. Baginya memperoleh apa
yang ia minta.’ Ketika hamba mengucapkan,

اهدنا الصراط املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضآلني

maka Allah berfirman, ‘Ini adalah untuk hamba-Ku. Baginya
memperoleh apa yang ia minta.’ Hadis ini riwayatkan oleh Bukhori
dan Muslim.

إنمثاملعتمدعلىمفرقاً ولوالقرآنبقيةمنقدرهاقراءةلزمهعنهااملصليعجزإنمث
يفمثاهلاأنواعسبعةكونهوجيبدعاءأوذكرمنقدرهاقراءةلزمهذلكعنعجز
العليباهللاإالقوةوالحولوالأكربواهللاهللاإال إلهوالهللاواحلمداهللاسبحانالذكر

فاجلملةنوعيكنملاهللايشأملومانوعكاناهللاشاءوماأنواعمخسةفهذهالعظيم
وإالحيفظهاكانإنالبسملةإليهافيضمأنواعستةوهذهالسويفيقاللكنأنواعسبعة
الفاحتةقدريبلغحىتعليهيزيدأوذلكيكررمثانتهىآخرنوعاً إليهاضم

Apabila musholli tidak mampu membaca Fatihah maka
wajib atasnya membaca ayat-ayat lain dari al-Quran yang seukuran
dengan kuantitas Fatihah meskipun terpisah-pisah sebagaimana
menurut pendapat mu’tamad. Kemudian apabila ia tidak mampu
membaca ayat-ayat lain dari al-Quran maka wajib atasnya membaca
dzikir atau doa yang sama kuantitasnya dengan Fatihah. Dalam
bacaan dzikir atau doa ini, disyaratkan harus berjumlah 7 (tujuh)
jenis, contoh;
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)٥(مِ يْ ظِ عَ الْ يِّ لِ عَ الْ اهللاِ بِ الَّ إِ ةَ وَّ قُـ َال وَ لَ وْ حَ َال وَ ) ٤(رُ بَـ كْ أَ اهللاُ وَ ) ٣(اهللاُ ِإالَّ هَ لَ إِ َال وَ )٢(هللاِ دُ مْ احلَْ وَ )١(اهللاِ انَ حَ بْ سُ 

Contoh di atas adalah dzikir dengan 5 jenis. Kemudian ditambah
dengan;

)٧(نْ كُ يَ ملَْ اهللاُ أِ شَ يَ ملَْ امَ وَ ) ٦(انَ كَ اهللاُ اءَ شَ امَ وَ 

Dengan demikian jumlahnya mencapai 7 (tujuh) jenis. Namun, as-
Suwaifi mengatakan, “Contoh-contoh di atas berjumlah 6 (enam),
bukan 7 (tujuh). Kemudian ia menambahi 6 tersebut dengan
basmalah apabila musholli hafal, jika tidak hafal maka ia
menambahinya dengan dzikir yang lain.” Setelah menentukan 7 jenis
dzikir, kemudian ia mengulang-ulangi mereka atau menambahi
hingga mencapai kadar ukuran yang sama dengan kuantitas Fatihah.

أنوجيبدنيويبدعاءأتىوإالذلكعرفإنباآلخرةتعلقهويعتربكالذكروالدعاء
باآلخرةاملتعلقترمجةتقدميفيجبشاءلغةبأيترجمعنهاعجزفإنبالعربيةيكون
مَّ هُ للَّ اَ باآلخرةاملتعلقومنوأجزأبهأتىبالدنيااملتعلقغرييعرفملفإنغريهعربيةعلى

وْ أَ اءَ نَ سْ حَ ةً جَ وْ زَ ِين قْ زُ ارْ مَّ هُ للَّ اَ بالدنيااملتعلقومنينِّْ عَ ضَ ارْ وَ ِين اِحمْ سَ وَ ِين محَْ ارْ وَ ِيلْ رْ فِ اغْ 
ةً فَ يْـ ظِ وَ 

Doa dihukumi sama seperti dzikir. Yang mu’tabar, doa-doa
yang dibaca sebagai ganti al-Fatihah adalah doa-doa yang
berhubungan dengan perkara-perkara akhirat. Apabila musholli tidak
hafal doa-doa akhirat maka ia berdoa dengan doa-doa yang berkaitan
dengan duniawi.

Dalam berdoa, musholli diwajibkan menggunakan Bahasa
Arab, jika tidak mampu menggunakannya maka ia menerjemahkan
doa dengan bahasa manapun (seperti Jawa, Indonesia, dan lain-lain).

Dalam membaca doa, musholli diwajibkan mendahulukan
menerjemahkan doa akhirat daripada doa duniawi yang berbahasa
Arab. Apabila ia hanya mengetahui doa duniawi, maka ia membaca
doa tersebut dan dihukumi sudah mencukupi.
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Termasuk doa yang berhubungan dengan perihal akhirat
adalah;

ينِّْ عَ ضَ ارْ وَ ِين اِحمْ سَ وَ ِين محَْ ارْ وَ ِيلْ رْ فِ اغْ مَّ هُ للَّ اَ 

Ya Allah! Ampunilah aku. Sayangilah aku. Maafkanlah aku. Dan
ridhoilah aku.

Termasuk doa yang berhubungan dengan perihal dunia adalah;

ةً فَ يْـ ظِ وَ وْ أَ اءَ نَ سْ حَ ةً جَ وْ زَ ِين قْ زُ ارْ مَّ هُ للَّ اَ 

Ya Allah! Berilah aku rizki istri yang cantik atau yang kaya.

بقيةعنوالالفاحتةعنيرتجموالوجوباً الفاحتةبقدروقفذلكعنعجزإنمث
جيبوالعنهفيرتجمالعربيةعنالعجزعندالتكبريخبالفعنهابدالً كانإذاالقرآن
خرسهطرأالذياألخرسخبالفلسانهحتريكعليه

Kemudian apabila musholli tidak mampu membaca dzikir
atau doa maka ia wajib berdiri seukuran lamanya membaca Fatihah.
Ia tidak boleh menerjemahkan Fatihah dan ayat-ayat lain dari al-
Quran yang sebagai ganti dari Fatihah ke bahasa lain.

Berbeda dengan takbir, maka ketika musholli tidak mampu
mengucapkannya dengan Bahasa Arab maka ia menerjemahkannya
ke bahasa lain.

Bagi musholli yang hanya berdiri seukuran lamanya
membaca Fatihah tidak diwajibkan menkomat-kamitkan atau
menggerak-gerakkan lisannya, kecuali bagi musholli yang bisu
bukan bawaan lahir.



63

5. Rukuk

يقيناً،ركبتيهاخللقةمعتدلراحيتوصولقدرينحينأنللقائموأقله) الركوعاخلامس(
األصابعبوصوليكتفىوالخاصةالكفبطنبالراحةواملراد

Rukun sholat yang kelima adalah rukuk.

Dalam rukuk, minimal musholli yang berdiri
membungkukkan punggung sampai kedua telapak tangannya
mencapai kedua lutut secara yakin. Yang dimaksud dengan telapak
tangan disini adalah bagian dalamnya. Tidak cukup jika jari-jari
tangan yang hanya sampai pada kedua lutut.

حناسمنواحدكلوحتصريحبيثورأسهوعنقهظهرهتسويةاألولأشياءربعةأوأكمله
للقبلةأصابعهتفريقالرابعبكفيهقبضهماالثالثركبتيهنصبالثاينفيهاعوجاجال

وسطاً تفريقاً 

Rukuk yang paling sempurna memiliki 4 tahap, yaitu;

1. Meratakan punggung, leher, dan kepala sekiranya seperti papan
datar rata yang tidak melengkung sama sekali.

2. Meluruskan kedua lutut.
3. Menggenggam kedua lutut dengan kedua telapak tangan.
4. Meregangkan jari-jari tangan mengarah ke arah Kiblat dengan

bentuk regangan yang sedang, bukan berlebihan dan dirapatkan.

اوأكملهركبتهأمامجبهتهحماذاةحقهيففأقلهالقاعدأما سجودهحملحماذا
ركوعاً السجوداً كانوإالمماسةغريمن

Adapun rukuk musholli yang duduk maka minimal adalah
mensejajarkan dahi dengan bagian depan lututnya. Sedangkan yang
paling sempurna baginya adalah mensejajarkan dahi dengan tempat
sujud tanpa saling bersentuhan. Apabila dahi menyentuh tempat
sujud maka disebut dengan sujud, bukan rukuk.
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يبَِّ رَ انَ حَ بْ سُ فيهيقولأنويسنفقطغريهبهيقصدالأنالركوعيفجيبأنه) واعلم(
ملوإنبالثالثاإلمامويأيتاألوىلخالفعليهاواالقتصارمرةوأقلههِ دِ مْ ِحبَ وَ مِ يْ ظِ عَ الْ 

عشرةإحدىإىلمخسمنهاكملوإالكرهرضاهمبغريعليهازادفإذااملأمومونيرض
كَ لَ وَ تُ نْ آمَ كَ بِ وَ تُ عْ كَ َر كَ لَ مَّ هُ للَّ اَ بالتطويلراضنيحمصورينقوموإماماملنفردويزيد

تْ لَّ قَ تَـ سْ اِ امَ وَ يرِ شَ بَ وَ يرِ عْ شَ وَ ِيبْ صَ عَ وَ يْ مِ ظْ عُ وَ يْ ُخمِّ وَ يْ رِ صَ بَ وَ يْ عِ مسَْ كَ لَ عَ شَ خَ تُ مْ لَ سْ أَ 
ْنيَ مِ الَ عَ الْ بِّ رَ هللاِ يْ مِ دَ قَ هِ بِ 

Ketahuilah sesungguhnya ketika melakukan rukuk
diwajibkan tidak menyengaja selainnya. Musholli disunahkan
membaca;

هِ دِ مْ ِحبَ وَ مِ يْ ظِ عَ الْ يبَِّ رَ انَ حَ بْ سُ 

Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung. Aku mensucikan-Nya
bersamaan dengan memuji-Nya.

Paling sedikit dibaca satu kali. Apabila hanya membaca satu
kali saja maka hukumnya khilaf al-aula. Musholli yang menjadi
imam sebaiknya membacanya sebanyak 3 kali meskipun makmum
tidak ridho (Jawa: Nggrundel). Adapun apabila ia membacanya lebih
dari 3 kali, sedangkan makmum tidak ridho, maka hukumnya
makruh. Apabila makmum ridho maka sebaiknya imam melengkapi
bacaan tasbih di atas sebanyak 5 kali hingga 11 kali. Musholli yang
sholat sebagai munfarid (sendirian) atau sebagai imam dari para
makmum yang terbatas jumlahnya serta yang ridho dengan
dipanjangkannya sholat sebaiknya menambahi doa;

يْ مِ ظْ عُ وَ يْ ُخمِّ وَ يْ رِ صَ بَ وَ يْ عِ مسَْ كَ لَ عَ شَ خَ تُ مْ لَ سْ أَ كَ لَ وَ تُ نْ آمَ كَ بِ وَ تُ عْ كَ َر كَ لَ مَّ هُ للَّ اَ 
ْنيَ مِ الَ عَ الْ بِّ رَ هللاِ يْ مِ دَ قَ هِ بِ تْ لَّ قَ تَـ سْ اِ امَ وَ يرِ شَ بَ وَ يرِ عْ شَ وَ ِيبْ صَ عَ وَ 

Ya Allah! Kepada-Mu lah aku rukuk. Dengan-Mu lah aku beriman.
Kepada-Mu lah aku pasrah. Pada-Mu, khusyuk pendengaranku,
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penglihatanku, otakku, tulangku, sarafku, rambutku, kulitku. Semua
dalam diriku adalah milik Allah Yang merajai seluruh alam.

ويفعدمهمععليهاالزيادةمنأوىلالدعاءهذامعالتسبيحيفبالثالثفاإلتيان
ركوعهيفيقولأنيكثروسّلمعليهاهللاصلىاهللارسولكانأنسقالاملصابيح
ِيلْ رْ فِ اغْ مَّ هُ للَّ اَ كَ دِ مْ ِحبَ وَ انَ بـَّ رَ مَّ هُ اللَّ كَ انَ حَ بْ سُ وسجوده

Membaca tasbih dengan sebanyak 3 kali disertai dengan
membaca doa di atas adalah lebih utama daripada menambahi bacaan
tasbih lebih dari 3 kali disertai dengan tidak membaca doa tersebut.

Di dalam kitab al-Mashoobih disebutkan bahwa Anas berkata
bahwa Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama selalu
memperbanyak membaca di dalam sujud dan rukuknya;

ِيلْ رْ فِ اغْ مَّ هُ للَّ اَ كَ دِ مْ ِحبَ وَ انَ بـَّ رَ مَّ هُ اللَّ كَ انَ حَ بْ سُ 
Maha Suci Allah. Ya Allah Ya Tuhan kami. Aku mensucikan-Mu

serta memuji-Mu. Ya Allah. Ampunilah aku.

حٌ وْ بـُّ سُ وسجودهركوعهيفيقولكانوسّلمعليهاهللاصلىاهللارسولأنعائشةوعن
حِ وْ الرُّ وَ ةِ كَ ئِ َال مَ الْ بُّ رَ سٌ وْ دُّ قُ 

Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah shollallahu
‘alaihi wa sallama berkata dalam rukuk dan sujudnya;

حِ وْ الرُّ وَ ةِ كَ ئِ َال مَ الْ بُّ رَ سٌ وْ دُّ قُ حٌ وْ بـُّ سُ 

Allah adalah Dzat Yang Maha Suci, Mulia, Raja seluruh malaikat
dan ruh.
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6. Tumakninah dalam Rukuk

أنوأقلهاالطمأنينةمقاماهلوىزيادةتقوموالالركوعيفأي) فيهالطمأنينةالسادس(
ههويعنرفعهينفصلحبيثراكعاً أعضاؤهتستقر

Rukun sholat yang ke-enam adalah tumakninah di dalam
rukuk. Menambahi gerakan turun tidak dapat menggantikan status
tumakninah.

Minimal dalam tumakninah adalah anggota-anggota tubuh
menetap tenang dan diam dengan posisi rukuk sekiranya antara naik
dan turun dapat dibedakan atau terpisah oleh jeda.

7. I’tidal

قعودأوقياممنمنهركعماإىلاملصليعودوهوالنفليفولو) االعتدالالسابع(
للركوعكاهلويلهمقدمةفهوالركوعمنالرفعوأماغريهباالعتداليقصدالأنوجيب

واالعتدالالرفعجمموعالركنوقيلوالسجود

Rukun sholat yang ketujuh adalah i’tidal meskipun saat
melakukan sholat sunah. I’tidal adalah musholli kembali ke posisi
sebelum ia rukuk, yaitu posisi berdiri atau duduk.

Ketika melakukan i’tidal maka diwajibkan atas musholli
tidak menyengaja melakukan perbuatan selainnya. Bangun dari
rukuk merupakan pendahuluan bagi i’tidal sebagaimana turun juga
pendahuluan bagi rukuk dan sujud. Ada yang mengatakan bahwa
yang menjadi rukunnya adalah bangun dari rukuk dan i’tidalnya.

اتِ وَ مَ السَّ ءُ لْ مِ دُ مْ احلَْ كَ لَ انَ بـَّ رَ اعتدالهويفهُ دَ محَِ نْ مَ لِ اهللاُ عَ مسَِ الرفعيفيقولأنويسن
دُ عْ بَـ ءٍ يْ شَ نْ مِ تَ ئْ شِ امَ ءُ لْ مِ وَ ضِ رْ ألَ اْ ءُ لْ مِ وَ 

Ketika musholli bangun dari rukuk maka ia disunahkan
membaca;
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هُ دَ محَِ نْ مَ لِ اهللاُ عَ مسَِ 

Allah menerima pujian bagi-Nya dari hamba yang memuji-Nya.

Begitu juga, ketika ia i’tidal disunahkan membaca;

دُ عْ بَـ ءٍ يْ شَ نْ مِ تَ ئْ شِ امَ ءُ لْ مِ وَ ضِ رْ ألَ اْ ءُ لْ مِ وَ اتِ وَ مَ السَّ ءُ لْ مِ دُ مْ احلَْ كَ لَ انَ بـَّ رَ 

Ya Tuhan kami. Bagi-Mu lah pujian yang banyak, yang indah, dan
yang terus bertambah, yaitu pujian yang memenuhi langit, bumi, dan

segala sesuatu yang Engkau kehendaki setelah langit dan bumi.

القنوتيردملمامرمنويزيداحلمدلكربنابعدهِ يْ فِ كاً اَر بَ مُ اً ريْ ثِ كَ داً محَْ التحقيقيفوزاد
يَ طِ عْ مُ َال وَ تَ يْ طَ عْ أَ امَ لِ عَ انِ مَ َال دٌ يْ بِ عَ كَ لَ انَ لُّ كُ َو دُ بْ عَ الْ الَ قَ امَ قُّ حَ أَ دِ جْ مَ الْ وَ اءِ نَ الثـَّ لُ هْ أَ 
دّ اجلَْ كَ نْ مِ دَّ اجلَْ اذَ عُ فَ نْـ يَـ َال وَ تَ عْ نَـ مَ امَ لِ 

Di dalam kitab Tahkik, setelah lafadz ‘ دُ مْ احلَْ كَ لَ انَ بـَّ رَ  ’
ditambahkan bacaan;

هِ يْ فِ كاً اَر بَ مُ اً ريْ ثِ كَ داً محَْ 

Bagi musholli yang sedang i’tidal (di akhir rakaat sholat
Subuh dan sholat Witir) yang tidak ingin membaca doa qunut
hendaknya menambahi bacaan;

يَ طِ عْ مُ َال وَ تَ يْ طَ عْ أَ امَ لِ عَ انِ مَ َال دٌ يْ بِ عَ كَ لَ انَ لُّ كُ َو دُ بْ عَ الْ الَ قَ امَ قُّ حَ أَ دِ جْ مَ الْ وَ اءِ نَ الثـَّ لُ هْ أَ 
دُّ اجلَْ كَ نْ مِ دَّ اجلَْ اذَ عُ فَ نْـ يَـ َال وَ تَ عْ نَـ مَ امَ لِ 

Ahli pujaan dan pujian adalah ucapan yang paling berhak dikatakan
oleh hamba. Kita semua bagi-Mu adalah para hamba. Tidak ada
yang dapat mencegah apa yang telah Engkau berikan. Tidak ada

yang dapat memberi apa yang telah Engkau cegah. Tidak ada yang
dapat memberikan kemuliaan kecuali Engkau.
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8. Tumakninah dalam I’tidal

مثاعتدلالأواعتدالهمتهلشكمثسجدولواالعتداليفأي) فيهالطمأنينةالثامن(
سجدمثوجوباً اطمأن

Rukun sholat yang kedelapan adalah tumakninah di dalam
i’tidal.

Apabila musholli bersujud, kemudian ia ragu apakah ia telah
menyempurnakan i’tidalnya atau belum, maka ia wajib kembali
melakukan i’tidal, kemudian tumakninah, kemudian bersujud.

9. Sujud Dua Kali

ىلَ عْ اْألَ يبَِّ رَ انَ حَ بْ سُ فيهيقولأنويسنركعةكليفأي) مرتنيالسجودالتاسع(
هِ دِ مْ ِحبَ وَ 

Rukun sholat kesembilan adalah sujud dua kali. Rukun ini
dilakukan di setiap rakaat sholat.

Disunahkan ketika bersujud membaca;

هِ دِ مْ ِحبَ وَ ىلَ عْ اْألَ يبَِّ رَ انَ حَ بْ سُ 

Maha Suci Tuhanku Yang Maha Luhur. Aku mensucikannya serta
memuji-Nya.

اهللاصلىقالمِ يْ ظِ عَ الْ كَ بِّ رَ مِ اسْ بِ حْ بِّ سَ فَ نزلتملاقالأنهعامربنعتبةعنوردفقد
يفاجعلوهاقالىلَ عْ اْألَ كَ بِّ رَ مَ اسْ حِ بِّ سَ نزلتوملاركوعكميفاجعلوهاوسّلمعليه

سجودكم

Diriwayatkan dari Utbah bin Amir bahwa ketika diturunkan
ayat;
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8مِ يْ ظِ عَ الْ كَ بِّ رَ مِ اسْ بِ حْ بِّ سَ فَ 

Maka bertasbilah dengan menyebut nama Tuhanmu Yang Maha
Agung,

maka Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama bersabda,
“Jadikanlah ayat tersebut (bacaan) di dalam rukukmu.” Kemudian
ketika diturunkan ayat;

9ىلَ عْ اْألَ كَ بِّ رَ مَ اسْ حِ بِّ سَ 

Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Maha Luhur,

maka Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama bersabda,
“Jadikanlah ayat tersebut (bacaan) di dalam sujudmu.”

عشرةإحدىمثتسعمثسبعمثمخسمثثالثالكمالوأدىنمبرةالسنةأصلوحيصل
واملأمومبالتطويلراضنيحمصورينقوموإماماملنفردسوىذلكعلىأحديزيدوال

هُ قَ لَ خَ يذِ لَّ لِ يَ هِ جْ وَ دَ جَ سَ تُ مْ لَ سْ أَ كَ لَ وَ تُ نْ آمَ كَ بِ وَ تُ دْ جَ سَ كَ لَ مَّ هُ للَّ اَ ذكرمنويزيد
قبلهِ تِ وَّ قُـ وَ هِ لِ وْ ِحبَ الروضةيفوزادْنيَ قِ الِ اخلَْ نَ سَ حْ أَ اهللاُ كَ ارَ بَ تَـ هُ رَ صَ بَ وَ هُ عَ مسَْ قَّ شَ وَ هُ رَ وَّ صَ وَ 
كَ ارَ بَ تَـ 

Asal kesunahan membaca tasbih dalam sujud dapat
diperoleh dengan membacanya satu kali. Minimal yang paling
sempurna adalah 3 kali, lalu 5 kali, lalu 7 kali, lalu 9 kali, lalu 11
kali. Musholli tidak boleh membaca tasbih lebih dari 3 kali kecuali
apabila ia berstatus sebagai munfarid atau imam dari makmum yang
jumlahnya terbatas yang rela kalau imam memperpanjang sujud
dengan bacaan tasbih yang lebih tersebut (ridho bit tathwil), atau
sebagai makmum.

8 Surat al-Waqiah: 74, Surat al-Haaqoh: 52
9 Surat al-A’la: 1
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Musholli yang sebagai munfarid, atau imam dari makmum
yang ridho bit tathwil, atau makmum, hendaknya menambahi tasbih
dalam sujud dengan membaca;

قَّ شَ وَ هُ رَ وَّ صَ وَ هُ قَ لَ خَ يذِ لَّ لِ يَ هِ جْ وَ دَ جَ سَ تُ مْ لَ سْ أَ كَ لَ وَ تُ نْ آمَ كَ بِ وَ تُ دْ جَ سَ كَ لَ مَّ هُ للَّ اَ 
ْنيَ قِ الِ اخلَْ نَ سَ حْ أَ اهللاُ كَ ارَ بَ تَـ هُ رَ صَ بَ وَ هُ عَ مسَْ 

Ya Allah. Kepada-Mu, aku bersujud. Kepada-Mu, aku beriman.
Kepada-Mu, aku pasrah. Diriku bersujud kepada Allah yang telah
menciptakanku, membentuk jasadku, memberikan pendengaranku

dan penglihatanku sebagai makhluk yang terbaik (manusia).
Tabaarakallah.

Di dalam kitab Roudhoh ditambahkan bacaan ‘ هِ لِ وْ ِحبَ  هِ تِ وَّ قُـ وَ  ’
setelah lafadz ‘ كَ ارَ بَ تَـ  ’.

رمحتهأيربهمنالعبديكونماأقربمسلمحلديثالسجوديفالدعاءإكثارويسن
لكميستجابأنفحقيقأيفقمنٌ سجودكميفأيالدعاءفأكثرواساجدوهووعفوه

عليهاهللاصلىاهللارسولكانهريرةأبووقالالشيخنيعناملصابيحيفالبغويقال
هِ رِّ سِ وَ هِ تِ يَ نِ َال عَ وَ هِ رِ آخِ وَ هِ لِ وَّ أَ هِ لِّ جَ وَ هِ قِّ دَ هِ لِّ كُ ِيبْ نْ ذَ ِيلْ رْ فِ اغْ مَّ هُ للَّ اَ سجودهيفيقولوسّلم

Disunahkan memperbanyak doa di dalam sujud karena ada
hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, “Hal yang paling
mendekatkan hamba dengan Tuhannya (rahmat dan ampunan-Nya)
adalah ketika ia bersujud. Oleh karena itu perbanyaklah berdoa [di
dalam sujud kalian maka nyata jelas dikabulkan doa itu untuk
kalian.”

Al-Baghowi berkata dalam kitab al-Mashoobih dari riwayat
Bukhori dan Muslim bahwa Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah
shollallahu ‘alaihi wa sallama berdoa di dalam sujudnya;

هِ رِّ سِ وَ هِ تِ يَ نِ َال عَ وَ هِ رِ آخِ وَ هِ لِ وَّ أَ هِ لِّ جَ وَ هِ قِّ دَ هِ لِّ كُ ِيبْ نْ ذَ ِيلْ رْ فِ اغْ مَّ هُ للَّ اَ 
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Ya Allah. Ampunilah dosaku seluruhnya, baik yang kecil ataupun
besar, baik yang awal ataupun yang akhir, dan baik yang dilakukan

secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi.

فوقعتفالتمستهالفراشمنليلةوسّلمعليهاهللاصلىاهللارسولفقدتعائشةقالتوَ 
اكَ ضَ رِ بِ ذُ وْ عُ أَ ينِّ إِ مَّ هُ للَّ اَ يقولوهومنصوبتانومهااملسجديفوهوقدميهبطنعلىيدي

امَ كَ تَ نْ أَ كَ يْ لَ عَ اءً نَ ثَـ يصِ حْ أُ َال كَ نْ مِ كَ بِ ذُ وْ عُ أَ وَ كَ تِ بَ وْ قُ عُ نْ مِ كَ اتِ افَ عَ مبُِ وَ كَ طِ خْ سُ نْ مِ 
السجودحالةعينيهفتحويسنكَ سِ فْ نَـ ىلَ عَ تَ يْ نَـ ثْـ أَ 

Aisyah berkata, “Aku kehilangan Rasulullah shollallahu
‘alaihi wa sallama di suatu malam. Kemudian aku mencarinya.
Ternyata aku mendapatinya sedang berada di masjid. Ia sedang
bersujud membaca;

يصِ حْ أُ َال كَ نْ مِ كَ بِ ذُ وْ عُ أَ وَ كَ تِ بَ وْ قُ عُ نْ مِ كَ اتِ افَ عَ مبُِ وَ كَ طِ خْ سُ نْ مِ اكَ ضَ رِ بِ ذُ وْ عُ أَ ينِّ إِ مَّ هُ للَّ اَ 
كَ سِ فْ نَـ ىلَ عَ تَ يْ نَـ ثْـ أَ امَ كَ تَ نْ أَ كَ يْ لَ عَ اءً نَ ثَـ 

Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung dengan keridhoan-Mu dari
kemurkaan-Mu dan dengan penjagaan-Mu dari siksa-Mu. Aku

berlindung dengan-Mu dan dari-Mu. Aku tidak akan bisa
menghitung pujian untukmu sebagaimana Engkau memuji Dzat-Mu

sendiri.

Disunahkan membuka kedua mata ketika bersujud.

10. Tumakninah dalam Sujud

يفستأيتاليتالسبعةالسجودشروطإحدىوهذهالسجودأي) فيهالطمأنينةالعاشر(
عنهاهللارضياملصنفكالم

Rukun sholat yang kesepuluh adalah tumakninah dalam
sujud. Tumakninah ini merupakan salah satu dari 7 syarat sujud yang
akan dijelaskan oleh mushonnif rodhiyallahu ‘anhu.
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11. Duduk di antara Dua Sujud

قاعداً أصلىسواءنفليفولوركعةكليفأي) السجدتنيبنياجللوسعشراحلادي(
اجللوسدونمايكفيفالمضطجعاً أو

Rukun sholat yang kesebelas adalah duduk antara dua sujud
di setiap rakaat sholat meskipun sholat sunah, baik musholli sholat
dengan duduk atau tidur miring. Oleh karena itu, posisi tubuh yang
masih belum disebut dengan posisi duduk belum mencukupi.

: الكوثر(واحنرتعاىلقولهيفعطاءعندبالنحراملرادهووهذاجالساً يستويأنوأقله
حنرهيبدوحىتجالساً السجدتنيبنييستويأنوتعاىلسبحانهاهللاأمرهقال) ٤

Minimal dalam duduk adalah tubuh musholli tegak duduk.
Duduk antara dua sujud merupakan maksud dari kata ‘النحر’, menurut
Athok, dalam Firman Allah; َواْحنَرْ  (QS. Al-Kautsar: 4) Athok

mengatakan bahwa Allah memerintahkan untuk melakukan an-Nahr,
yaitu sekiranya musholli menegakkan tubuh dengan posisi duduk di
antara dua sujud sampai nahrnya (bagian atas dada) kelihatan.

يفالسجدتنيبنيواجللوساالعتدالوجوببعدماملقريابنجزموقدالشرباملسيقال
اهالنفل

Syibromalisi mengatakan bahwa Ibnu Muqri menetapkan
tidak adanya kewajiban i’tidal dan duduk di antara dua sujud dalam
sholat sunah.

فُ اعْ وَ ِين افِ عَ وَ ِين دِ اهْ وَ ِين قْ زُ ارْ وَ ِين عْ فَـ ارْ وَ ِين رْ بُـ اجْ وَ ِين محَْ ارْ وَ ِيلْ رْ فِ اغْ بِّ رَ يقولأنوأكمله
رمحةأيوارمحينوقولهمنهاسيقعوماذنويبمنوقعمااسرتأييلاغفرربقولهينِّ عَ 

يفأيوارفعينوقولهقتلبابمنوهوكثرياً ماالواعطينأغنينأيواجربينوقولهواسعة
منالرزققصدإنبذلكالدعاءجوازوحملواسعاً رزقاً أيوارزقينوقولهواآلخرةالدنيا
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منسلمينأيوعافينوقولهاألعماللصاحلأيواهدينوقولهحرموإالأطلقأواحلالل
ذنويبامحأيعينواعفوقولهواآلخرةالدنياباليا

خاصةغريهوبنيبينهالتفرقةألنإماماً ولواإلفرادبلفظاملذكورةالضمائريفويأيت
بالقنوت

Duduk antara dua sujud yang paling sempurna untuk
dilakukan adalah bahwa musholli menyertakan bacaan;

ينِّ عَ فُ اعْ وَ ِين افِ عَ وَ ِين دِ اهْ وَ ِين قْ زُ ارْ وَ ِين عْ فَـ ارْ وَ ِين رْ بُـ اجْ وَ ِين محَْ ارْ وَ ِيلْ رْ فِ اغْ بِّ رَ 

Kata ‘رب اغفر ىل’ berarti tutupilah dosa-dosaku yang telah dan

akan terjadi.

Kata ‘وارمحىن’ berarti rahmatilah aku dengan rahmat yang luas.

Kata ‘واجربىن’ berarti buatlah aku kaya dan berilah aku harta

yang banyak. Kata ‘ رَ بَـ جَ  ’ termasuk dari bab ‘ َقـََتل’ dalam segi tasrifan.

Kata ‘وارفعىن’ berarti angkatlah derajatku di dunia dan akhirat.

Kata berarti ’وارزقىن‘ berilah aku rizki banyak.

Diperbolehkannya berdoa meminta rizki yang banyak adalah apabila
orang yang berdoa memaksudkan rizki yang diminta berasal dari
rizki yang halal, atau dimutlakkan. Apabila rizki yang diminta adalah
rizki yang haram maka berdoa memintanya pun juga diharamkan.

Kata ‘واهدىن’ berarti berilah aku petunjuk untuk melakukan

amal-amal sholih.

Kata ‘وعافىن’ berarti selamatkanlah aku dari mara bahaya

dunia dan akhirat.

Kata ‘واعف عىن’ berarti leburlah dosa-dosaku.
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Musholli tetap mengucapkan doa di atas dengan dhomir
mutakallim wahdah meskipun ia sholat berstatus sebagai imam,
karena membedakan antara dhomir mutakallim wahdah dengan
mutakallim ma’al ghoir hanya berlaku di dalam doa qunut.

يزيدواأنبالتطويلرضواحمصورينوإمامللمنفردويسناحلبيبحتفةيفالسويفيقال
اهايقِ شَ َال وَ راً افِ كَ َال ايرِ بَ كِ رْ الشِّ نَ مِ ايقِ تَ باً لْ قَـ ِيل بْ هَ بِّ رَ ذلكعلى

Suwaifi berkata dalam kitab Tuhfah al-Habib, “Disunahkan
bagi musholli yang sebagai munfarid atau sebagai imam dari
makmum yang terbatas jumlahnya yang ridho bit tathwil untuk
menambahi doa Robbi ighfir li .... dengan doa;

ايقِ شَ َال وَ راً افِ كَ َال ايرِ بَ كِ رْ الشِّ نَ مِ ايقِ تَ باً لْ قَـ ِيل بْ هَ بِّ رَ 

Ya Tuhanku! Berilah kami hati yang takut kemusyrikan, dan yang
baik, bukan yang kafir dan celaka.

الصالةبطلتالتشهدأقلبقدرفيهالواردالدعاءعنالسجدتنيبنياجللوسطولولو
فيهطلبحمليفإالالفاحتةبقدرفيهالواردالدعاءعنزيادةاالعتدالطوللوكما

بالقنوتاجلملةيفتطويلهلطلبالصلواتسائرمناألخريةالركعةكاعتدالالتطويل
اهالرمحاينقالهالصورةهذهغرييفأياجلملةيفقولهالسويفيقالالتسبيحوكصالة

Apabila musholli memperlama waktu duduk antara dua sujud
melebihi waktu membaca doa yang dianjurkan di dalamnya, yaitu
memperlama hingga sampai lamanya waktu membaca minimal
tasyahud maka sholatnya batal, sebagaimana dihukumi batal
sholatnya apabila ia memperlama i’tidal melebihi waktu membaca
doa yang dianjurkan di dalamnya, yaitu memperlama hingga sampai
lamanya waktu membaca al-Fatihah, kecuali i’tidal yang memang
dianjurkan untuk memperlama, seperti i’tidal pada rakaat akhir dari
sholat-sholat lainnya karena memang adanya anjuran umum (fil
jumlah) untuk memperlamakan rakaat akhir dengan qunut, dan
memperlama i’tidal dalam sholat tasbih. Suwaifi melanjutkan, “fil
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jumlah” berarti adanya anjuran memperlama i’tidal dalam selain
contoh ini.” Demikian dikatakan oleh Rohmani.

مابتطويلهماالصالةبطلتوإمنا يطوالنفالقصريانركنانأل

Adapun batalnya sholat sebab memperlama rukun duduk di
antara dua sujud dan i’tidal yang melebihi waktu membaca doa yang
dianjurkan adalah karena dua rukun tersebut merupakan rukun qoshir
atau pendek, oleh karena ini tidak boleh diperlamakan atau
dipanjangkan.

طالفإنطويلركنيفطالإنوكذاقصرإنيضرملالصالةيفمتمكناً قاعداً نامولو
العامدمنزلةفنزلباالختيارتقعالنوممقدماتألنصالتهبطلتقصريركنيف

Apabila musholli tidur dengan keadaan menetapkan pantat
dalam sholat maka sholatnya tidak batal dengan catatan apabila tidak
lama tidurnya. Begitu juga sholatnya tidak batal apabila tidur
lamanya terjadi dalam rukun yang dianjurkan untuk dilamakan.
Apabila tidurnya lama dan terjadi dalam rukun yang qoshir maka
sholatnya batal karena faktor-faktor yang menyebabkan tidur terjadi
secara ikhtiar (ada kiat usaha dari musholli). Oleh karena itu tidur ini
diposisikan sebagai tidur orang yang memang sengaja tidur (’aamid).

12. Tumakninah dalam Duduk di antara Dua Sujud

السجدتنيبنياجللوسأي) فيهالطمأنينةعشرالثاين(

Rukun sholat yang kedua belas adalah tumakninah di dalam
duduk antara dua sujud.

أحدحنوالفتحعلىوتبىنوعجزهاصدرهامبنيةكلهااملركبةاألعدادأناعلم]فائدة[
فيبىنعجزمهاوأماكاملثىنصدرمهافيعربعشرةواثنيتعشراثينإالاجلزأينبفتحعشر
الياءفتحفلكعشرةمثاينوإالاإلعرابملحةشرحيفالفاكهياهللاعبدقالالفتحعلى

ا مجيعمناألولاجلزءويعرفاهوفتحهاالنونكسربقاءمعحذفهاويقلوإسكا
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قالكمااملنتهذايفكمامبتدأكانإذاخصوصاً تعريفهأريدإذابألاملركبةاألعداد
سكنهاوقدعشرمثاينمنالياءوتفتحأيضاً اإلعرابملحةشرحيفاحلريريالقاسمأبو

رأيتفقلتاألولعلىوالالماأللفأدخلتالعددمنالنوعهذاعرفتوإذابعضهم
العجزوبىنالرضيقالهماعلىالكلمةكجزءألنهالصدربىنوإمنااهرجالً عشراألحد

األمشوينقالهالواووهوالعطفحرفمعىنلتضمنه

[FAEDAH]

Ketahuilah sesungguhnya semua isim bilangan yang berupa
susunan dimabnikan fathah pada lafadz pertamanya dan keduanya.
Contoh;

عشرأحد

Contoh tersebut dimabnikan fathah di setiap lafadznya, sehingga
harus dibaca;

عَ شَ رَ  أَ حَ دَ 

Dikecualikan yaitu lafadz;

عشرةاثنيتdanعشراثين

maka lafadz yang pertama dii’robi seperti isim tasniah. Adapun
lafadz kedua dimabnikan fathah.

Abdullah al-Fakihi berkata dalam kitab Syarah Milhah al-
I’rob, “Dan dikecualikan juga lafadz;

عشرةمثاين

maka kamu diperbolehkan menfathah huruf /ي/ dan mensukunnya.

Sedikit sekali yang memperlakukannya dengan membuang huruf /ي/

disertai dengan mengkasroh huruf /ن/ dan menfathahnya.”
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Lafadz pertama dari semua isim bilangan yang berupa
susunan dima’rifatkan dengan ditambahi al jika memang ingin (ال)
dima’rifatkan, terutama, ketika menjadi mubtada, seperti yang
tertulis dalam kitab matan ini, sebagaimana dikatakan oleh Abu
Qosim al-Hariri dalam kitab Syarah Milhah al-I’rob juga, “Huruf /ي/

dari lafadz ‘مثاين عشر’ difathahkan. Sebenarnya sebagian ulama

mensukun huruf /ي/ tersebut. Ketika kamu hendak mema’rifatkan
jenis isim bilangan yang berupa susunan maka kamu memasukkan al
َعَشَر َرُجًال ;pada lafadz yang pertama, contoh (ال) “رَأَْيُت اَْألََحدَ 

Alasan mengapa lafadz yang pertama dari isim bilangan ini
dimabnikan adalah karena ia seperti bagian kalimat menurut
pendapat yang dikatakan oleh ar-Ridho. Sedangkan lafadz kedua
dimabnikan karena ia mengandung makna huruf athof, yaitu huruf
athof wawu .seperti yang dikatakan oleh al-Asymuni ,(و)

13. Tasyahud Akhir

أولتشهدللصالةيكنملوإنسالميعقبهالذيوهو) األخريالتشهدعشرالثالث(
تشهدانلهالصالةأكثرأنمنالغالبعلىجرىباألخريالتعبريأوواجلمعةكالصبح

Rukun sholat yang ketiga belas adalah tasyahud akhir yang
dilakukan sebelum rukun salam. Pernyataan rukun dengan istilah
tasyahud akhir menunjukkan bahwa ia wajib dilakukan meskipun
sholat yang dilakukan tidak memiliki tasyahud awal, seperti Subuh
dan Jumat. Atau pernyataan dengan istilah akhir memang mengikuti
alasan yang umum dinyatakan oleh para ulama Fiqih, yaitu bahwa
sebagian besar sholat memang memiliki dua tasyahud.

اهللاورمحةالنيبأيهاعليكسالمالثانيةهللالتحياتاألوىلمجلأربعالتشهدأناعلم
اهللاإالإلهالأنأشهدالرابعةالصاحلنياهللاعبادوعلىعليناالسالمالثالثةوبركاته
اهللارسولحممداً أنوأشهد
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Ketahuilah sesungguhnya bacaan tasyahud memiliki 4
jumlah (kalam), yaitu;

هللاِ اتُ يَّ حِ لتَّ اَ .1
هُ اتُ كَ َر بَـ وَ اهللاِ ةُ محَْ رَ وَ ِيبُّ النَّ اهَ يـُّ أَ كَ يْ لَ عَ مٌ َال سَ .2
ْنيَ احلِِ الصَّ اهللاِ ادِ بَ عِ ىلَ عَ وَ انَ يْـ لَ عَ مُ َال لسَّ اَ .3
اهللاِ لُ وْ سُ رَ داً مَّ حمَُ نَّ أَ دُ هَ شْ أَ وَ اهللاُ الَّ إِ هَ لَ إِ َال نْ أَ دُ هَ شْ أَ .4

أنالثالثلعذرإالقاعداً قراءتهالثاينكالفاحتةبهالنفسإمساعاألولتسعةوشروطه
املواالةاخلامسكالفاحتةالصارفعدمالرابعبالتعلمولوعليهاللقادربالعربيةيكون

إالبعدلهشريكالوحدهيغتفرنعمقرآناً أوذكراً ولوبغريهاكلماتهبنييفصلالبأن
ااهللا السادسعليكالسالميفميموزيادةالنيبأيهايفيازيادةوكذاروايةيفوردتأل

وعكسهبالرسولكالنيبمبرادفهولوالتشهدمنأقللفظإبدالجيوزوالاحلروفمراعاة
مراعاةالثامنالكلماتمراعاةالسابعذلكوغريبأمحدوحممدبأعلموأشهد

تصحملتركهمافلوووقفاً وصالً النيبأيهاقولهيفاهلمزةأوالتشديدفيجبالتشديدات
منهشدةلرتكهتشهدهبطلاهللاإالإلهالأنيفالالميفاملدغمةالنونأظهرولوقراءته
الرمليعنالسويفينقلهوكذاالشرقاويقالهعليهخلفائهاجلاهلذلكيفيعذرنعم

هذهيفيغتفرالفضايلحممدالشيخقاللكناهللارسولحممداً شدةإسقاطويضر
علىالشرباملسييفكماالبطالنعدمهذهيفاملعتمدالسويفيوقالاألوىلدونللعوام

أظهرملاوألنهوالراءالالممعوالتنوينالنونيفواإلظهاراإلدغامبنيخريالبزيأن
تركوأماهناإظهارهيضرملورسولهعبدهحممداً أنوهياألخرىالصيغةيفالتنوين
إسقاطهماجوزحيثللقليويبخالفاً فيضرغريهأوالوقفسواءمعاً واإلظهارالشدة

السالمعليكالتحياتحنواملعىنتغيريبعدمهحصلإنالرتتيبالتاسعالوقفيفمعاً 
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ةُ محَْ رَ وَ ِيبُّ النَّ اهَ يـُّ أَ كَ يْ لَ عَ مُ َال السَّ قالكأنمعناهتغيريالرتتيبعدمعلىيلزمملإذاوأما
الرتتيبيشرتطفالْنيَ احلِِ الصَّ اهللاِ ادِ بَ عِ ىلَ عَ وَ انَ يْـ لَ عَ مُ َال السَّ هللاِ اتُ يَّ حِ التَّ هُ اتُ كَ َر بَـ وَ اهللاِ 

Syarat-syarat tasyahud ada 9 (sembilan), yaitu;

1. Musholli membuat dirinya sendiri mendengar bacaan tasyahud.
2. Membaca tasyahud dalam posisi duduk, kecuali apabila ada

udzur.
3. Menggunakan Bahasa Arab saat membaca tasyahud bagi

musholli yang mampu meskipun harus melaui belajar terlebih
dahulu.

4. Tidak adanya hal yang menghalang-halangi, seperti saat
membaca Fatihah.

5. Muwalah, yaitu tidak memisah antara kalimat-kalimat tasyahud
dengan kalimat lain meskipun berupa dzikir atau ayat al-Quran.
Dikecualikan yaitu memisahnya dengan kalimat ‘ ال شريك لهوحده  ’
setelah lafadz ‘إال اهللا’ karena kalimat tersebut ada dalam satu
riwayat. Begitu juga boleh menambahi huruf /ي/ dalam lafadz

dan menambahi huruf ’يا أيها النيب‘ sehingga menjadi ’أيها النيب‘ /م/
dalam lafadz ‘السالم عليك’ sehingga menjadi ‘ م عليكمالسال ’.

6. Mempertahankan huruf-huruf bacaan tasyahud sesuai dengan
makhroj dan sifat-sifatnya. Tidak boleh mengganti bacaan
minimal tasyahud dengan lafadz lain meskipun bersinonim,
seperti mengganti lafadz ‘النيب’ dengan ‘الرسول’ atau sebaliknya,
mengganti lafadz ‘أشهد’ dengan lafadz ‘أعلم’, mengganti lafadz
.dan lain-lainnya ,’أمحد‘ dengan ’حممد‘

7. Mempertahankan kalimah-kalimah bacaan tasyahud.
8. Mempertahankan tasydid-tasydid yang ada dalam bacaan

tasyahud. Oleh karena itu wajib membaca dengan tasydid atau
hamzah dalam lafadz baik dalam keadaan ’أيها النىب‘ washol atau

waqof. Apabila musholli meninggalkan keduanya maka tidak
sah bacaan tasyahudnya. Apabila ia membaca idzhar huruf /ن/

yang seharusnya diidghomkan ke dalam huruf /ل/ dalam lafadz
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إله إال اهللا‘ maka ’أن ال tasyahudnya batal karena ia telah

menghilangkan sifat satu tasydid darinya. Apabila ia adalah
orang yang bodoh maka dimaafkan karena masalah idghom ini
tidak ia ketahui, seperti yang dikatakan oleh Syarqowi dan
seperti yang dikutip oleh Suwaifi dari Romli.

Menghilangkan satu tasydid dari lafadz ‘ّرسول اهللا dapat ’حممدا
membatalkan bacaan tasyahud, tetapi Syeh Muhammad al-
Fadholi mengatakan kalau kasus ini dimaafkan bagi orang
awam, sedangkan dalam kasus pertama, yaitu menghilangkan
tasydid dalam lafadz إله إال اهللا‘ ’أن ال tidak dapat dimaafkan

sekalipun bagi musholli awam.

Suwaifi mengatakan bahwa pendapat mu’tamad menyebutkan
bahwa menghilangkan tasydid dalam lafadz ّرسول اهللا‘ ’حممدا tidak

membatalkan bacaan tasyahud, seperti yang dinyatakan oleh
Syabromalisi bahwa Bazi memperbolehkan memilih antara
membaca idghom dan idzhar pada nun atau tanwin ketika
bertemu dengan huruf /ل/ atau huruf /ر/ karena tanwin dalam

lafadz ‘ ا عبده ورسولهأن حممدً  ’ dibaca idzhar maka membaca idzhar

dalam رَ سول اهللا‘ .tidak apa-apa ’حممدا

Adapun meninggalkan tasydid dan idzhar secara bersamaan,
baik saat waqof atau wasol, maka dapat membatalkan bacaan
tasyahud, berbeda dengan pendapat Qulyubi yang mengatakan
diperbolehkannya menghilangkan tasydid dan idzhar dalam
keadaan waqof.

9. Tertib; dengan catatan apabila tanpa tertib bisa merubah makna,
contoh; Apabila tanpa tertib tidak .’التحيات عليك السالم‘
menyebabkan merubah makna, seperti musholli mengatakan;

ْنيَ احلِِ الصَّ اهللاِ ادِ بَ عِ ىلَ عَ وَ انَ يْـ لَ عَ مُ َال السَّ هللاِ اتُ يَّ حِ التَّ هُ اتُ كَ َر بَـ وَ اهللاِ ةُ محَْ رَ وَ ِيبُّ النَّ اهَ يـُّ أَ كَ يْ لَ عَ مُ َال السَّ 

maka tidak disyaratkan tertib.
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14. Duduk Tasyahud Akhir

اهللاصلىالنيبعلىللصالةوكذااألخريللتشهداجللوسأي) فيهالقعودعشرالرابع(
طريقةعلىوذلكالتشهدألجلأيالالممبعىنههناففياألوىلوللتسليمةوسّلمعليه
ألجلأي) ٣٢: يوسف(فيهملتنينالذيلكنفذزليخاقولعنحكايةتعاىلقوله
هشامابنقالههرةيفالناردخلتامرأةأناحلديثيفومثلهالسالمعليهيوسفحيب

املغينيف

Rukun sholat yang keempat belas adalah duduk karena
tasyahud akhir, juga karena membaca sholawat kepada Nabi
shollallahu ‘alaihi wa sallama, dan karena salam yang pertama.
Dengan demikian, huruf ‘ىف’ dalam lafadz ‘القعود فيه’ bermakna huruf
yang ’ل‘ berarti ‘ألجل التشهد’. Peralihan makna seperti ini berdasarkan
pada meniru Firman Allah yang menceritakan perkataan Zulaikha;

هِ يْ فِ ِين نَّ تُـ مْ لُ يذِ الَّ نَّ كُ لِ ذَ فَ 

Lafadz yang bergaris bawah berarti;

السالمعليهفَ سُ وْ يُـ يبِّْ حُ لِ جْ ِألَ 

Begitu juga berdasarkan pada hadis;

هرةيفالناردخلتامرأةأن

Dikatakan oleh Ibnu Hisyam dalam kitab al-Mughni, lafadz yang

bergaris bawah berarti ‘ألجل هرة’.



82

إىلعلومناالنتقالهووالقعودعلوأوسفلمناالنتقالهواجللوساملصباحيفقال
لعل (نائمهوملنالثاينوعلىاجلسساجدأو10نائمهوملنيقالاألولفعلىأسفل

اقعد)بالصواب قائم

Disebutkan dalam kitab al-Misbah bahwa pengertian ’اجللوس‘
(duduk) adalah duduk yang berasal dari perpindahan dari bawah ke
atas atau dari atas ke bawah. Sedangkan pengertian ‘القعود’ (duduk)

adalah duduk yang berasal dari perpindahan dari atas ke bawah.
Berdasarkan pengertian duduk yang pertama, maka bisa dikatakan
kepada orang yang berdiri atau yang sujud ‘ ِْاْجِلس’ (duduklah!)
Sedangkan berdasarkan pengertian yang kedua maka hanya bisa
dikatakan kepada orang yang berdiri (bukan yang sujud) ’اُقْـُعدْ ‘
(duduklah!).

15. Membaca Sholawat

التشهدبعدالقعوديفأي) فيهوسّلمعليهاهللاصلىالنيبعلىالصالةعشراخلامس(

Rukun sholat yang kelima belas adalah membaca sholawat
atas Nabi shollallahu ‘alaihi wa sallama pada saat duduk setelah
membaca tasyahud.

اهللاُ ىلَّ صَ ويكفيهِ آلِ وَ دٍ مَّ حمَُ ىلَ عَ لِّ صَ مَّ هُ للَّ اَ وآلهالنيبعلىالصالةوأقلالشرقاويقال
فيهايطلبالصالةألنعليهأوواملاحيأمحددونِيبِّ النَّ أوهِ لِ وْ سُ رَ ىلَ عَ أودٍ مَّ حمَُ ىلَ عَ 

امنوعفيهمافيهايغتفرفلماالحتياطمزيد ااخلطبةخبالفإ وأكملهامنهاأوسعفإ
اهبأفضلهايصليأنهحلفمنافيربالصيغأفضلوهياإلبراهيميةالصالة

Syarqowi mengatakan bahwa minimal dalam membaca
sholawat adalah pernyataan;

10 لعل بالصواب ملن هو قائم
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هِ آلِ وَ دٍ مَّ حمَُ ىلَ عَ لِّ صَ مَّ هُ للَّ اَ 

Begitu juga cukup dengan pernyataan;

)ِيبِّ النَّ َعَلى اهللاُ ىلَّ صَ ) (هِ لِ وْ سُ رَ ىلَ عَ اهللاُ ىلَّ صَ ) (دٍ مَّ حمَُ ىلَ عَ اهللاُ ىلَّ صَ (

Bukan dengan pernyataan;

)َعَلْيهِ اهللاُ ىلَّ صَ ) (اْلَماِحىىلَ عَ اهللاُ ىلَّ صَ ) (َأْمحَدَ ىلَ عَ اهللاُ ىلَّ صَ (

karena di dalam sholawat disini dituntut untuk lebih berhati-hati.
Oleh karena itu lafadz-lafadz yang menunjukkan arti samar tidak
mencukupi. Berbeda dengan khutbah sholat Jumat, maka sholawat
disana lebih luas kebebasannya daripada sholawat dalam sholat.
Pernyataan sholawat yang paling lengkap dan sempurna adalah
sholawat ibrahimiah. Oleh karena itu apabila ada orang yang
bersumpah akan bersholawat dengan pernyataan sholawat yang
paling sempurna dan lengkap maka sumpahnya sudah gugur dengan
membaca sholawat ibrahimiah. Sampai sinilah perkataan Syarqowi
berakhir.

ااخلطبةيفالهناالدعاءصيغةوتتعنيالقومياملنهجيفحجرابنقال إذباباً أوسعأل
فلوالتشهدكشروطالصالةوشروطالصالةخبالفوالكثريالفاحشالفعلفيهاجيوز
اهيكفملبالرمحةأوبالسالمالصالةلفظأبدل

Ibnu Hajar berkata dalam kitab al-Minhaj al-Qowim, “Di
dalam sholat harus menggunakan pernyataan sholawat tertentu,
bukan dalam khutbah karena khutbah merupakan bab Fiqih yang
lebih luas masalah-masalahnya, karena diperbolehkan dalam khutbah
melakukan perbuatan yang fatal dan banyak (sekiranya kalau
dilakukan dalam sholat maka sholatnya batal). Berbeda dengan bab
sholat. Syarat-syarat membaca sholawat adalah seperti syarat-syarat
tasyahud. Oleh karena itu apabila musholli mengganti lafadz ‘الصالة’
dengan lafadz ‘السالم’ atau ‘الرمحة’ maka belum mencukupi bacaan
sholawatnya.”
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الفاعلواسمللمتكلماملضارعاوخرجواملاضياألمرصيغةهيالدعاءبصيغةواملراد
يكفيالفإنهمصلوأناأصليكقوله

Yang dimaksud dengan pernyataan (sighot) sholawat adalah
pernyataan amr (perintah) atau maadhi (menggunakan fi’il madhi).
Dikecualikan yaitu pernyataan yang menggunakan fi’il mudhorik
dengan waqik mutakallim atau isim faa’il, seperti ‘ُأَصلِّى’ dan ‘ ٍّأَنَا ُمَصل’
maka belum mencukupi bacaan sholawatnya.

األدبسلوكفيهألنالسيادةبلفظيأيتأنواألكملالفضالءمنوغريهالبقريقال
عنهالصالةإفرادهنافليسآخرتشهديفتقدموالسالماملعنيفتحيفالعزيزعبدقال

عنإفرادهابسبباألوىلخالفأومكروهةهناالصالةبأنحيكمفالأيانتهى
الواردغرييفذلكحملإنوأيضاً تقدمقدالسالمألنالسالم

Al-Baqri dan ulama fudhola lain berkata, “Yang lebih
lengkap dalam sholawat sholat adalah menyertakan lafadz yang
menunjukkan arti kepemimpinan, seperti; sayyid atau ‘َسيِّد’ karena

menunjukkan sikap beradab. Abdul Aziz dalam kitab Fathu al-Muin
berkata, ‘Mendoakan dengan lafadz ‘السالم’ telah disebut dalam
pernyataan bacaan tasyahud akhir. Oleh karena itu, dalam sholawat
yang tanpa menyertakannya disini tidak bisa disebut dengan sikap
menyendirikan ‘الصالة’ tanpa ‘السالم’.” Maksudnya; oleh karena itu,
sholawat disini tidak dihukumi makruh atau khilaf aula gara-gara
menyendirikan ‘الصالة’ tanpa ‘ مالسال ’ karena lafadz ‘السالم’ telah
disebutkan oleh musholli dalam tasyahud akhir. Selain itu, hukum
makruh dan khilaf aula tentang menyendirikan ‘الصالة’ dari ‘السالم’
adalah ketika dalam hal ghoirul warid (yang memang asalnya sampai
pada kita tanpa menggunakan ‘السالم’.)

االتشهدوبنيبينهااملواالةيشرتطوالالشرقاويقال ختلليضرفالمستقلركنأل
بينهماذكر
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Syarqowi berkata, “Tidak disyaratkan antara sholawat dan
tasyahud akhir harus muwalah karena sholawat merupakan rukun
tersendiri sehingga tidak apa-apa jika disela-selai dengan dzikir di
antara keduanya.”

16. Salam

يكفيفالبألاإلتياناألولعشرةوشروطهاألولالسالمأي) السالمعشرالسادس(
أوعليهماأوعليهالسالميكفيفالاخلطابكافالثاينورودهلعدمعليكمسالم
الرابععليكأوعليكماالسالميكفيفالاجلمعميمالثالثعليهنأوعليهاأوعليهم

مثالعليكماألمانيكفيفاليتلفظوأنترجموإالعليهاقدرإنبالعربيةبهيأيتأن
بهيسمعملحيثبهمهسفلوالسمعمنمانعالحيثنفسهبهيسمعأناخلامس

نوىألنهبطلتبذلكالصالةمناخلروجنوىوإنإعادتهفتجببهيعتدملنفسه
طويالً سكوتاً سكتبأنيوالملفلوكلمتيهبنييوايلأنالسادسالسالمقبلاخلروج

الفاحتةيفكماأجنيببكالمكلمتيهبنيفصللووكذاضرالقطعبهقصدقصرياً أو
يكونأنالثامنمثالقياممنبهاإلتيانيصحفالبدلهأوجلوسمنبهيأيتأنالسابع

االلتفاتخبالفبطلتإكمالهقبلالقبلةعنبهحتولفلوبصدرهالقبلةمستقبل
خدهخلفهمنيرىحىتمييناً األوىليفبهيلتفتأنيسنبليضرالفإنهبالوجه
غريهبهيقصدالأنالتاسعاأليسرخدهخلفهمنيرىحىتيساراً الثانيةويفاألمين

الأنالعاشريصحملاخلرببهقصدفلويطلقأواخلربمعأوفقطالتحللبهفيقصد
واخلرباملبتدأبنيبالواومْ كُ يْ لَ عَ وَ مُ َال لسَّ اَ قالكأناملعىنتغريزيادةالواردعلىفيهيزيد
أوالتامالسالمقاللونعممْ كُ يْ لَ عَ امُ لسَّ اَ يقولكأناملعىنيغريمباعنهينقصالوأن

أوالالمسكونمعفتحهاأوالسنيبكسرالسلمقاللووكذايضرملعليكماحلسن
وهومعناهغريبهقصدفإنيكفيفإنهالسالممعىنبهوقصدالالممعالسنيبفتح

يضرملوالتنوينالالمبنيمجعولووتعمدخاطبإنصالتهبطلتأطلقأوالصلح
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معالسالمعليكموجيزىءالتكبريخبالفاملبتدأيفبالواوعليكموالسالمقاللووكذا
قبلهمامعىنلتأديةكلمتيهترتيبيشرتطفالالكراهة

Rukun sholat yang keenam belas adalah mengucapkan salam
yang pertama. Syarat-syarat salam dalam sholat ada 10, yaitu;

1) Menyertakan huruf al Oleh karena itu tidak cukup .(ال) hanya

mengucapkan ‘ َْعَلْيُكم ’َسَالمٌ  karena tidak ada dalil yang

menyebutkannya.
2) Menggunakan huruf kaaf khitob. Oleh karena itu tidak cukup

mengucapkan salam dengan ,السََّالُم َعلَْيهِ  atau ‘السالم َعَلْيِهَما’ atau ‘ َْعَلْيِهم’
atau ‘َعَليـَْها’ atau ‘ َلْيِهنَّ عَ  ’

3) Menyertakan mim jamak. Oleh karena itu tidak cukup
mengucapkan salam dengan, ‘السالم َعَلْيُكَما’ atau ‘ َالسالم عليك’.

4) Mengucapkan salam dengan menggunakan Bahasa Arab.
Apabila tidak mampu dengannya maka musholli
menerjemahkan salam dan melafadzkannya. Maka tidak cukup
mengucapkan salam dengan lafadz atau terjemahan yang
bersinonim, seperti ‘ مْ كُ يْ لَ عَ انُ مَ ْألَ اَ  ’.

5) Musholli mendengar ucapan salamnya sendiri sekiranya tidak
ada penghalang yang menghalangi pendengaran (seperti ramai,
dan lain-lain). Apabila ia membisikkan salam tanpa dirinya
mendengarnya maka salamnya tidak dianggap dan wajib
diulangi. Apabila ia mengucapkan salam yang belum
mencukupi menurut syariat disertai dengan ia berniat keluar dari
sholat maka sholatnya batal karena ia berniat keluar dari sholat
sebelum mengucapkan salamnya.

6) Muwalah atau berturut-turut antara dua kalimah salam, yaitu
kalimah ‘السالم’ dan ‘عليكم’. Apabila musholli tidak muwalah

antara mereka, sekiranya ia diam lama atau pendek dengan
tujuan memutus, maka salamnya batal. Begitu juga batal
salamnya apabila musholli memisah antara dua kalimah salam
dengan perkataan lain, seperti pemisahan dengannya yang
terjadi dalam membaca Surat al-Fatihah.
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7) Mengucapkan salam di saat musholli dalam posisi duduk atau
gantinya. Maka tidak sah salam yang diucapkan saat ia masih
dalam posisi berdiri.

8) Mengucapkan salam di saat musholli menghadap ke arah Kiblat
dengan dadanya. Apabila dada musholli menyimpang dari arah
Kiblat sebelum ia menyelesaikan salamnya maka sholatnya
batal. Berbeda dengan mengucapkan salam disertai menolehkan
wajah maka tidak apa-apa, bahkan malah disunahkan
menolehkannya ke arah kanan pada saat salam yang pertama
sampai orang yang berada di belakang musholli bisa melihat
pipinya yang kanan dan disunahkan menolehkannya ke arah kiri
pada saat salam kedua sampai orang di belakangnya melihat
pipinya yang kiri.

9) Ketika mengucapkan salam, musholli tidak menyengaja
melakukan selainnya. Ia bisa menyengaja tahallul11 saat salam,
atau menyangaja tahallul disertai dengan khobar, atau
penyengajaannya dimutlakkan. Apabila musholli menyengaja
khobar saja maka tidak sah salamnya.

10) Musholli tidak menambah-nambahi pernyataan salam lebih dari
yang sampai pada kita dengan tambahan yang dapat merubah
makna, seperti ia mengucapkan;

مْ كُ يْ لَ عَ وَ مُ َال لسَّ اَ 
yaitu dengan menambahkan huruf wawu antara (و) mubtadak
dan khobar. ATAU ia mengurangi pernyataan salam dengan
pengurangan yang dapat merubah makna, seperti ia
mengucapkan;

مْ كُ يْ لَ عَ امُ لسَّ اَ 

Celaka atasmu.

Apabila ia mengucapkan;
مْ كُ يْ لَ عَ امُّ التَّ مُ َال لسَّ اَ 

مْ كُ يْ لَ عَ نُ سْ احلُْ اَلسََّالُم 
maka tidak apa-apa.

11 Terbebas dari larangan-larangan yang dilakukan saat sholat.
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Begitu juga kalau misalkan ia mengucapkan salam dengan;
مْ كُ يْ لَ عَ مُ لْ لسِّ اَ 

dengan dibaca as-silmu, atau as-salmu, atau as-salamu dan
dimaksudkan pada arti ‘الَسَالم’ maka sudah mencukupi. Akan
tetapi apabila musholli menyengaja selain arti ‘الَسَالم’ yang
berarti (perdamaian/kesejahteraan) ’الُصْلح‘ atau memutlakkan

maka sholatnya batal dengan catatan apabila ia mengajak lawan
bicara (mukhotobah) dan menyengaja. Apabila ia
menggabungkan antara laam dan tanwin maka tidak apa-apa.
Begitu juga musholli boleh mengatakan;

عليكموالسالم
dengan huruf wawu pada (و) mubtadak. Selain itu, cukup pula
dengan mengucapkan;

السالمعليكم
tetapi hukumnya makruh. Dengan demikian, tidak disyaratkan
harus adanya tertib antara dua kalimah salam.

17. Tertib

األفعالمنفهومرتبتهيفشيءكلوجعلاملذكورةلألركانأي) الرتتيبعشرالسابع(
منهجزءالشيءوصورةالصالةصورةفهومرتبتهيفشيءكلوقوعأو

Rukun sholat yang terakhir adalah tertib pada rukun-rukun
yang telah disebutkan, dan menjadikan masing-masing rukun sesuai
dengan tingkatan urutannya yang mana menjadikannya secara
demikian ini menunjukkan suatu perbuatan, dan menjatuhkan
masing-masingnya sesuai dengan tingkatan urutannya yang mana
menjatuhkannya secara demikian ini menunjukkan bentuk sholat,
sedangkan bentuk sesuatu itu termasuk bagian dari sesuatu itu sendiri
(yang sehingga tertib sholat itu disebut sebagai bagian dari sholat itu
sendiri. Oleh karena ini, tertib dimasukkan sebagai salah satu rukun
sholat.)

أصليرأيتموينكماصلواخربمعاالتباعقبلهوالذيالرتتيبوجوبودليل
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Dalil kewajiban tertib dan rukun sebelumnya (yaitu salam)
adalah mengikuti Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama (ittibak)
serta adanya hadis;

يلِّ صَ أُ ِين وْ مُ تُ يْـ أَ رَ امَ كَ اوْ لُّ صَ 

Sholatlah seperti kalian melihatku sedang sholat.

لكنوالصالةوالتشهدواجللوسوالقراءةوالقياموالتكبريالنيةبنيالرتتيبويتصور
وتقدميالتكبريقبلالنيةاستحضارمنبدالألنهاالنتهاءباعتبارالاالبتداءباعتبار
حممدشيخنااستظهرهكماوالصالةالتشهدعلىاجللوسوتقدميالقراءةعلىالقيام

مرتباتفليستحماهلامعاألركانهذهإىلبالنسبةوأمااحلبيبحتفةيفوكذااهللاحسب
الرتتيبوجوبمنمستثنياتفهي

Tertib dapat digambarkan dalam rukun antara niat dan
takbir, antara berdiri dan membaca Fatihah, dan antara duduk,
membaca tasyahud, dan membaca sholawat, tetapi gambaran
tertibnya dilihat dari segi permulaan (ibtidak), bukan akhir (intihak),
karena adanya kewajiban menghadirkan niat sebelum takbir,
mendahulukan berdiri daripada membaca Fatihah, dan
mendahulukan duduk daripada membaca tasyahud dan sholawat,
seperti yang dijelaskan oleh Syaikhuna Muhammad Hasbullah, dan
juga tersebut dalam kitab Tuhfatul Habib. Namun, apabila dilihat
dari segi rukun dan tempatnya, maka rukun niat, takbir, berdiri,
membaca Fatihah, duduk, membaca tasyahud dan bersholawat tidak
memiliki tingkatan urutan, melainkan mereka merupakan rukun-
rukun yang dikecualikan dalam kewajiban tertib.

قويلعلىأوركوعهقبلسجدكأنفعليعلىفعليركنبتقدميعمداً الرتتيبتركفلو
قبلسلمكأنقويلأوفعليعلىسالموهوقويلبتقدميأوقراءتهقبلركعكأن

صالتهبطلتتشهدهأوسجوده
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Apabila seorang musholli meninggalkan tertib secara
sengaja, misalnya, dengan mendahulukan rukun fi’li satu daripada
rukun fi’li lain, seperti ia bersujud sebelum rukuk, atau
mendahulukan rukun fi’li satu daripada rukun qouli, seperti rukuk
sebelum membaca Fatihah, atau mendahulukan rukun qouli satu
daripada rukun fi’li atau qouli, seperti mendahulukan salam sebelum
sujud, atau mendahulukan salam sebelum tasyahud, maka semuanya
menyebabkan sholatnya batal.

اهللاصلىالنيبعلىوكصالةسجودعلىكتشهدعليهماسالمغريقولياً قدملوأما
ذلكتركأوحملهيفيعيدهبلقدمهمبايعتداللكنيضرفالتشهدعلىوسّلمعليه
منمثلهبلوغقبلتذكرهفإنحملهغرييفلوقوعهلغوٌ يتذكرأنإىلاملرتوكبعدفماسهواً 
بهمتتمثلهبلغحىتيتذكرملوإنصالتهبطلتأخرفإنوجوباً فوراً فعلهأخرىركعة
سهواً الرتتيبتركصورمجيعيفللسهوويسجدالباقيوتداركمرتوكهعنلوقوعهركعته
طولقبلتذكرهأوالسالمتركلوأمالهفيسجدكذلكحملهغرييفسلملوماومنها

غريوتعمدهطويلسكوتأنهغايتهإذطولهبعدوكذاسجودفالبهوأتىالفصل
الشرقاويأفادهلسهوهيسجدفالمبطل

Adapun mendahulukan rukun qouli (selain salam) satu
daripada rukun fi’li dan qouli, seperti mendahulukan tasyahud
daripada sujud atau mendahulukan membaca sholawat daripada
tasyahud maka tidak apa-apa, tetapi rukun yang didahulukan tidak
dianggap dan wajib untuk diulangi dan dilakukan sesuai pada
urutannya.

Adapun apabila musholli meninggalkan tertib karena lupa
maka rukun setelah matruk (rukun yang dilakukan tidak sesuai pada
tempat atau urutannya) sampai ia ingat dihukumi laghwun (tidak
dianggap) karena matruk tersebut dilakukan tidak sesuai pada
tempatnya. Apabila ia ingat matruk sebelum sampai pada rukun
matruk di rakaat berikutnya maka ia wajib kembali melakukan
matruk tersebut. Apabila ia mengakhirkan untuk kembali ke matruk
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maka sholatnya batal.12 Apabila ia tidak ingat matruk sampai ia
melakukan rukun matruk di rakaat berikutnya maka rakaat
berikutnya itu menggantikan rakaat sebelumnya dimana ia
meninggalkan tertib. Setelah itu ia menambal satu rakaat.13

Musholli melakukan sujud sahwi dalam semua kasus
meninggalkan tertib karena lupa. Termasuk contoh kasusnya adalah
apabila ia salam tidak pada tempatnya karena lupa maka ia nanti
sujud sahwi karena kesalahannya tersebut. Adapun apabila musholli
meninggalkan salam atau baru ingat kalau ia meninggalkannya
sebelum ada pemisah waktu yang lama maka ia segera melakukan
salam tersebut dan tidak perlu sujud sahwi. Syarqowi memberikan
faedah bahwa apabila pemisah waktunya terjadi dalam waktu yang
lama sebab diam lama yang andaikan dilakukan secara sengaja itu
tidak membatalkan maka ia tidak perlu sujud sahwi.

12 Contoh: Ada musholli sholat Maghrib misalnya. Dalam rakaat
pertama, ia lupa meninggalkan tertib. Setelah membaca Fatihah, ia
melakukan sujud sebelum ia melakukan rukuk dan i’tidal, maka rukuk dan
i’tidal berstatus sebagai matruk karena mereka seharusnya dilakukan
sebelum sujud. Pada saat ia duduk antara dua sujud di rakaat pertama
juga, ia baru ingat kalau ia meninggalkan tertib, yaitu meninggalkan rukuk
dan i’tidal. Maka sujud dan duduk antara dua sujud dihukumi laghwun
karena dua rukun ini jatuh setelah matruk, yaitu rukuk dan i’tidal. Ia harus
kembali melakukan rukuk, kemudian i’tidal, kemudian baru sujud lagi.
Apabila ia tidak segera kembali ke rukuk dan i’tidal, artinya ia
mengakhirkan dari kembali, maka sholatnya batal.

13 Contoh: Ada musholli sholat Maghrib misalnya. Dalam rakaat
pertama, ia lupa meninggalkan tertib. Setelah membaca Fatihah, ia
melakukan sujud sebelum ia melakukan rukuk dan i’tidal, maka rukuk dan
i’tidal berstatus sebagai matruk karena mereka seharusnya dilakukan
sebelum sujud. Pada saat ia rukuk di rakaat kedua, ia baru ingat kalau ia
telah meninggalkan tertib, maka ia tetap meneruskan rakaat keduanya.
Rakaat keduanya tersebut menambal rakaat pertamanya. Kemudian
setelah rakaat ketiga, ia menambahkan satu rakaat lagi.
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يكفملركوعاً فجعلهلتالوةهوىفلوفقطغريهبالركنيقصدالأنوجيب]خامتة[
فالفزعاً الركوعمنرفعلووكذالريكعينتصبأنفعليهالواجبغريإىلصرفهألنه

يرفعمثالركوعإىليعودأنفعليهيكفي

[KHOTIMAH]

Ketika Musholli melakukan suatu rukun maka ia wajib
menyengaja melakukan rukun tersebut, bukan menyengaja hal lain.
Oleh karena itu, apabila musholli seharusnya membaca Fatihah,
kemudian ia membungkukkan tubuh dan menjadikan bungkukan
tersebut sebagai bentuk melakukan rukuk maka rukuknya tersebut
tidak mencukupi, karena ia telah mengalihkan rukuk pada hal yang
tidak wajib sehingga ia wajib menegakkan tubuhnya terlebih dahulu
dan baru melakukan rukuk. Atau misalnya apabila ia bangun dari
rukuk karena kaget maka i’tidalnya tidak mencukupi sehingga ia
wajib kembali ke rukuk, kemudian baru menyengaja bangun
melakukan i’tidal.

D. Perkara-perkara yang Mu’tabar (harus ada) dalam Niat

التاءمندالعدبتجريد) درجاتثالثالنية(املصنفقالالنيةيفيعتربفيما) فصل(
جتريدهجيبالفإنهيذكرملماخبالفمذكوراً كونهمعمؤنثمفردهاملعدودألنوجوباً 

قالهكمااحلالةهذهيفااإلتيانعدماألوىللكنالعدديفااإلتيانجيوزبل
الباجوري

[Fasal ini] menjelaskan tentang perkara-perkara yang
mu’tabar (harus ada) dalam niat.

Syeh Salim berkata;

Niat memiliki 3 (‘ثالث’) tingkatan.
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Perihal Hukum-hukum Isim Adad dan Isim Ma’dud

Lafadz ‘ثالث’ atau isim ‘adad (bilangan) dalam teks harus

terbebas dari taa marbutoh karena (ة) ma’dud14 memiliki (درجات)

bentuk mufrod yang muannas dan ma’dud sendiri disebutkan.
Berbeda apabila ma’dud tidak disebutkan maka tidak wajib
menghilangkan taa marbutoh dari isim adad-nya, melainkan boleh
memasukkannya dan juga boleh tidak memasukkannya, tetapi yang
lebih utama adalah tidak memasukkan taa marbutoh pada isim adad
pada saat ma’dud tidak disebutkan, seperti yang dikatakan oleh
Bajuri.

اهلاءأثبتمذكراً ملعدودواحداً كانفإناملعدودإىلالعددأضفتإذاأنكاعلم]فرع[
ملحةشرحيفاحلريريقالهكمامنهاهلاءحذفتمؤنثاً كانوإنالعددآخريف

وأرضاهعنهاهللارضيقولهعنداإلعراب

رِ هِ تَ شْ مُ الْ ثِ نَّ ؤَ مُ الْ عَ مَ فْ ذِ احْ وَ ** رِ كَّ ذَ مُ الْ عَ مَ اءَ اهلَْ تِ بِ ثْ أَ فَ 

دْ قَ وَ قِ وْ النـُّ نَ مِ عاً سْ تِ هُ لَ مْ مُ ازْ وَ ** دْ دَ جُ ابٍ وَ ثْـ أَ ةُ سَ مخَْ ِيل لُ وْ قُ تَـ 

[CABANG]

Ketahuilah sesungguhnya ketika kamu mengidhofahkan isim
adad pada isim ma’dud maka apabila isim adad berupa mufrod
(tunggal) bagi isim ma’dud yang mudzakar maka huruf haa (ة)
ditetapkan ada di akhir isim adad. Sedangkan apabila isim ma’dud
berupa muannas maka huruf haa dihilangkan dari isim adad, seperti
yang dikatakan oleh al-Hariri dalam kitab Syarah Milhah al-I’rob;

14 Dalam Bahasa Indonesia, misalnya ada kata ‘tiga orang’. Maka
kata ‘tiga’ disebut dengan isim adad dan kata ‘orang’ disebut dengan isim
ma’dud.
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Tetapkanlah huruf haa bersama dengan (ma’dud) yang mudzakar **
dan buanglah huruf haa bersama dengan (ma’dud) yang muannas.

Kamu berkata kepadaku

جُ دَ دْ ‘ أَ ثْـ وَ ابٍ  dan ** ’مخَْ سَ ةُ 

’وازمم له تِ سْ عً ا من النوق‘

يفالعربةأنمتثيلهمنواستفيدالنقاببكشفاملسمىعليهاشرحهيفالفاكهيقالمث
وثالثةاصطبالتثالثةيقالولذلككذلكوهوباجلمعالباملفردوالتأنيثالتذكري

اهوالبغدادينيللكسائيخالفاً برتكهاثالثيقالوالفيهمابالتاءمحامات

Al-Fakihi mengatakan dalam Syarahnya atas Milhah al-I’rob
yang berjudul Kasyfu an-Niqoob bahwa dari contoh di atas dapat
disimpulkan bahwa titik tekan dalam memudzakarkan dan
memuannaskan isim adad adalah ketika isim ma’dud dalam keadaan
mufrod, bukan jamak. Oleh karena itu dapat dikatakan ’ثالثة اصطبالت‘
dan ’ثالثة محامات‘ dengan masing-masing isim adad ditambahi dengan

huruf taa Tidak boleh menghilangkan huruf .(ة) taa tersebut dan
diucapkan, berbeda dengan pendapat al-Kisai dan para ulama ,’ثالث‘

Baghdad yang memperbolehkan tidak memberi taa.

اخلالصةيفمالكابنوقال

هْ رَ كَّ ذَ مُ هُ ادُ آحَ امَ دِّ عَ ِيف ** هْ رَ شْ عَ لْ لِ لْ قُ اءِ التَّ بِ ةً ثَ َال ثَ 

رْ ثَـ كْ اْألَ ِيف ةٍ لَّ قِ ظِ فْ لَ بِ عاً مجَْ **رْ رُ اجْ زَ يـِّ مَ مُ الْ وَ دْ رِّ جَ دِّ الضِّ ِيف 

املفردينصبالالقولألناذكرمعىنقللتضمنيبقلمقدممفعولبالنصبثالثةقوله
والغايةإىلمبعىنوالالمللعشرةوكذابقلمتعلقبالتاءاجلملةمعىنمؤدياً كانإذاإال
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تقديرهحمذوفوالعائدخربهوقلبالتاءمصحوبةأينعتهوبالتاءمبتدأبالرفعأوداخلة
قلة

Ibnu Malik berkata dalam kitab al-Khulasoh;

Huruf taa (ة) ditetapkan dalam isim adad ‘ثالثة’ sampai ‘عشرة’ apabila
isim ma’dudnya mudzakar.

Sedangkan apabila isim ma’dud berupa muannas maka huruf taa
tidak ditetapkan dalam isim adad. Apabila isim ma’dud disertai
dengan huruf taa dan memiliki bentuk jamak taksir qillah dan
katsroh maka isim adad pada umumnya hanya diidhofahkan

kepadanya yang memiliki bentuk jamak qillah.

Lafadz ‘ثالثة’ dibaca i’rob nashob berkedudukan sebagai
maf’ul muqoddam dari lafadz ‘قل’ karena lafadz ‘قل’ mengandung arti
lafadz ‘ ْاُذُْكر’ dan tidak dapat menashobkan mufrod kecuali mufrod

tersebut berarti mendatangkan arti jumlah. Lafadz ‘بالتاء’ berta’alluk
(berhubungan) dengan lafadz ‘قل’. Begitu juga lafadz ’العشرة‘
bertaalluq dengannya. Huruf laam dan makna ’إىل‘ berarti ’ل‘
ghoyahnya adalah mencakup.

Atau lafadz ‘ثالثة’ dibaca i’rob rofak berkedudukan sebagai
mubtadak. Lafadz ‘بالتاء’ menjadi na’atnya, artinya yang disertai

dengan huruf taa .(مصحوبة بالتاء) Lafadz ‘قل’ adalah khobar mubtadak.

Sedangkan al-‘aaid atau dhomir yang kembali ke mubtadak dibuang.
Taqdirnya adalah ‘ هُ لْ قُـ  ’.

االثالثةمميزإنمث أربعةبشروطلكنجمروراً إاليكونالوأخوا

Mumayyiz (berupa isim ma’dud) dari isim adad dan ’ثالثة‘
saudara-saudaranya (sampai ‘عشرة’) hanya dii’robi jer (dengan

susunan idhofah) tetapi dengan 4 (empat) syarat;
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مخسةأثوابحنوموصوفاً املميزيكونالاألول

1. Mumayyiz atau isim ma’dud tidak berkedudukan sebagai isim

maushuf (yang disifati). Contoh; أثواب مخسة

بيانعطفيكونأنهذايففاألحسنأثوابمخسةحنوصفةيكونالأنوالثاين
مسماةيقولكأنمبشتقأثوابتأويلإلمكانبيانعطفكونهجيبملوإمناجلموده
بأثواب

2. Mumayyiz atau isim ma’dud tidak berkedudukan sebagai sifat,

seperti; .مخسة أثواب Susunan atau tarkib yang paling baik ketika

mumayyiz menjadi sifat adalah dengan menjadikannya athof
bayan karena bentuk jamidnya. Adapun tidak diwajibkan untuk
dijadikan sebagai athof bayan adalah karena masih
memungkinkan mentakwil lafadz ‘أثواب’ dengan isim musytaq,

seperti misalnya dikatakan; مسماة بأثواب

زيدمخسةحنومستحقهإىلمضافاً العدديكونالأنالثالث

3. Isim adad tidak diidhofahkan ke mustahiknya, contoh, مخسة زيد

ستةنصفثالثةحنوحقائقهاايرادالأنوالرابع

4. Tidak menginginkan hakikat dari isim adad, seperti; ثالثة نصف ستة

ومررتالطريمنأربعةفخذحنومبنجرمجعاسمأوجنساسماملميزكانإنمث
غريمهاكانوإنرهطتسعةاملدينةيفوكانحنوالعددبإضافةجيروقدالرهطمنبثالثة

أفعلةهياليتالقلةأبنيةمنمكسراً مجعايكونأنحينئذوحقهإليهالعددفبإضافة
وفعلةوأفعالوأفعل
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Apabila mumayyiz (isim ma’dud) berupa isim jenis atau isim
jamak maka dijerkan dengan huruf jer min ;Contoh .(ِمنْ )

الطريِ نَ فخذ أربعة مِ 

الرهطِ نَ مررت بثالثة مِ 

Terkadang dijerkan dengan mengidhofahkan isim adad. Contoh;

رهطٍ ةُ عَ سْ ىف املدينة تِ وكان

Apabila mumayyiz bukan isim jenis atau isim jamak maka ia
dijerkan dengan mengidhofahkan isim adad pada mumayyiz dan
bentuk mumayyiz saat itu seharusnya berupa jamak taksir qillah yang
mana wazan-wazannya adalah;

َعُل َوأَفْـَعاُل َوِفْعَلةٌ أَْفِعَلٌة َوأَفْـ 

العددمامييزفالاملوضعهذايفإالالقلةمجعحكمفحكمهماالتصحيحمجعاوأما

Adapun apabila mumayyiz berupa jamak mudzakar salim
atau jamak muannas salim maka sebenarnya hukum keduanya adalah
sebagai jamak qillah kecuali dalam susunan isim adad dan ma’dud,
maka keduanya dihukumi sebagai jamak katsroh sehingga tidak
dapat dijadikan sebagai ma’dud dari isim adad.

التصحيحجلمعويضافوسبعمائةثالمثائةحنومائةكانإنوذلكللمفرديضافوقد
جياورأنوالثانيةصلواتمخسحنوالكلمةتكسرييهملأنإحداهامسائلثالثيف
بقراتلسبعاورتهسنابلسبعيقلملالتنزيليفسنبالتسبعحنوتكسريهأمهلما

التصحيحاألخريتنيهاتنييففيختارساعاتثالثحنوغريهاستعماليقلأنوالثالثة 
غريهإمهالاألوىليفويتعني
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Terkadang isim adad diidhofahkan pada isim mufrod yang
berupa lafadz ‘مائة’, seperti; ‘ سبعمائة، ثالمثائة ’

Isim adad diidhofahkan pada jamak mudzakar salim dan
jamak muannas salim dalam tiga masalah;

1) Ketika hukum taksir kalimah tidak diberlakukan, seperti;
مخس صلواتٍ 

2) Berdampingan dengan kalimah yang tidak diberlakukan
taksirnya, seperti; ’سبع ُسْنُبالتٍ ‘ dalam Surat Tanzil. Allah tidak

menfirmankan dengan ‘سبع َسَناِبل’ karena lafadz ‘ ٍسبع ُسْنُبالت’
berdekatan dengan lafadz .’سبع بـََقَراتٍ ‘

3) Sedikitnya penggunaan taksir, contoh; ثالث ساعات

Diperkenankan memilih jamak muannas salim di keadaan nomer 2
dan 3, sedangkan dalam keadaan nomer 1 diwajibkan tidak
memberlakukan taksir atau wajib menggunakan bentuk jamak
muannas salim.

وأربعةجوارثالثحنوالقلةبناءيهملأنإحدامهامسألتنييفالكثرةلبناءويضاف
بأنمساعاً أوالقواعدخالفبأنقياساً شاذولكنهقلةبناءلهيكونأنوالثانيةرجال
املعدوممنزلةلذلكفينزلالعربلسانيفاستعمالهندر

فإنشسوعثالثةحنووالثاينشاذأقرؤعلىبالفتحقرءمجعفإنقروءثالثةحنوفاألول
وسكونأولهبكسرشسعمجعفمهملةمبعجمةشسوعقولهاالستعمالقليلأشساعاً 

النعلسيورأحدثانيه

Isim adad diidhofahkan pada bentuk jamak taksir katsroh
dalam dua masalah, yaitu;

1) Ketika bentuk qillah dari bentuk katsroh tidak diberlakukan,
seperti; أربعة رجال، ثالث جوار
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2) Ketika bentuk katsroh memiliki bentuk qillah juga, tetapi
hukumnya langka (syadz) secara qiyas karena tidak sesuai
dengan kaidah-kaidahnya atau secara simai sekiranya bentuk
qillahnya jarang dipakai oleh orang-orang Arab, kemudian
kelangkaan ini distatuskan sebagai hal yang tidak ada.

Contoh pertama atau yang bentuk qillah tidak diberlakukan, ‘ ثالثة
’قروء karena bentuk jamak dari lafadz ‘قـَْرء’ yang berupa ‘أَقْـَرؤ’
adalah langka atau jarang.

Contoh yang kedua adalah ‘ثالثة شسوع’ karena bentuk jamak yang

berupa ‘أشساعا’ sedikit penggunaannya. Lafadz ‘شسوع’ dengan
huruf /ش / dan /س/ adalah bentuk jamak dari mufrod lafadz ‘ عسْ شِ  ’
dengan kasroh di huruf awal dan sukun di huruf kedua. Ia
berarti salah satu tali kulit sandal.

1. Tingkatan-Tingkatan Niat dalam Sholat Fardhu

Kembali ke materi;

كفايةفرضولوأي) فرضاً الصالةكانتإن(بقولهالثالثةالنيةمراتباملصنفبنيمث
أشياءثالثةفيه) وجب(نذراً أوألصلهانظراً ومعادةكالفائتةقضاءأواجلنازةكصالة

Kemudian Mushonnif menjelaskan 3 tingkatan niat dengan
perkataannya;

Apabila sholat yang dilakukan adalah sholat fardhu,
meskipun fardhu kifayah, seperti sholat jenazah, sholat qodho dari
sholat wajib (faaitah), sholat mu’aadah (karena melihat asal
sholatnya), atau mandzuroh (sholat yang dinadzarkan), maka wajib
ada tiga perkara dalam niat, yaitu;

والاألفعالسائرعنلتتميزاستحضرهااليتالصالةفعلنيةأي) الفعلقصد(أحدها
تستحبلكنوتعاىلسبحانهلهإالتكونالالعبادةألنتعاىلاهللاإىلاإلضافةجتب
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العدديفأخطأولوالركعاتوعددالقبلةاستقبالنيةويستحباإلخالصمعىنليتحقق
صالتهتنعقدملمخساً أوثالثاً الظهرنوىكأن

1) Niat qosdu al-fi’li atau menyengaja melakukan sholat yang
dihadirkan oleh musholli dengan tujuan agar niat qosdu tersebut
membedakan sholat dari perbuatan-perbuatan selain sholat.
Tidak wajib mengidhofahkan atau menyandarkan niat qosdu al-
fi’li kepada Allah (لِله) karena yang namanya ibadah tiada lain

adalah karena-Nya. Akan tetapi menyandarkan niat qosdu al-
fi’li kepada Allah disunahkan agar makna ikhlas benar-benar
nyata.

Disunahkan berniat ‘ َلة، ِاْسِتْقَباَل القبلة ُمْستَـْقِبَل اْلِقبـْ ’ (dengan menghadap

Kiblat atau seraya menghadap Kiblat) dan meniatkan jumlah
rakaat, seperti ‘ ِرَْكَعتَـْني’. Namun, apabila musholli meniatkan sholat

Dzuhur dengan tiga rakaat atau lima rakaat maka sholatnya
tidak sah.

الصالةسائرعنلتتميزغريهاأوظهرمنأي) التعيني(ثانيها) و(

2) Menentukan sholat atau takyin, artinya menentukan apakah
sholat Dzuhur, atau Ashar, atau Maghrib atau lainnya. Tujuan
takyin ini adalah agar membedakan sholat yang ia lakukan dari
sholat lainnya.

فرضاً الصالةكونويقصدفيالحظوقصدهاالفرضيةمالحظةأي) الفرضية(ثالثها) و(
خبالفاتفاقاً نفالً تقعصالتهألنالصيبصالةيفالفرضيةجتبفالالنفلعنلتتميز
ملاصالتهألناجلنازةصالةيفالصيبعلىالفرضيةنيةوجبتوإمناخالفففيهااملعادة
ذلكفيهااعترباملكلفنيعنالفرضإلسقاطكانت

3) Berniat fardhiyah, maksudnya melihat sifat kefardhuan dan
menyengajanya. Oleh karena itu, musholli melihat dan
menyengaja kalau sholat yang ia lakukan itu fardhu. Tujuan
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tingkatan niatan ini adalah agar membedakan sholat fardhu yang
ia lakukan dari sholat sunah.

Berniat fardhiah tidak diwajibkan dalam sholatnya shobi (anak
kecil yang belum baligh) karena sholatnya sudah dipastikan
akan berstatus sebagai sholat sunah. Berbeda dengan sholat
mu’adah, maka niat fardhiah di dalamnya masih diperselisihkan
(ada yang mengatakan wajib meniatkannya dan ada yang
mengatakan tidak wajib). Shobi wajib berniat fardhiah dalam
sholat jenazah karena tujuan sholatnya adalah agar
menggugurkan tanggungan kewajiban mensholati jenazah dari
orang-orang mukallaf, maka niat fardhiah dalam sholat jenazah
yang dilakukan oleh shobi harus ada.

ذلكمقاماملنذورةيفالنذريةنيةتقومولكنالفرضيةنيةمنواملنذورةاملعادةيفبدوال

Dalam sholat mu’adah dan mandzuroh diwajibkan niat
fardhiah, tetapi niat sifat nadzar dalam sholat madzuroh diposisikan
di tempat niat fardhiah itu.

2. Tingkatan-Tingkatan Niat dalam Sholat Sunah

أحدمهاشيئانفيها) وجب(كاستسقاء) سببذاتأوكراتبةمؤقتةنافلةكانتوإن(
صالةيفوبعديةقبليةفيعني) التعيني(ثانيهما) و(الصالةفعلنيةأي) الفعلقصد(

أووفطروالعصرالصبحسنةخبالفوبعديةقبليةلكلألنوالعشاءواملغربالظهر
نيةيشرتطوالالكسوفيفوقمراً ومشساً فقطعيدسنةيكفيفالالعيديفأضحى
االفرضيةخبالفتسنبلللنفلمالزمةالنفليةألنالنفلية الظهرلنحومالزمةغريفإ
ا الصيبصالةيفكماكذلكتكونالوقدفرضاً تكونقدفإ

Apabila sholat yang dilakukan adalah sholat sunah yang
muaqqotah (dibatasi oleh waktu lain), seperti sholat rowatib, atau
sholat sunah yang dzatu sabab (memiliki sebab), seperti sholat
istisqo, maka wajib ada dua tingkatan dalam niat, yaitu;
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1) Niat menyengaja melakukan sholat (َقْصُد الفعل).
2) Menentukan sholat atau takyin. Dengan demikian, musholli

menentukan qobliah dan ba’diah dalam sholat Dzuhur,
Maghrib, dan Isyak karena masing-masing dari tiga sholat ini
memiliki sholat sunah qobliah dan ba’diah. Berbeda dengan
sholat sunah dalam sholat Subuh dan Ashar, maka hanya
memiliki qobliah saja, sehingga musholli tidak perlu mentakyin.

Begitu juga, musholli wajib mentakyin fitri dan adha dalam
sholat sunah Id. Oleh karena itu, tidak cukup kalau ia hanya
berniat melakukan sholat sunah Id saja (tanpa meniatkan fitri
atau adha).

Musholli juga wajib mentakyin syamsan (matahari) atau
qomaron (bulan) dalam sholat kusuf (gerhana).

Dalam sholat sunah muaqqotah atau dzatu sabab tidak
disyaratkan meniatkan sifat nafliah (kesunahan) karena nafliah
sudah melekat pada dzat sholat sunah itu sendiri. Akan tetapi,
meniatkan nafliah disini dihukumi sunah. Berbeda dengan
meniatkan fardhiah maka fardhiah tidak melekat pada,
misalnya, sholat Dzuhur, karena sholat Dzuhur terkadang fardhu
dan terkadang tidak, seperti sholat Dzuhur yang dilakukan oleh
shobi.

) فقطالفعلقصدوجب(سببوالبوقتدتقيملاليتوهي) مطلقةنافلةكانتوإن(
وإحرامواستخارةوضوءوسنةكتحيةغريهعنهيغينسببذواوحيلقفحسبأي

املطلقعلىحلملهالتعينيإىلحاجةوالذلكوغريمنهوخروجمنزلودخولوطواف
سببلهممامستثناةفتكون

Apabila sholat sunah yang dilakukan adalah sholat sunah
mutlak, artinya tidak dibatasi oleh waktu dan sebab, maka dalam niat
hanya diwajibkan menyengaja melakukan sholat .(قصد الفعل)
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Disamakan dengan sholat sunah mutlak adalah sholat sunah
yang dzu sabab atau memiliki sebab tetapi dapat dicukupi oleh sholat
lain, seperti sholat tahiyatul masjid, sunah wudhu, istikhoroh, sholat
ihram, towaf, sholat masuk ke dalam rumah, sholat keluar darinya,
dan lain-lain.

Sholat sunah mutlak tidak membutuhkan mentakyin karena
ia dimaksudkan pada kemutlakan. Dengan demikian, sholat sunah
mutlak merupakan sholat yang dikecualikan dari sholat sunah yang
memiliki sebab.

واستخارةكتحيةاملقصودغريأمامقصوداً نفالً ولوبنيةصالتنيمجعميتنعأنهواعلم
حتصلبلغريهافرضأونفلمعمجعهافيجوزغسلأووضوءوسنةوطوافوإحرام
الشرقاويقالهينوهاملوإنعليهاويثاب

Ketahuilah sesungguhnya tidak diperbolehkan menjamak
(dengan artian menggabungkan) dua sholatan dengan satu niatan,
meskipun sholat yang dijamakkan adalah sholat sunah maqsud.
Adapun sholat sunah ghoiru maqsud, seperti tahiyyatul masjid,
istikhoroh, sholat sunah ihram, towaf, sunah wudhu, atau mandi,
maka diperbolehkan menjamaknya dengan sholat lain dengan satu
niatan, baik dijamakkan dengan sholat sunah atau fardhu. Bahkan
niat sholah sunah ghoiru maqsud tersebut dapat dihasilkan dan
berpahala meskipun tidak diniatkan, seperti yang dikatakan oleh
Syarqowi.

Perihal Hukum-hukum Lafadz ‘فقط’

ابنعندالزمةزائدةأواجلمهورعندحمذوفلشرطجوابيةالفاءفقطقوله]تنبيه[
والدماميينكمالابنواختارهسيدابنعندعاطفةأوهشام

[TANBIH]

Huruf faa /ف/ dalam perkataan mushonnif ;adalah ’فـََقطْ ‘
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1. Faa jawab bagi syarat yang terbuang menurut ulama Jumhur.
2. Faa zaidah atau tambahan yang lazimah atau tetap menurut

Ibnu Hisyam.
3. Faa Athof menurut Ibnu Sayid dan yang dipilih oleh Ibnu

Kamal dan Damamini.

أيقطمرةرأيتهيقالهناومنبالشيءاالكتفاءوهوحسبمبعىناسمقطوقوله
أيحمذوفخربهمبتدأحمالً مرفوعالسكونعلىمبينوهواملصباحيفهكذافحسب
مناسمأوحسبهاالفعلفقصدهأيحمذوفومبتدؤهخربأوالفعلقصدفحسبها

الفعلقصدإىلراجعهوضمريوحتتهالسكونعلىمبينيكفيمبعىناألفعالأمساء
علىمبيناً أمرفعلاسمفيكونانتهمبعىنقطجميءالتفتازاينالدينسعدكالمويف

املسالكشرحيفالديننوريرتضهوملالدينعصاموتبعهأنتضمريوحتتهالسكون

الكسرعلىيبىنوقدالسكونعلىالبناءحسبمبعىنكانإذاوالغالبالروداينقال
انتهىبيعر وقد

Sedangkan ‘ طْ قَ  ’ adalah isim dengan makna lafadz ‘ بُ سْ حَ  ’ yang
berarti merasa cukup dengan sesuatu (tidak membutuhkan hal lain
lagi). Berdasarkan arti ini maka dikatakan;

رَأَيـُْتُه َمرًَّة َقطْ 

Saya melihatnya hanya sekali. (tidak lebih). Demikian yang tertulis
dalam kitab al-Misbah.

Lafadz dimabnikan ’قط‘ sukun dan beri’rob rofak dari segi

mahal (tempat). Ia berkedudukan sebagai mubtadak yang khobarnya
dibuang. Taqdir yang sesuai dengan pernyataan mushonnif adalah;

الفعلقصدفحسبها
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Kecukupan niat (dalam sholat sunah mutlak) hanyalah menyengaja
berbuat (qosdul fi’li). Atau lafadz ‘قط’ berkedudukan sebagai khobar

yang mubtadaknya dibuang. Taqdirnya adalah;

حسبهاالفعلفقصده

Penyengajaan musholli untuk berbuat sudah mencukupi dalam niat.

Atau lafadz ‘ َْقط’adalah salah satu dari bentuk isim fi’il yang

berarti mencukupi yang dimabnikan sukun. Dibawahnya tersimpan
dhomir yang kembali pada ‘قصد الفعل’.

Di dalam keterangan yang diungkapkan oleh Kalam
Sa’dudin at-Taftazani terdapat pernyataan pendapat, “Lafadz ‘ َْقط’
berarti ‘ ِاِنـَْته’ (Selesailah!). Dengan demikian ia termasuk salah satu
isim fi’il amar yang dimabnikan sukun. Dibawahnya tersimpan
dhomir Pendapat ini diikuti oleh Ishomudin. Akan ”.(kamu) ’أَْنتَ ‘
tetapi Nuruddin dalam kitab Syarah al-Masalik tidak menyetujui
pendapat Sa’dudin.

Roudani mengatakan, “Umumnya, ketika lafadz ‘ َْقط’ berarti
maka ia dimabnikan ’حسب‘ sukun. Terkadang ia juga dimabnikan

kasroh. Dan terkadang ia dii’robi pula.”

ذلكفعلتمايقالبالنفيفتختصمضىماالستغراقزمانظرفهياليتقطوأما
أفعلهالتقولوالعامةاملاضيالزمانيفأيعمريمنانقطعفيمافعلتهمافاملعىنقط
معىنلتضمنهاوبنيتواالستقبالاحلالعنمنقطعاملاضيألنغلطأوحلنوهوقط
يفمضمومةالطاءوتشديدالقافبفتحوهذهاآلنإىلخلقتأنمذاملعىنإذوإىلمذ

اأوضمهامعطاؤهختففوقدالضميفطاءهقافهتتبعوقداللغاتأفصح إسكا
املعىنيفهشامابنبينههكذا
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Adapun lafadz ‘ َُّقط’ yang merupakan dzorof zaman yang

menunjukkan arti istighroq (menghabiskan) waktu lampau, maka ia
khusus masuk dalam kalimah nafi. Contoh;

طُّ قَ كَ لِ ذَ تُ لْ عَ فَـ امَ 

Artinya adalah;

يرِ مْ عُ نْ مِ عَ طَ قَ انْـ امَ يْ فِ هُ تُ لْ عَ فَـ امَ 

Aku tidak pernah melakukan hal demikian itu sama sekali selama
usia hidupku.

Adapun orang-orang awam berkata;

طُّ قَ هُ لُ عَ فْـ أَ َال 

Perkataan mereka ini lahn (keliru) atau salah karena waktu lampau
itu terputus dari waktu sekarang (hal) dan yang akan datang
(istiqbal).

Lafadz ‘ َُّقط’ dimabnikan karena ia menyimpan makna lafadz

karena maknanya ,(sampai/hingga) ’ِإَىل ‘ dan (semenjak/sejak) ’ُمذْ ‘
adalah;

اآلنَىل إِ تُ قْ لِ خُ نْ أَ ذْ مُ 

Sejak saya diciptakan hingga sekarang.

Arti di atas adalah bagi lafadz ‘ طُّ قَ  ’ dengan fathah pada huruf /ق/ dan

tasydid pada huruf /ط/ yang didhommahkan menurut bahasa yang

paling fasih. Terkadang huruf /ق/ didhommahkan karena diikutkan

pada dhommahnya huruf /ط/ sehingga menjadi ‘ طُّ قُ  ’. Begitu juga
terkadang huruf /ط/ tidak ditasydid dengan keadaan didhommah atau

disukun sehingga menjadi ‘ طُ قَ  ’ atau ‘ طْ قَ  ’. Demikian ini dijelaskan oleh
Ibnu Hisyam dalam kitab al-Makna.



107

c. Deskripsi Tingkatan-tingkatan Niat Sholat

تُ يْ وَ نَـ قالولو) أصلي(قوله) الفعل(بقولهالنيةيفجتباليتاألشياءاملصنفمثلمث
أجنيبكالمالتكبريةبعدنويتقولهألنصالتهبطلتتُ يْ وَ نَـ رُ بَـ كْ أَ هللاُ اَ رَ هْ الظُّ يلِّ صَ أُ 

مثالً أي) عصراً أوظهراً (قوله) والتعيني(فأبطلهاالصالةانعقادبعدطرأوقد
)فرضاً (قوله) والفرضية

Setelah menyebutkan tingkatan-tingkatan niat sholat,
mushonnif memberikan contoh tentangnya dengan perkataannya;

Contoh menyengaja berbuat (َقْصُد اْلِفعل) adalah perkataan

musholli ;Apabila ia berniat .’ُأَصلِّى‘

تُ يْ وَ نَـ رُ بَـ كْ أَ هللاُ اَ رَ هْ الظُّ يلِّ صَ أُ تُ يْ وَ نَـ 

Saya berniat sholat Dzuhur. Allahu Akbar. Saya berniat.

maka sholatnya batal karena perkataan ‘ تُ يْ وَ نَـ  ’ setelah takbiratul ihram

adalah perkataan lain dan ia muncul setelah sholat sudah sah (selesai
dari takbiratul ihram), maka ia menyebabkan batalnya sholat.

Contoh takyin adalah perkataan musholli .’َعْصرًا‘ atau ’ظُْهرًا‘

Contoh berniat fardhiah adalah perkataan musholli .’فـَْرًضا‘

E. Syarat-syarat Takbiratul Ihram

إنعشرسبعةبلشرطاً ) عشرستةاإلحرامتكبريةشروط(التحرميشروطيف) فصل(
بعدأي) الفرضيفالقيامحالةتقعأن(األولالصالةتنعقدملمنهاواحداختل

للقادرأي) بالعربيةتكونأن(الثاين)و(القراءةفيهجتزىءحملإىلوالوصولاالنتصاب
اجلاللةلفظلعدمأكربالرمحنيصحفالأي) اجلاللةبلفظتكونأن(الثالث) و(عليها

االرابع) و( الرتتيب(اخلامس) و(التعظيملفواتكبرياهللايكفيفال) أكرببلفظ(كو
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فالالسالميفنظريهخبالفبالتكبريخيلذلكألناهللاأكربيكفيفال) اللفظنيبني
قالكأنثانياً أكرببلفظأتىفإنبالسالمخيلالألنهاملبتدأعلىاخلربتقدميفيهيضر
ميدالأن(السادس) و(فالوإالصحاالبتداءاجلاللةبلفظقصدفإنأكرباهللاأكرب
إىلاإلنشائياخلربلفظمنينقلبألنهصالتهتنعقدفالمدهافإن) اجلاللةمهزة

اهللامأموماً أوإماماً حنوقبلهامباوصلهاإذاإسقاطهاوجيوزاالستخبارأياالستفهام
اإسقاطهاجيوزالوصلهاإذاأكربمهزةخبالفاألوىلخالفلكنهأكرب قطعمهزةأل

أواهلمزةفتحسواءصالتهتنعقدملأكباراهللاقالفلو) أكربباءمدعدم(السابع) و(
للطبلاسموهووأسبابسببمثلبفتحتنيكربمجعاهلمزةبفتحأكبارألنكسرها
اسماهلمزةبكسروإكباروجبالجبلمثلكبارعلىأيضاً وجيمعواحدوجهلهالكبري

) الباءيشددالأن(الثامن) و(تعاىلباهللاوالعياذكفرذلكتعمدولواحليضأمساءمن
أوساكنةواواً يزيدالأن(التاسع) و(صالتهتنعقدملأكرباهللاقالبأنشددفلو

أكربالالهووالواوبسكونأكربالالهويقولكأنزادهافلو) الكلمتنيبنيمتحركة
يقولبأنزادهافإن) اجلاللةقبلواواً يزيدالأن(العاشر) و(صالتهتنعقدملحبركتها

عشراحلادي) و(السالمخبالفعليهيعطفماتقدملعدمصالتهتنعقدفالأكربواهللا
بأداةبينهماالفصليضروال) قصريةوالطويلةوقفةالتكبريكلميتبنييقفالأن(

أكربالرحيمالرمحناهللاأوأكرباجلليلاهللاأواألكربكاهللايطلملبوصفوالالتعريف
أوأكرباحلليمالعظيماجلليلاهللاكفأكثرثالثاً كانبأنالوصفطاللوماخبالف

هواهللاقولهيفكالضمريالوصفوخبالفأكربالقدوسامللكهوإالإلهالالذياهللا
حنويةصفةالاملعنويةالصفةبالصفةواملرادأكربرمحنيااهللاقولهيفالنداءأوأكرب

ماوجلعزحنوفتشمل عزاهللاقولنامنوجلعزألناللفظدوناملعىنيفصفتانفإ
الفإنهجليلبتنكريأكربجليلاهللاقاللوماخبالفذلكفيصححالأكربوجل
يفيدخلملألنهيضرفالأكرباهللاجليلقاللووأماصفةليسذحينئألنهيصح

والالسمعصحيحكانإذا) حروفهامجيعنفسهيسمعأن(عشرالثاين) و(الصالة
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وجيبأصميكنمللوبهيسمعالذيالرفعقدرصوتهفريفعوإالوغريهلغطمنمانع
وسائروالسالمكالتشهدوغريهبالتكبريوهلاتهوشفتيهلسانهحتريكخرسهطرأمنعلى

يفالوقتدخول(عشرالثالث) و(ذلكعليهجيبفالأصليخرسهمنأمااألذكار
حالإيقاعها(عشرالرابع) و(السببذووكذانفالً أوفرضاً كانسواء) املؤقت

منحبرف(يفسدأي) خيلالأن(عشراخلامس) و(شرطناهحيث)االستقبال
ولوالباجوريوكذاالشرقاويأفادهواواً أكربمهزةإبدالالعاميحقيفويغتفر) حروفها

عناملأمومتكبريةتأخري(عشرالسادس) و(الباجوريأفادهأكربمنالراءجيزممل
أيضاً هلاويشرتطصالتهتنعقدوالالقدوةتصحملمنهاجزءيفقارنهفلو) اإلمامتكبرية

حمليفمجيعهاوأوقعواحدةالركوعيفاإلمامأدركالذياملسبوقكربفإذاالصارففقد
واالنتقالالتحرماقصدوإنصالتهانعقدتوحدهالتحرماوقصدالقراءةفيهجتزىء

ملال؟أووحدهالتحرمقصدهلشكأوأطلقأومبهماً أحدمهاأووحدهاالنتقالأو
يضرملواإلعالماإلحرامأوضروأطلقفقطاإلعالماملبلِّغاقصدوإذاتنعقد

Fasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat takbiratul ihram.

Syarat-syarat takbiratul ihram ada 16, bahkan ada 17 yang
apabila salah satu dari mereka tidak ada maka sholatnya tidak sah.

1. Takbiratul Ihram harus terjadi dan dilakukan pada saat berdiri
dalam sholat fardhu, maksudnya, pada saat berdiri setelah tubuh
tegap dan sampai posisi yang mencukupi membaca al-Fatihah.

2. Takbiratul Ihram diucapkan dengan menggunakan Bahasa Arab
bagi musholli yang qodir (mampu) menggunakannya.

3. Menggunakan lafadz jalalah ,Oleh karena itu .(اهللا) tidak sah

apabila musholli mengucapkan;
رُ بَـ كْ أَ نُ محَْ لرَّ اَ 

4. Takbiratul Ihram menggunakan lafadz ‘ َُأْكبَـر’. Oleh karena itu,

tidak cukup dengan menggunakan; رٌ يْـ بِ ُهللا كَ اَ  karena hilangnya sikap

ta’dzim.
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5. Tertib antara dua lafadz ’اهللا‘ dan ,Oleh karena itu .’أكرب‘ tidak

mencukupi dengan mengatakan; َأْكبَـُر اهللاُ  karena dapat menyalahi

takbir. Berbeda dengan salam, sekiranya dalam salam
diperbolehkan tidak tertib, yaitu dengan mendahulukan khobar
dan mengakhirkan mubtadak, karena tidak menyalahi salam.
Apabila musholli membaca lafadz ‘ َُأْكبَـر’ dua kali, seperti ia
mengatakan, ‘ َُأْكبَـُر اُهللا َأْكبَـر’maka apabila ia menyengaja lafadz ‘اهللا’
sebagai permulaan maka takbirnya sah, jika tidak menyengaja
demikian maka tidak sah.

6. Tidak membaca mad (panjang) huruf hamzah lafadz (أ) jalalah
Oleh karena itu, apabila .’اهللا‘ musholli membacanya dengan mad

maka sholatnya tidak sah karena ia telah merubah kalam khobar
insyai menjadi istifham (menanyakan).

Diperbolehkan menghilangkan membaca hamzah lafadz ‘هللا’
ketika dibaca washol lafadz sebelumnya, seperti;

رُ بَـ كْ أَ اهللاُ اامَ مَ إِ 
Dibaca Imaamallahu akbar, atau

رُ بَـ كْ أَ اهللاُ ماوْ مُ أْ مَ 
Dibaca makmumallahu akbar. Namun dihukumi khilaf aula.
Berbeda dengan hamzah lafadz maka ,’أكرب‘ huruf hamzah darinya

tidak diperbolehkan dihilangkan saat membacanya ketika
diwasholkan dengan lafadz sebelumnya karena hamzahnya adalah
hamzah qotok.

7. Tidak membaca mad huruf /ب/ lafadz ‘أكرب’. Apabila musholli

mengatakan ‘اهللا أكبار’ maka sholatnya tidak sah, baik dengan
membaca fathah atau kasroh pada huruf hamzahnya, karena
lafadz ‘َأكبار’ dengan fathah pada huruf hamzah adalah bentuk

jamak dari lafadz ‘ َكَرب’, seperti lafadz ‘َسَبب’ yang memiliki bentuk
jamak Ia adalah nama gendang besar yang memiliki satu .’َأْسَباب‘
sisi. Lafadz ‘ َكَرب’ juga dijamakkan dengan bentuk ‘ِكَبار’ seperti
lafadz ‘َجَبل’ yang jamaknya ‘ِجَبال’. Adapun lafadz ‘ِإْكَبار’ dengan
kasroh pada huruf hamzah maka berarti salah satu nama bagi
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istilah haid. Apabila musholli menyengaja membaca mad huruf
hamzah, seperti di atas, maka ia kufur. Wa al’iyaadzu billah.

8. Tidak mentasydid huruf Apabila ./ب/ musholli mentasydid,
dengan ia mengatakan ‘ رْ بـَّ كْ أَ هللاُ اَ  ’ maka sholatnya tidak sah.

9. Tidak menambahi huruf /و/ yang sukun atau berharokat di antara
dua lafadz takbiratul ihram. Apabila musholli menambahkannya,
seperti ia mengatakan;

رْ بَـ كْ أَ وَ هُ لالَّ اَ ، رُ بَـ كْ أَ وْ هُ لالّ اَ 

maka sholatnya tidak sah.

10.Tidak menambahi huruf /و/ sebelum lafadz jalalah Apabila .(اهللا)

musholli mengatakan;
رْ بَـ كْ أَ اهللاُ وَ 

maka sholatnya tidak sah karena tidak ada lafadz yang menjadi
ma’thufnya, berbeda dengan kalimah salam.

11. Tidak waqof diantara dua kalimah takbir, baik waqof lama atau
sebentar. Memisah antara keduanya dengan perabot ta’rif atau
sifat yang tidak panjang hukumnya tidak apa-apa, seperti;

رْ بَـ كْ اْألَ اهللاُ 
رْ بَـ كْ ألَ اْ لُ يْ لِ اجلَْ اهللاُ 
رْ بَـ كْ أَ مُ يْ حِ الرَّ نُ محَْ الرَّ اهللاُ 

Berbeda apabila sifat yang memisah antara keduanya itu panjang,
sekiranya tiga sifat atau lebih, maka batal sholatnya, seperti;

رْ بَـ كْ أَ مُ يْ لِ احلَْ مُ يْ ظِ عَ الْ لُ يْ لِ اجلَْ اهللاُ 
رْ بَـ كْ أَ سُ وْ دُّ قُ الْ كُ لِ مَ الْ وَ هُ الَّ إِ هَ لَ إِ َال يذِ الَّ اهللاُ 

Apabila pemisah antara keduanya adalah dhomir atau nidak
maka sholatnya juga tidak sah, seperti;

رْ بَـ كْ أَ وَ هُ اهللاُ 

رْ بَـ كْ أَ نُ محَْ رَ ايَ اهللاُ 

Yang dimaksud sifat yang memisah antara keduanya adalah
sifat maknawiah, bukan sifat nahwiah (na’at), oleh karena itu
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mencakup sifat seperti; ‘ ََّعز’ dan ‘ ََّجل’. Mereka adalah dua sifat

dari segi maknawiah, bukan nahwiah, karena ‘ ََّعز’ dan ‘ ََّجل’ dari
perkataan kami; اهللا عز وجل أكرب berkedudukan sebagai haal,

sehingga sah-sah saja.

Apabila musholli berkata رْ بَـ كْ أَ لٌ يْ لِ جَ اهللاُ  dengan menakirohkan lafadz

’جليل‘ maka hukumnya tidak sah karena tidak menjadi sifat.

Adapun apabila musholli berkata ‘ رْ بَـ كْ أَ اهللاُ لٌ يْ لِ جَ  ’maka tidak apa-apa

karena lafadz ’جليل‘ tidak masuk dalam sholat, karena sholat

masuk diawali dari lafadz .’اهللا‘

12. Musholli mendengar seluruh huruf-huruf takbiratul ihram ketika
ia memiliki pendengaran yang sehat dan kondisi saat ia sholat
tidak ada penghalang, seperti ramai atau lainnya. Namun, apabila
ada penghalang maka ia mengeraskan suaranya dengan ukuran
keras yang andaikan ia tidak tuli maka ia dapat mendengarnya.

Musholli yang menderita sakit bisu (bukan bawaaan lahir) wajib
menggerak-gerakkan lisan, kedua bibir, dan anak lidah saat
bertakbir dan rukun qouli lainnya, seperti tasyahud, salam, dan
dzikir-dzikir lainnya.

Apabila ia menderita sakit bisu karena bawaan lahir maka tidak
wajib atasnya menggerak-gerakkan lisan, kedua bibir dan anak
lidah saat bertakbir dan rukun qouli lainnya.

13. Masuknya waktu sholat, yaitu ketika bertakbiratul ihram
melakukan sholat muaqqot, baik fardhu atau sunah. Begitu juga
sholat dzu sabab.

14. Melakukan takbiratul ihram dengan posisi menghadap Kiblat.
15. Tidak merusak salah satu huruf dari huruf-huruf takbiratul ihram.

Dimaafkan bagi musholli yang ‘aami mengganti huruf hamzah
lafadz ’أكرب‘ dengan huruf /و/, seperti yang difaedahkan oleh

Syarqowi dan Bajuri. Ditambahkan oleh Bajuri bahwa dimaafkan
bagi musholli yang ‘aami membaca takbiratul ihram dengan tidak
menjazmkan (mensukun) huruf raa .’أكرب‘ lafadz (ر)
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16. Mengakhirkan membaca takbiratul ihram bagi musholli yang
menjadi makmum agar imam membacanya terlebih dahulu.
Apabila makmum menyertakan (membarengkan) sebagian dari
takbiratul ihramnya dengan takbiratul ihram imam maka status
makmumnya (qudwah) dan sholatnya tidak sah.

17. Tidak adanya shorif.15 Dengan demikian, ketika masbuk16 yang
mendapati imam dalam rukuk mengucapkan takbir satu kali dan
ia menjatuhkan takbir tersebut di posisi yang mencukupi untuk
membaca Fatihah dan ia hanya menyengaja takbir tersebut
sebagai takbiratul ihram maka sholatnya sah. Berbeda apabila ia
menyengaja takbir tersebut sebagai takbiratul ihram sekaligus
takbir perpindahan rukun, atau sebagai takbir perpindahan saja,
atau sebagai salah satu dari takbiratul ihram dan takbir
perpindahan tetapi tidak jelas yang mana, atau memutlakkan, atau
ragu apakah disengaja sebagai takbiratul ihram atau tidak, maka
sholatnya tidak sah.

Ketika seorang muballigh17 sholat menyengaja takbirnya untuk
i’lam18 saja atau memutlakkan maka sholatnya tidak sah. Tetapi
apabila ia menyengaja takbiratul ihram sekaligus i’lam maka
tidak apa-apa.

يفيبالغبأنميططهواليفهمالحبيثالتكبرييقصرالأنويسنالباجوريقال]فرع[
يتوسطبلمده

[CABANG]

Bajuri mengatakan, “Disunahkan tidak terlalu membaca
qoshor (pendek) takbiratul ihram sekiranya sampai tidak bisa
dipahami, dan tidak terlalu membaca mad (panjang). Melainkan
sebaiknya dibaca sedang.”

15 Perkara yang mengalihkan.
16 Musholli yang tidak mendapati bacaan Fatihah bersama imam.
17 Musholli yang menyuarakan keras bacaan takbir di belakang

imam.
18 Memberitahu.
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وإالألفاتسبعفوقميدالأنويشرتطالتكبريميدأنويستحبالشرباملسيوقال
بتحريكذلكويعتربالتقريبعلىوهوحبركتنيألفكلوتقدروتعمدعلمإنبطلت

باملدللنطقمقارنةمتواليةاألصابع

Syibromalisi berkata, “Disunahkan tidak membaca mad pada
takbiratul ihram. Disyaratkan panjang mad dalam takbiratul ihram
tidak melebihi dari 7 alif. Jika sampai melebihinya maka sholatnya
batal jika memang musholli tahu dan sengaja. Satu alif dikira-kirakan
sepanjang dua harakat. Sedangkan dua harokat ini dikira-kirakan
sepanjang menggerakkan dua jari-jari secara berturut-turut disertai
dengan mengucapkan mad.”

F. Syarat-syarat Membaca al-Fatihah

القرآنأمواجباتيف) فصل(

[Fasal ini] menjelaskan tentang perkara-perkara wajib dalam
membaca Fatihah.

املعروفنظمهاعلىايأيتبأن) الرتتيب(األولأكثربل) عشرةالفاحتةشروط(

[Syarat-syarat membaca Fatihah] dalam sholat [ada 10
(sepuluh)], bahkan lebih banyak; yaitu;

1. Tertib, yaitu musholli membaca Fatihah sesuai dengan urutan-
urutan ayat yang ada.

ولوبالصالةمتعلقغريأجنيبذكرختللفإنبفاصليأيتالبأن) املواالة(الثاين) و(
والالقراءةفيعيداملواالةقطعاملؤذنوكإجابةخارجهاسنوإنعاطسكحمدقليالً 
صالتهتبطل

2. [Muwalah], yaitu musholli membaca Fatihah dengan tidak
melakukan sesuatu yang dapat memisah antara ayat satu dan
ayat berikutnya.
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Apabila bacaan Fatihah disela-selai oleh dzikir lain yang tidak
ada hubungannya dengan sholat, meskipun hanya sedikit,
seperti bacaan hamdalah ketika musholli bersin, dan meskipun
disunahkan untuk dibaca saat di luar sholat, seperti menjawab
muadzin, maka muwalahnya terputus dan musholli wajib
mengulangi bacaan Fatihah-nya dan sholatnya tidak batal.

والأكربواهللاهللاإالإلهالوقولوسّلمعليهاهللاصلىالنيبعلىالصالةذلكومثل
بذلكاملواالةلقطعالقراءةفيعيدالعظيمالعليباهللاإالقوةوالحول

Begitu juga dapat memutus muwalah Fatihah adalah apabila
bacaan Fatihahnya disela-selai oleh bacaan sholawat atas
Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama dan bacaan;

مِ يْ ظِ عَ الْ يِّ لِ عَ الْ اهللاِ بِ الَّ إِ ةَ وَّ قُـ َال وَ لَ وْ حَ َال وَ رُ بَـ كْ أَ اهللاُ وَ اهللاُ الَّ إِ هَ لَ إِ َال 

تسبيحهاملواالةيقطعومماقرأهماعلىيبينبليقطعهاملنسياناً وقعماوقعإننعم
عليهملستأذن

Apabila bacaan Fatihah disela-selai oleh dzikir lain atau
sholawat atau bacaan lain seperti di atas, tetapi karena lupa,
maka tidak memutus muwalah, sehingga musholli langsung
dapat meneruskan bacaan Fatihahnya.

Termasuk memutus muwalah bacaan Fatihah adalah bacaan
tasbih oleh musholli karena ada orang lain yang meminta izin
darinya.

إذاوأماالوصلبألفاتباالبتداءوثالثونومثانيةمائةوهي) حروفهامراعاة(الثالث) و(
املائةمعذلكوضمالضالنيوألفياملوضعنييفصراطألفيعدمعحروفاً الشداتعد

ومخسنيومخسةمالكألفبإثباتومخسنيوستةمائةاجلملةصارتوالثالثنيوالثمانية
صالتهتصحملمنهاحرفاً أسقطولوحبذفها
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3. Menjaga huruf-huruf Fatihah (muro’atu hurufiha). Jumlah awal
huruf-hurufnya adalah 138 huruf dengan memasukkan alif-alif
washol dalam hitungan. Adapun ketika huruf-huruf yang
bertasydid dihitung sendiri serta dua alif dari lafadz ‘صراط’ di dua
tempat dan dua alif lafadz ‘الضآلني’ maka jumlahnya menjadi 156
huruf dengan mengikut sertakan alif dalam lafadz ‘ َِماِلك’ dan 155
huruf dengan membuang alif-nya.

Apabila musholli menggugurkan atau menghilangkan satu huruf
saja dari 155 atau 156 huruf tersebut maka sholatnya tidak sah.

أنزلاليتالسننيبعددحرفاً وعشروناثناناملكررغريالفاحتةحروفعددقيل]فائدة[
وآخرهالبسملةاءبالقرآنوأولالناسسورةحروفعددوكذابديعسروهوالقرآنفيها
احملفوظاللوحيفتركناماأيشيءمنالكتابيففرطناماسبقالكأنهوالناسسني
نكتبهملشيئاً 

[FAEDAH]

Dikatakan (qiila) bahwa huruf-huruf Fatihah yang tanpa
diulang-ulang19 berjumlah 22 huruf, yaitu sama dengan jumlah tahun
dimana lamanya al-Quran diturunkan. Hal ini merupakan sebuah
rahasia atau hikmah yang indah.

Begitu juga, Surat an-Naas memiliki jumlah huruf yang tidak
diulang-ulang sebanyak 22 huruf. Permulaan al-Quran adalah huruf
dari lafadz /ب/ ’بسم‘ dan  akhir hurufnya adalah huruf /س/ dari lafadz

;Dengan demikian seolah-olah Allah berkata .’الناس‘

شيءمنفرطنا يف الكتابمابس
Kami tidak meninggalkan sesuatu pun di Lauh Mahfudz yang

belum Kami tulis.

19 Artinya beberapa huruf alif yang ada dihitung satu. Beberapa (ا)
huruf raa .dihitung satu, dan seterusnya (ر)
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الفاحتةيفخبالفهالناسسورةيفمالكألفإسقاطعلىالقراءأمجع]تنبيه[

[FAEDAH]

Para Ulama Ahli Qiroah bersepakat dalam menggugurkan
huruf alif dari lafadz /ا/ ’َماِلك‘ dalam Surat an-Naas dan

menetapkannya dalam Surat Fatihah.

امراعاة(الرابع) و( االوهابفتحيفاإلسالمشيخقال) تشديدا للحروفهيئاتأل
ااملشددة اشاملفوجو هليئا

4. Menjaga tasydid-tasydid Fatihah. Syaikhul Islam berkata dalam
kitab Fathul Wahab bahwa kewajiban menjaga tasydid-tasydid
Fatihah berdasarkan alasan karena tasydid adalah hai-at
(keadaan) huruf-huruf yang ditasydid itu sendiri sehingga
kewajiban menjaga huruf-huruf bacaan Fatihah mencakup
kewajiban menjaga hai-ahnya.

كجهلعذروجدفإنعذربالمطلقاً أي) طويلةسكتةيسكتالأن(اخلامس) و(
يضرملإعياءأونسيانأوسهوأو

5. Tidak diam lama secara mutlak tanpa udzur ketika membaca
Fatihah. Sedangkan apabila ada udzur, seperti bodoh, lupa, lalai,
atau gagap maka tidak apa-apa.

) القراءةقطع(بالقصريةأي) ايقصدقصرية(سكتةيسكت) ال(أنالسادس) و(
قطعنيةذلكوفارققراءتهتبطلفاليسكتوملالقراءةقطعقصدلوماخبالف
القطعنيةمعاحلكميةاإلدامةمتكنوالحكماً إدامتهاجتبفيهاركنالنيةبأنالصالة
القطعنيةتؤثرفالخاصةنيةإىلتفتقرالالفاحتةوقراءة

6. Tidak diam sebentar saat membaca Fatihah yang mana musholli
menyengaja memutus bacaan dengan diam sebentarnya tersebut.
Berbeda apabila ia menyengaja memutus bacaan Fatihah tetapi
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ia tidak diam maka bacaannya tidak batal. Perbedaan antara
tidak batalnya menyengaja memutus bacaan Fatihah dan
batalnya menyengaja memutus niat adalah bahwa niat
merupakan salah satu rukun sholat yang wajib dilanggengkan
secara hukum, sedangkan proses melanggengkan secara hukum
tersebut tidak mungkin terjadi jika disertai dengan niatan
memutus. Adapun membaca Fatihah tidak membutuhkan niat
tertentu sehingga menyengaja memutusnya pun tidak
berpengaruh.

اكلقراءة(السابع) و( عليهاهللاصلىألنهاعتقاداً العمالً أي) البسملةومنهاآيا
ايفويكفيوصححاهواحلاكمخزميةابنرواهمنهاآيةعدهاوسّلم أيعمالً ثبو
عددوأماسبعالفاحتةآياتوعددالوهابفتحيفاإلسالمشيخقالكماالظنحكماً 

ا كلمةوعشرونفتسعكلما

7. [Membaca setiap ayat Fatihah. Termasuk ayat darinya
adalah basmalah] secara pengamalan hukum, bukan keyakinan
(artinya kita hanya wajib membaca basmalah saat membaca
Fatihah, bukan kita wajib meyakini bahwa basmalah termasuk
dari Fatihah) karena Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama
memasukkan basmalah sebagai bagian dari Fatihah. Hadis ini
diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Hakim. Mereka berdua
menshohihkan hadis tersebut. Tetapnya basmalah secara hukum
sebagai salah satu dari ayat Fatihah cukup menurut dzon atau
sangkaan, bukan keyakinan.

Jumlah ayat Fatihah ada 7 (tujuh). Jumlah kalimahnya ada 29.

تغيرييشملالفقهاءعندواللحنالشرقاويقال) باملعىناملخلاللحنعدموالثامن(
فيهواخلطأاإلعرابتغيريفهووالنحوينياللغوينيعندوأمابآخرحرفوإبدالاإلعراب

8. Tidak melakukan lahn (kesalahan membaca) yang dapat
merusak makna. Syarqowi mengatakan bahwa istilah lahn
menurut Fuqoha mencakup merubah i’rob dan mengganti huruf
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satu dengan huruf lain. Adapun lahn menurut ulama bahasa dan
Nahwu berarti merubah i’rob dan keliru dalam i’rob.

وكسرهاأنعمتتاءكضمآخرمعىنإىلالكلمةمعىنينقلأنباملعىناملخلبقولهواملراد
حبيثالذينالممنالشدةإشباعوكذابالزاي،كالزينأصالً هلامعىناليصريهاأو

املعىنيغريألنهألفمنهايتولد

Yang dimaksud dengan “lahn (kesalahan membaca) yang dapat
merusak makna” adalah memindah makna kalimah ke makna
lain, seperti mendhommah huruf taa dari /ت/ lafadz ‘ َأَنـَْعْمت’ dan
mengkasrohnya, atau menjadikan kalimah tidak memiliki
makna sama sekali, seperti asalnya lafadz ‘الزَّْين’, kemudian lahn

menjadi ‘الزاي’, atau mengisybak tasydid pada huruf lam /ل/ dari

lafadz ‘الذين’ sekiranya seolah-olah mengeluarkan huruf alif

setelahnya karena dapat merubah makna.

ابائهاوكسرنعبددالوكفتحهللا،احلمدهاءكرفعكذلكليسماخبالف وكضمونو
اجلميعيفاملعىنلبقاءجرهاأواحلمددالوكنصباهدناومهزةالصراطصاد

Berbeda dengan lahn yang tidak sampai merubah makna, seperti
membaca rofak huruf haa /ھ/ dari lafadz membaca ,’احلمد هللا‘

fathah huruf dal /د/ dari lafadz membaca ,’نعبد‘ kasroh huruf baa

/ب/ dan nun /ن/ dari lafadz membaca ,’نعبد‘ dhommah huruf shod

/ص/ dari lafadz ’الصراط‘ dan huruf hamzah /ء/ dari lafadz ,’اهدنا‘ atau

membaca nashob dan jer huruf dal /د/ dari lafadz .’احلمد‘

املستقيمالصراطاهدنامعىنصارحينئذفإنهاملعىنغريفقداهدنامهزةفتحلووأما
الفتحبغريمعناهوأمااملعوج،غريأياملعتدلالطريقوهووعطيةهديةإكراماً إليناابعث
اإلسالمدينوهوعليهوثبتنااحلقالدينإىلارشدنافهو
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Adapun apabila seseorang menfathah huruf hamzah /ء/ lafadz

’اهدنا‘ maka ia telah merubah makna karena ketika difathah maka

makna;
’اهدنا الصراط املستقيم‘
menjadi;
ابعث إلينا إكراما هدية وعطية

Kirimkanlah kepada kami kemuliaan, hadiah, dan pemberian.
Adapun maknanya ketika tidak difathah adalah;

ارشدنا إىل الدين احلق وثبتنا عليه وهو دين اإلسالم
Tunjukkanlah kami ke agama yang benar dan tetapkanlah kami

di atasnya, yaitu agama Islam.

بكلإيقاعهايشرتطأي)الفرضيفالقيامحالة(القراءةأي) تكونأن(التاسع) و(
بدلهأوالقياميفحروفها

9. Membaca Fatihah dilakukan pada saat rukun berdiri dalam
sholat fardhu. Artinya disyaratkan melakukan bacaan Fatihah
dengan setiap huruf-hurufnya pada saat berdiri atau gantinya
(duduk, tidur miring, berbaring).

صحيحكانإنحروفهامجيعنفسهإمساعهأي) القراءةنفسهيسمعأن(العاشر) و(
لغطوالالسمع

10. Musholli membuat dirinya sendiri mendengar seluruh huruf-
huruf Fatihah saat membacanya ketika ia memiliki pendengaran
sehat dan tidak ramai tempatnya.

الصالةمبصلحةذكرتعلقإذاماخبالف) أجنيبذكريتخللهاالأن(عشراحلادي) و(
توقفإذاإالعليهيفتحوالالفاحتة،غرييفولوعليهوفتحهإمامهلقراءةكتأمينه
الوقتضاقإننعمالقراءة،انقطعتفتحفإنعليهيفتحالاآليةيردددامفماوسكت

حينئذالقراءةتنقطعوالعليهفتح
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11. Bacaan Fatihah tidak disela-selai oleh dzikir lain yang tidak ada
hubungannya dengan maslahat sholat, seperti dzikir-dzikir yang
telah disebutkan sebelumnya. Berbeda apabila dzikir yang
menyela-nyelai Fatihah memiliki hubungan dengan maslahah
sholat, seperti bacaan amin karena bacaan imam, bacaan fath20

kepada imam meskipun bukan di saat membaca Fatihah.

أوأطلقأووحدهالفتحقصدفإنالفتحمعولوالقراءةبقصدالفتحيكونأنوالبد
آخرمأموماً ولوغريهقراءةإمامهبقراءةفخرجصالتهبطلتبعينهالواحداً قصد

معسجدوإناإلمام،معالتالوةسجودوكالتأمنيعليهوالفتحلقراءتهبالتأمنيفتنقطع
صالتهبطلتعاملاً عامداً غريه

Musholli tidak membacakan fath kepada imam kecuali ketika
imam berhenti dan diam. Adapun selama imam masih ragu atau
bingung tentang ayat yang ia baca maka makmum tidak perlu
membaca fath kepadanya, jika makmum membacanya maka
bacaan Fatihah terputus. Akan tetapi, apabila waktu wholat
mepet, dan imam masih ragu dan bingung tentang ayat yang ia
baca, maka makmum membaca bacaan fath dan bacaan
Fatihahnya tidak terputus.

Saat membaca bacaan fath, wajib menyengaja membaca
(qiroah) meskipun disertai menyengaja mengajari. Apabila
musholli menyengaja mengajari saja, atau memutlakkan, atau
menyengaja salah satu dari membaca dan mengajari, tetapi tidak
jelas yang mana, maka sholatnya batal.

Mengecualikan dengan 'karena bacaan imam’ adalah bacaan
dari selainnya meskipun makmum lain sehingga apabila
musholli membaca amin atau bacaan fath karena bacaan dari
selain imam maka Fatihahnya terputus.

20 Pengertian bacaan fath kepada imam adalah mengajari ayat
kepada imam ketika ia mendadak berhenti saat membaca ayat.



122

Sama seperti bacaan amin adalah sujud tilawah bersama imam.
Artinya apabila musholli melakukan sujud tilawah bersama
orang lain (bukan imamnya) dengan keadaan tahu dan sengaja
maka sholatnya batal.

اأيضاويشرتط قرآناً كانإنبدهلاومثلهاعاجزاً،كانولوعنهايرتجموالبالعربيةكو
العربيةعنالعجزعندعنهفيرتجمدعاءأوذكراً كانلوماخبالف

12. Disyaratkan juga membaca Fatihah dengan Bahasa Arab, bukan
terjemahannya dengan hahasa lain meskipun ia tidak mampu
menggunakan Bahasa Arab. Begitu juga pengganti Fatihah
harus dengan Bahasa Arab apabila penggantinya itu adalah
Quran. Sedangkan apabila penggantinya bukan Quran, alias
dzikir atau doa, maka musholli yang tidak mampu menggunakan
Bahasa Arab boleh menerjemahkan dengan Bahasa lain.

السبعيةالقراءةوراءماوهوأيضاً للمعىناملغريبالشاذالقراءةعدمأيضاً ويشرتط

13. Disyaratkan juga dalam bacaan Fatihah adalah bahwa musholli
tidak membacanya dengan jenis bacaan syadz (langka) yang
dapat merubah makna. Maksud bacaan syadz disini adalah
bacaan selain qiroah sab’ah.

يقصدأنبدوالالصارفلوجودجيزهملالثناءاقصدفلوالصارفعدمأيضاً ويشرتط
يطلقأوالقراءة

14. Disyaratkan juga dalam bacaan Fatihah tidak adanya shorif.21

Apabila musholli membaca Fatihah dengan tujuan memuji maka
tidak mencukupinya karena adanya shorif yang berupa memuji.
Melainkan ia harus membaca Fatihah dengan tujuan qiroah
(membaca) atau memutlakkan.

21 Hal yang mengalihkan.



123

G. Jumlah Tasydid dalam Fatihah dan Tempat-tempatnya

فتشديد) عشرةأربعالفاحتةتشديدات(وحماهلاالفاحتةيفالشداتعددبيانيف) فصل(
) الراءفوقالرحيم(وتشديدثان) الراءفوقالرمحن(وتشديدواحد) الالمفوقاهللابسم(

) الباءفوقالعاملنيرب(وتشديدرابع) اجلاللةالمفوقهللاحلمد(وتشديدثالث
وتشديدسابع) الراءفوقالرحيم(وتشديدسادس) الراءفوقالرمحن(وتشديدخامس

وتشديدتاسع) الياءفوقنعبدإياك(وتشديدثامن) الدالفوقالدينيوممالك(
عليهفوجبقراءتهتصحملإياكمنالياءخفففلوعاشر) الياءفوقنستعنيوإياك(

ا لوأماالشمسضوءإياكألنكفراملعىنقصدوإنوعلمتعمدإنصالتهوكذاإعاد
عشرحادي) الصادفوقاملستقيمالصراطاهدنا(وتشديدوأجزأهأساءاملخففشدد

املغضوبغريعليهمأنعمت(وتشديدعشرثاين) الالمفوقالذينصراط(وتشديد
عشرورابععشرثالث) والالمالضادفوقالضالنيوالعليهم

Fasal ini menjelaskan tentang jumlah tasydid yang ada dalam
Fatihah beserta tempat-tempatnya.

Tasydid-tasydid Fatihah ada 14, yaitu;

1. Tasydid yang berada di atas huruf lam /ل/ lafadz .’بسم اهللا‘
2. Tasydid yang berada di atas huruf raa /ر/ lafadz .’الّرمحن‘
3. Tasydid yang berada di atas huruf raa /ر/ lafadz .’الّرحيم‘
4. Tasydid yang berada di atas huruf lam /ل/ lafadz jalalah .’احلمد هللا‘
5. Tasydid yang berada di atas huruf baa /ب/ lafadz .’رّب العاملني‘
6. Tasydid yang berada di atas huruf raa /ر/ lafadz .’الّرمحن‘
7. Tasydid yang berada di atas huruf raa /ر/ lafadz .’الّرحيم‘
8. Tasydid yang berada di atas huruf dal /د/ lafadz .’مالك يوم الّدين‘
9. Tasydid yang berada di atas huruf yaa /ي/ lafadz .’إيّاك نعبد‘
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10. Tasydid yang berada di atas huruf yaa /ي/ lafadz .’وإيّاك نستعني‘
Apabila musholli tidak mentasydid huruf yaa lafadz ’إيّاك‘ maka

bacaan Fatihahnya tidak sah dan ia wajib mengulanginya.
Begitu juga sholatnya tidak sah apabila ia menyengaja dan tahu.
Apabila ia menyengaja maknanya maka ia kufur karena ’إياك‘
tanpa tasydid berarti sinar matahari. Adapun apabila ia
mentasydid huruf yang seharusnya tidak ditasydid maka ia telah
berbuat salah dan bacaannya sudah mencukupi.

11. Tasydid yang berada di atas huruf shod /ص/ lafadz

.’اهدنا الّصراط املستقيم‘
12. Tasydid yang berada di atas huruf lam /ل/ lafadz .’صراط اّلذين‘
13. Tasydid yang berada di atas huruf dhod /ض/ lafadz

أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الّضآّلني
14. dan huruf lam .nya-/ل/

H. Tempat-tempat yang Disunahkan Mengangkat Kedua
Tangan dalam Sholat

سننمنوهو)مواضعأربعةيفاليدينرفعيسن(اليدينرفعمواضعبيانيف) فصل(
اهليئات

Fasal ini menjelaskan tentang tempat-tempat yang
disunahkan mengangkat kedua tangan dalam sholat.

Mengangkat kedua tangan merupakan salah satu sunah-
sunah hai-ah sholat.22

حيثتعاىلتعظيمهتعاىلاهللارمحهالشافعيقالكماالصالةيفاليدينرفعوحكمة
طرحإىلاإلشارةوقيلاألركانوعملعنهاملرتجماللسانونطقالقلباعتقادبنيمجع

22 Kesunahan dalam sholat yang apabila ditinggalkan tidak
disunahkan melakukan sujud sahwi.
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وبنيالعبدبنياحلجابرفعإىلاإلشارةوقيلصالتهعلىبكليتهواإلقبالتعاىلسواهما
ذلكغريوقيلربه

Menurut keterangan yang dikatakan oleh Imam Syafii
rahimahullah bahwa hikmah mengangkat kedua tangan adalah
mengagungkan Allah ta’ala dari segi bahwa mengangkat kedua
tangan menggabungkan 3 hal, yaitu keyakinan hati, ucapan lisan, dan
perbuatan anggota tubuh.

Ada yang mengatakan qiila bahwa hikmahnya adalah untuk
menunjukkan sikap membuang atau melepaskan diri dari selain
Allah ta’ala dan menghadapkan diri seutuhnya pada sholat yang
sedang ia lakukan.

Ada yang mengatakan qiila bahwa hikmahnya adalah untuk
menghilangkan tabir penghalang antara hamba dan Tuhan-nya.

Ada yang mengatakan qiila bahwa hikmahnya adalah selain
dari yang telah disebutkan.

انتهائهمعوينهيهالتكبريابتداءمعفيهاالرفعفيبتدىء) اإلحرامتكبريةعند(أحدها
مناآلنيقعفماكذلكفابتداؤمهاالباجوريوقاليديهحطمعويكربِّ احملليوقال
انتهىالعلمأهلمنكثريفعلهوإنالسنةخالفالتكبريقبلالرفع

Mengangkat kedua tangan disunahkan dalam 4 (empat)
tempat, yaitu;

1. Ketika Takbiratul Ihram

Musholli mengawali mengangkat kedua tangannya
bersamaan dengan permulaan membaca takbir dan selesai
mengangkat mereka bersamaan dengan selesai membaca takbir.

Al-Mahalli mengatakan bahwa musholli membaca takbir
bersamaan dengan menurunkan kedua tangannya.
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Bajuri mengatakan bahwa permulaan mengangkat kedua
tangan adalah bersamaan dengan membaca takbir. Sedangkan
kebiasaan yang terjadi sekarang, yaitu kebiasaan mengangkat kedua
tangan sebelum membaca takbir merupakan hal yang tidak sesuai
dengan sunah meskipun banyak dari ahli ilmu yang melakukan
kebiasaan ini.

بهالصالةتبطلوالمنكبيهمقابلكفيهيرفعأنوأكملهكانرفعبأيحتصلوالسنة
الشرقاويأفادهمطلوبذلكألنالتوايلمعثالثاً فعالً إليهضموإن

Asal kesunahan mengangkat kedua tangan dapat dilakukan
dengan cara bagaimanapun. Yang paling sempurna adalah musholli
mengangkat kedua telapak tangan sejajar dengan kedua pundak.

Bergerak mengangkat kedua tangan ini tidak membatalkan
sholat meskipun ada satu gerakan lain yang ketiga yang berturut-
turutan karena gerakan mengangkat kedua tangan merupakan
anjuran, seperti yang difaedahkan oleh Syarqowi.

عندالتكبريابتداءمعفيهالرفعفيبتدىءللركوعاهلويعندأي) الركوععند(ثانيها) و(
وأمايديهوأرسلاحنىنمنكبيهكفاهحاذىإذاألنهانتهائهإىليدميهوالاهلويابتداء

معاً فابتداؤمهاذكرعنصالتهمنجزءخيلولئالالراكعحديصلأنإىلفيدميهالتكبري
انتهائهمادون

2. Ketika Rukuk

Berikutnya, mengangkat kedua tangan disunahkan dilakukan
ketika turun untuk melakukan rukuk.

Musholli memulai mengangkat kedua tangan pada saat turun
rukuk bersamaan dengan permulaan membaca takbir ketika
mengawali turun. Ia tidak perlu melanggengkan mengangkat kedua
tangan hingga sampai batas posisi rukuk karena ketika kedua telapak
tangannya sejajar dengan kedua pundaknya maka ia akan
membungkukkan tubuh dengan kondisi kedua tangan terlepas atau
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tidak menempel pada kedua lutut. Adapun bacaan takbir, maka ia
melanggengkannya hingga ia sampai pada posisi rukuk agar
sholatnya tidak kosong dari dzikir. Dengan demikian permulaan
takbir dan mengangkat kedua tangan untuk rukuk terjadi secara
bersamaan dan berakhir tidak secara bersamaan.

رفعابتداءمعالرفعويبتدىءلالعتدالالركوعمنالرفعأي) االعتدالعند(ثالثها) و(
صدرهحتتخفيفاً إرساالً أرسلهماقائماً استوىفإذارأسه

3. Ketika I’tidal

Berikutnya, disunahkan mengangkat kedua tangan ketika
bangun dari rukuk untuk menuju rukun i’tidal. Musholli memulai
mengangkat kedua tangan bersamaan dengan permulaan mengangkat
kepalanya. Ketika ia telah tegak berdiri maka ia melepaskan dan
menurunkan kedua tangan secara pelan-pelan ke bagian bawah
dadanya.

قعودمنصلىلوو الشيخانرواهلالتباع) األولالتشهدمنالقيامعند(رابعها) و(
للغالببالقيامفالتعبرياألولالتشهدعقبالتكبريعندالرفعلهاستحب

4. Ketika Berdiri dari Tasyahud

Berikutnya, disunahkan mengangkat kedua tangan ketika
berdiri dari tasyahud pertama karena atas dasar itbak atau mengikuti
Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama dalam hadis yang
diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim.

Apabila musholli sholat dengan posisi duduk maka ia
disunahkan mengangkat kedua tangan ketika takbir setelah tasyahud
pertama.

Pengibaratan dengan kata berdiri hanya berdasarkan pada
umumnya sholat dilakukan, yaitu dengan berdiri.
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ومناالسرتاحةجلسةمنكالقياماألربعةاملواضعهذهغرييفاليدينرفعيسنوال
كماعندهالرفعفيسناالسرتاحةجلسةمنالقياموبقيالشرقاويقولوأماالسجود

قالمثاهللاحسبحممدشيخناقالهكذاضعيففهواملعتمدوهوالشافعيعليهنص
كرهبهيؤمرملفيمافعلهأوبهأمرفيماالرفعتركفإنانتهىيسنالواملعتمد

Musholli tidak disunahkan mengangkat kedua tangan di
selain 4 (empat) tempat ini, seperti berdiri dari duduk istirahat dan
dari sujud. Adapun pendapat Syarqowi, “Berdiri dari duduk istirahat
disunahkan mengangkat kedua tangan seperti yang dinash oleh Imam
Syafii. Ini adalah menurut pendapat mu’tamad,” maka pendapatnya
tersebut adalah dhoif (lemah). Syaikhuna Muhammad Hasbullah juga
menjelaskan perkataan Syarqowi tersebut, kemudian ia berkata,
“Pendapat mu’tamad adalah tidak disunahkan mengangkat kedua
tangan saat berdiri dari duduk istirahat.”

Apabila musholli tidak mengangkat kedua tangan di tempat-
tempat  yang dianjurkan untuk mengangkat, atau ia mengangkat
kedua tangan di tempat-tempat yang tidak dianjurkan untuk
mengangkat maka hukumnya makruh.

يفالنحرمعىنإنعنهاهللاورضيوجههاهللاكرمعليوعناجلملسليمانقال]فائدة[
حنرهإىلالتكبرييفيديهيرفعأن) الكوثر(واحنرتعاىلقوله

[FAEDAH]

Sulaiman al-Jamal meriwayatkan dari Ali karromallahu
wajhahu dan rodhiyallahu ‘anhu bahwa makna lafadz ’النحر‘ dalam

firman Allah ’واحنر‘ (QS. Al-Kautsar: 2) adalah musholli mengangkat

kedua tangannya dalam takbir sampai nahr (bagian atas dada).
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I. Kewajiban-kewajiban Dalam Sujud

وامليلالتطامنلغةوهوالسجودواجباتيف) فصل(

Fasal ini menjelaskan tentang hal-hal yang wajib dalam
sujud.

Sujud menurut bahasa memiliki arti condong.

عنرويملا) أعضاءسبعةعلىيسجدأن(أحدهاأكثربل) سبعةالسجودشروط(
سبعةعلىأسجدأنأمرتوسّلمعليهاهللاصلىاهللارسولقالقالأنهعباسابن

رواهوالشعرالثيابأكفالوأنالقدمنيوأطرافوالركبتنيواليديناجلبهةمنأعظم
الشيخان

Syarat-syarat sujud ada 7 (tujuh), bahkan lebih banyak,
yaitu;

1. Bersujud dengan bertumpu pada 7 anggota tubuh.

Syarat sujud pertama adalah bahwa sujud dilakukan dengan
bertumpu pada 7 (tujuh) anggota tubuh, artinya 7 anggota ini harus
menempel di atas lantai atau tempat sholat.

Dasar syarat ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu
Abbas bahwa Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama bersabda,
“Saya diperintahkan untuk bersujud dengan bertumpu pada 7
anggota tubuh, yaitu [1] dahi, [2 dan 3] kedua tangan, [4 dan 5]
kedua lutut, [6 dan 7] ujung jari-jari kaki (kiri dan kanan), dan aku
tidak mengumpulkan pakaian dan rambut.” Hadis ini diriwayatkan
oleh Bukhori dan Muslim.

لوجعوعصابةفيهانابتشعركوجودلعذرإال) مكشوفةجبهتهتكونأن(ثانيها) و(
غريجنسحتتهايكنوملطهرعلىوضعهانإيعيدوالشديدةمشقةنزعهاشقحيث
آكدألنهالسرتفرياعىاخللقياالنسداديففيهافتحتوثقبةأعادوإالعنهمعفو
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2. Dahi Terbuka

Syarat sujud berikutnya adalah dahi terbuka kecuali apabila
ada udzur, seperti adanya rambut yang tumbuh di atas dahi atau
perban yang terbalut karena sakit sekiranya tidak memungkinkan
untuk melepasnya. Apabila perban dipasang saat kondisi suci dari
hadas dan dibawahnya tidak ada najis yang tidak dima’fu maka tidak
perlu mengulangi sholat. Sebaliknya, jika perban dipasang saat
kondisi hadas atau di bawahnya ada najis yang tidak dima’fu maka
wajib mengulangi sholatnya. Lubang yang terbuka pada dahi dimana
asalnya tertutup harus ditutupi.

يكلفوالعليهاالسجودصحيصيبهامباحيسالصارحىتفيهاجلدةيبستولو
مشقةذلكمنلهحيصلملوإنإزالتها

Apabila pada dahi terdapat kulit kering hingga tidak dapat
merasa jika disentuh maka sujud bertumpu padanya dihukumi sah
dan tidak dituntut untuk menghilangkan kulit mati tersebut meskipun
tidak ada kesulitan untuk menghilangkannya.

ثقليصيبأنوهواألعضاءبقيةدونفقطاجلبهةيفأي) برأسهالتحامل(ثالثها) و(
سجودهموضعرأسه

3. Menekan Dahi

Syarat sujud berikutnya adalah menekan dahi saja dengan
kepala, bukan menekan anggota-anggota sujud lain. Pengertian
menekan disini adalah sekiranya berat kepala mengenai tempat
sujud.

وحدهغريهبالسجوديقصدالأنأي) لغريهاهلويعدم(رابعها) و(

4. Tidak Menyengaja Selain Sujud

Syarat sujud berikutnya adalah bahwa musholli turun untuk
bersujud dengan menyengaja melakukan sujud. Oleh karena itu
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apabila musholli merasa kaget hingga ia bersujud maka sujudnya
tidak sah dan ia harus kembali mengulanginya.

فمعناهفقطبالضموأماأسفلإىلأعلىمنالسقوطمعناهوفتحهااهلاءبضمواهلوي
املصباحيفكذااالرتفاع

Lafadz ’اهلوي‘ dengan dhommah dan fathah pada huruf haa /ھ/
berartii jatuh dari atas ke bawah. Adapun apabila dengan dhommah
saja maka berarti naik. Demikian disebutkan dalam kitab al-Misbah.

ولوقيامهيفأي) حبركتهيتحرك(بهمتصلأي) شيءعلىيسجدالأن(خامسها) و(
لوحبيثوكانالقعوديفحبركتهيتحركالبهمتصلعلىوسجدا قاعدصلىإنبالقوة
حنوعلىالسجوديصحفالجزؤهاملتصلومنذلكفيضرحبركتهلتحركقياممنصلى
يده

5. Tidak bersujud di atas benda yang muttasil23 yang ikut bergerak
karena gerakan musholli saat berdiri.

Apabila musholli sholat dengan duduk, kemudian ia bersujud
di atas benda yang tidak bergerak karena gerakannya saat duduk,
akan tetapi benda tersebut akan bergerak andai ia sholat dengan
berdiri maka tidak sah sujudnya.

Termasuk benda yang muttasil yang bergerak karena
gerakan musholli adalah bagian tubuhnya sendiri. Oleh karena itu,
tidak sah bersujud di atas tangannya.

متصالً يعدالألنهعليهالسجودفيصحبيدهمنديلأوكعودحكماً ولواملنفصلأما
حكميفألنهحبركتهيتحركالحبيثجداً الطويلعمامتهطرفوكذاالعرفيف

املنفصل

23 Benda yang berada di tubuh musholli.
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Adapun benda yang munfasil,24 seperti kayu atau sapu
tangan di tangannya maka sah sujud di atasnya karena benda-benda
tersebut tidak dianggap muttasil menurut ‘urf. Begitu juga, ujung
serban yang panjang sekali dihukumi sebagai benda yang munfasil
sekiranya tidak ikut bergerak karena gerakan musholli.

ومنكباهرأسهوهي) أعاليهعلى(حوهلاوماعجيزتهوهو) أسافلهارتفاع(سادسها) و(
عذرألنهويعيدحالهعلىفيصليميلهالنحومنهيتمكنوملسفينةيفكانإذاإال

احلبلىوكذاعليهإعادةالفإنهالسجودمعهاميكنالعلةبهكانلوماخبالفنادر
اجلبهةوضعمنمينعهوصارأنفهطاللوماوكذاتعيدوالفتصليذلكعليهاشقإذا

مثالاألرضعلى

6. Terangkatnya pantat dan sekitarnya melebihi kepala dan kedua
pundak musholli.

Syarat di atas mengecualikan kasus apabila musholli sholat
di atas perahu dan ia tidak memungkinkan untuk mengangkat pantat
melebihi kepala dan kedua pundaknya karena terombang-ambingnya
perahu tersebut maka ia sholat sebisa mungkin. Akan tetapi, ia wajib
mengulangi sholatnya karena demikian itu termasuk udzur nadir atau
langka. Berbeda dengan kasus apabila musholli mengidap penyakit
yang tidak memungkinkan baginya bersujud maka ia tidak wajib
mengulangi sholatnya. Begitu juga dengan ibu hamil ketika ia sulit
bersujud dengan mengangkat pantat dan sekitarnya melebihi kepala
dan kedua pundaknya maka ia sholat sebisa mungkin dan tidak wajib
mengulangi sholatnya. Selain itu, apabila musholli memiliki hidung
mancung yang panjang dan hidungnya menghalang-halanginya untuk
meletakkan dahi di atas tempat sujud maka ia bersujud sebisa
mungkin dan tidak wajib mengulangi sholatnya.

24 Benda yang tidak berada di tubuh musholli.
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السجوديفأي) فيهالطمأنينة(سابعها) و(

7. Tumakninah di dalam sujud.

ووضعرفعهمثبعضهاوضعفلوواحدوقتيفالسبعةاألعضاءيضعأنأيضاً ويشرتط
يكفملاآلخر

Disyaratkan juga meletakkan 7 (anggota sujud) di atas
tempat sholat dalam satu waktu. Apabila musholli meletakkan dahi,
kemudian ia mengangkat dahinya, kemudian baru meletakkan
tangannya, maka sujudnya belum mencukupi.

ماوعرضاً الصدغنيبنيماطوالً وحدها) اجلبهة(األول) سبعةالسجودأعضاءخامتة(
اجلهتنيمناجلبهةجانبوهواجلبنيباجلبهةوخرجواحلاجبنيالرأسشعرمنابتبني
)الكفنيبطون(والثالثالثاين)و(اجلبنيوضعيسنلكنوحدهوضعهيكفيفال

مادونالراحةمنأواألصابعمنجزءوضعفيكفيالوضوءمسهينقضماوالكف
بنيمامفصلالكافوسكونالراءبضموهي) الركبتان(واخلامسالرابع) و(عدامها
) و(وغرفغرفةمثلالكافوفتحالراءبضمركبواجلمعالساقوأعايلالفخذأطراف

) الرجلنيأصابعبطون(السادس

Anggota-anggota sujud ada 7 (tujuh)), yaitu;

Pertama; Dahi.

Batas dahi dari segi panjang adalah bagian antara dua pelipis
dan dari segi lebar adalah bagian antara tempat tumbuh rambut
kepala dan kedua alis. Mengecualikan dengan dahi adalah jabin,
yaitu bagian samping dahi dari dua arah, maka tidak cukup kalau
hanya meletakkan jabin saja, tetapi disunahkan meletakkannya.

Kedua dan ketiga; Bagian dalam kedua telapak tangan.
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Maksud telapak tangan disini adalah bagian yang dapat
membatalkan wudhu saat disentuhkan pada farji. Oleh karena itu,
dalam sujud, dicukupkan hanya dengan meletakkan sebagian jari-jari
saja dan sebagian telapak tangan saja di atas lantai, bukan selain
keduanya.

Keempat dan kelima: Dua lutut.

Lutut dalam Bahasa Arab adalah ‘ ةبَ كْ الُر  ’. Lafadz ‘ ةبَ كْ الُر  ’ dengan

dhommah pada huruf raa /ر/ dan sukun pada huruf kaf /ك/ berarti
bagian tubuh yang memisahkan antara pangkal paha dan ujung betis.
Bentuk jamak lafadz ‘ ةبَ كْ الُر  ’ adalah ’رَُكب‘ dengan dhommah pada huruf

raa /ر/ dan fathah pada huruf kaf seperti lafadz ,/ك/ ‘ ةفَ رْ غُ  ’ menjadi

‘ فرَ غُ  ’.

Keenam dan ketujuh; adalah bagian dalam jari-jari kedua kaki.

أصبعمنولوالسبعةاألعضاءهذهمنواحدكلمنجزءوضعويكفي
مكروهالسبعةاألعضاءمنالبعضوضععلىاالقتصارنعمرجلأويدمنولوفقط
بالخلقولويسنبلالباقيطرفوضعجيبملاألصابعبطونأوالكفقطعولو

وضعهعليهووجبقدرهالهقدرأصابعبالأوكف

Dari tujuh anggota sujud ini, masing-masing darinya
dianggap cukup meskipun hanya meletakkan sebagian saja walaupun
satu jari, misalnya; satu jari dari tangan, atau satu jari dari kaki. Akan
tetapi meletakkan hanya sebagian dari masing-masing 7 anggota ini
hukumnya makruh.

Apabila telapak tangan atau jari-jari terpotong maka tidak
wajib meletakkan sisanya, melainkan sunah. Apabila musholli
diciptakan tanpa memiliki telapak tangan atau jari-jari maka ia wajib
meletakkan bagian perkiraannya.
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وأماواألمةرالذكحقيفالرجلنيوبطونوغريهالذكرحقيفالكفنيكشفويسن
واألمة،للذكرالركبتنيكشفويكرهسرتها،فيجبغريمها

Ketika sujud, disunahkan bagi laki-laki dan perempuan
membuka kedua telapak tangan. Sedangkan hanya bagi laki-laki dan
perempuan amat disunahkan membuka bagian dalam jari-jari kedua
kaki. Adapun bagi selain mereka berdua wajib menutup bagian
dalam jari-jari kedua kaki. Dimakruhkan bagi laki-laki dan
perempuan amat membuka kedua lutut saat sujud.

فوضعمعاً،واألنفاجلبهةمثالكفنيمثالً أو الركبتنييضعبأنالوضعيفالرتتيبويسن
كونهويسناجلبهة،هواملعتربألنوحدهوضعهيكفيوالمتأكدةسنةمعهااألنف

بوجوبللقولمراعاةكرهاجلبهةعلىاقتصرأواملذكورالرتتيبخالففلومكشوفاً 
ركبتيهمثيديهيضعفقالمالكاإلماموخالفاألنفوضع

Ketika sujud, musholli disunahkan meletakkan anggota-
anggota sujud secara tertib, artinya ia meletakkan kedua lutut terlebih
dahulu, kemudian kedua telapak tangan, kemudian dahi dan hidung
secara bersamaan. Meletakkan hidung secara bersamaan dengan dahi
adalah sunah mutaakkidah atau sangat disunahkan. Tidak cukup
kalau hanya meletakkan hidung saja karena yang menjadi syarat
adalah meletakkan dahi. Disunahkan hidung yang diletakkan adalah
dengan kondisi terbuka. Apabila musholli bersujud dengan tidak
tertib seperti yang telah disebutkan, atau ia hanya meletakkan dahi
saja tanpa disertai hidung, maka hukumnya makruh karena
mempertahankan pendapat tentang kewajiban meletakkan hidung.

Dalam masalah tertib dalam sujud, Imam Malik berpendapat
lain. Ia memaksudkan tertib dengan meletakkan kedua telapak
tangan terlebih dahulu, kemudian baru kedua lutut.
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J. Jumlah Tasydid dalam Bacaan Tasyahud

ومواضعهاالتشهديفالشداتعدديف) فصل(

Fasal ini menjelaskan tentang jumlah tasydid dalam bacaan
tasyahud dan tempat-tempatnya.

يفبرتكهيسنالماوهو) أكملهيفمخس(شدة) وعشرونإحدىالتشهدتشديدات(
ومااآلخراجللوسيفالواجباللفظوهو) أقلهيفعشرةوست(السجوداألولاجللوس

األولاجللوسيفبرتكهالسجوديسن

Tasydid-tasydid tasyahud ada 21 (dua puluh satu). 5 (lima)
dari mereka berada di bacaan tasyahud yang paling sempurna, yaitu
bacaan yang apabila ditinggalkan di duduk tasyahud awal tidak
disunahkan melakukan sujud sahwi. Dan 16 (enam belas) dari
mereka berada di bacaan tasyahud yang paling minimal, yaitu bacaan
yang wajib dalam duduk akhir dan disunahkan sujud sahwi apabila
ditinggalkan dalam duduk tasyahud awal.

) الصلواتاملباركات(وتشديد) والياءالتاءعلى(ومهااثنان)التحيات(يففالتشديد
وتشديد)والياءالطاءعلى(ومهااثنان) باتالطي(يفوالتشديد) الصادعلى(وهوواحد

) السنيعلى(وهوواحد) السالم(وتشديد) اجلاللةالمعلى(وهوواحد) هللا(

Tasydid pada lafadz ‘ اتيَّ حِ لتَّ اَ  ’ ada dua, yaitu pada huruf taa

dan (ت) yaa .(ي) Tasydid pada lafadz ‘ اتُ وَ لَ الصَّ اتُ كَ اَر بَ مُ الْ  ’ ada satu, yaitu
pada huruf shod .(ص) Tasydid pada lafadz ‘ اتُ بَ يِّ الطَّ  ’ ada dua, yaitu
pada huruf tho dan (ط) yaa .(ي) Tasydid pada lafadz ‘هللا’ ada satu,
yaitu pada huruf lam lafadz (ل) jalalah. Tasydid pada lafadz ‘ مُ الَ السَّ  ’
ada satu, yaitu pada huruf sin .(س)

يفاللذين) والياءوالنون(أيهايف) الياءعلى(وهيثالثة) النيبأيهاعليك(وتشديدات
عليهتشديدفالباهلمزةقرىءإذاأمابالياءقرىءإذاوذلكالنيب
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Tasydid pada lafadz ‘ ِيبُّ ا النَّ هَ يـُّ أَ كَ يْ لَ عَ  ’ ada tiga, yaitu pada huruf
yaa dan ’أیھا‘ dalam lafadz (ي) nun dan (ن) yaa dalam lafadz (ي)
.’النبي‘ Tasydid pada huruf yaa adalah apabila ’النبي‘ dalam lafadz (ي)
memang lafadz tersebut dibaca dengan huruf yaa. Adapun ketika
dibaca dengan hamzah maka tidak ada (ء) tasydidnya.

أوالرتبةمرفوعألنهبهالنيبمسياملرتفعاملكانوهوالنبوةمنالياءبتشديدالنيب]فائدة[
اهللاعنخمربأوخمربألنهاخلربوهوالباءبتحريكالنبأمنباهلمزةأوتبعهمنرتبةرافع

يستفادالذيلكناملشهورهوهذامفعولأوفاعلمبعىنفعيلكليهماعلىفهوتعاىل
يفماوقرىءمشهورةلغةواإلدغامواإلبدالاخلربوهومهموزالنبأأناملصباحمن

االرتفاعوهوالباءبسكونالنبءمناملهموزيكونأنالصبانصححولكنالسبعة،
وأناملتحركخبالفمصدراً الساكنبكونذلكرجحمثارتفعأيباهلمزةنبأيقال
اأوالباءبفتحالنبأمنفيكوناملهموزمنخمففاً املشدديكون النيبكونوعلىسكو

بالسكونإحدامهاوسبقتوالياءالواواجتمعتنبيووأصلهالالمواوييكونالنبوةمن
الياءيفالياءوأدغمتياءالواوفقلبت

[FAEDAH]

Lafadz ’الَنِيبّ ‘ dengan tasydid pada huruf yaa nya berasal-(ي)

dari lafadz ’النُبـُوَّة‘ yang berarti tempat tinggi. Rasulullah disebut

dengan ’الَنِيبّ ‘ karena derajat beliau ditinggikan atau karena beliau

adalah yang meninggikan derajat pengikutnya.

Adapun lafadz ’النَِّىب ‘ dengan hamzah berasal dari lafadz ’النََّبأ‘
dengan memberikan harakat pada huruf baa nya. Lafadz(ب) ’النبأ‘
berarti berita karena Rasulullah adalah yang diberi berita atau yang
menyampaikan berita dari Allah ta’aala.

Berdasarkan dua arti ini, lafadz ’النيب‘ mengikuti wazan ‘ ليْ عِ فَ  ’
dengan menggunakan arti wazan ‘ لاعِ فَ  ’ atau ‘ لوْ عُ فْ مَ  ’. Ini adalah pendapat
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yang masyhur. Akan tetapi, dikutip dari kitab al-Misbah bahwa
lafadz ’النبأ‘ adalah binak mahmuz yang berarti berita. Proses

mengganti huruf (ibdal) dan idghom dalam lafadz ’النىب‘ merupakan

perihal bahasa yang masyhur. Kedua proses tersebut dianut oleh
qiroah sab’ah. Akan tetapi Shoban menshohihkan bahwa lafadz ’النىب‘
adalah binak mahmuz yang berasal dari lafadz ’النبء‘ dengan sukun

pada huruf baa yaitu berarti ,(ب) ’االرتفاع‘ atau luhur. Dikatakan ’نبأ‘
yang berarti ,Pendapat Shoban tersebut diunggulkan .’ارتفع‘ dalam

artian memaksudkan pada bentuk masdar. Berbeda apabila huruf baa
nya berharakat. Bagitu juga Shoban menshohihkan kalau huruf(ب)
yang ditasydid asalnya tidak ditasydid. Oleh karena itu lafadz ’النيب‘
berasal dari lafadz ’النبأ‘ dengan fathah atau sukun pada huruf baa

.nya(ب)

Berdasarkan pendapat kalau lafadz ’النيب‘ berasal dari lafadz

’النبوة‘ maka ia berbentuk binak naqis wawi. Asal lafadznya adalah

Proses .’نَِبيـْوٌ ‘ i’lalnya adalah bahwa huruf wawu dan yaa berkumpul

menjadi satu sedangkan salah satu dari keduanya menyandang sukun
sehingga wawu diganti dengan yaa, kemudian huruf yaa pertama
diidghomkan ke dalam huruf yaa kedua.

وهوواحد) السالموبركاته(وتشديد) اجلاللةالمعلى(وهوواحد) اهللاورمحة(وتشديد
وتشديد) اجلاللةالمعلى(وهوواحد) اهللاعبادوعلىعلينا(وتشديد) السنيعلى(
على(وهوواحد) إلهالأنأشهد(يفوالتشديد) الصادعلى(وهوواحد) الصاحلني(

وتشديد) اجلاللةوالمألفالمعلى(ومهااثنان) اهللاإال(يفوالتشديد) ألفالم
على(وهنثالثة) اهللارسولحممداً (وتشديدات) النونعلى(وهوواحد) أنوأشهد(

) اجلاللةالموعلىالراءوعلىحممدميم

Tasydid lafadz ‘ َِوَرْمحَُة اهللا’ ada satu, yaitu pada huruf lam (ل)

lafadz jalalah. Tasydid lafadz ‘ السَّالَمُ َوبـَرََكاتُُه  ’ ada satu, yaitu pada huruf
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sin .(س) Tasydid lafadz ‘ ِنَا َوَعَلى ِعَباِد اهللا ada satu, yaitu pada huruf ’َعَليـْ lam

lafadz (ل) jalalah. Tasydid lafadz ‘ َالصَّاحلِِْني’ ada satu, yaitu pada huruf
shod .(ص) Tasydid lafadz ‘ هَ ِإلَ َأْشَهُد َأْن الَّ  ’ ada satu, yaitu pada huruf lam

alif .(ال) Tasydid lafadz ‘ اهللاِ الَّ إِ  ’ ada dua, yaitu pada huruf lam alif (ال)

dan huruf lam jalalah. Tasydid lafadz ‘ ََّوَأْشَهُد َأن’ ada satu, yaitu pada
huruf nun .(ن) Tasydid lafadz ‘ًدا رَُّسْوُل اهللا ada tiga, yaitu pada huruf ’ُحمَمَّ
mim huruf ,’محمد‘ nya lafadz(م) roo dan (ر) lam jalalah.

حتيةمجعاملهملةاحلاءوكسرالتاءبفتحهواحلبيبحتفةيفعثمانقالالتحياتقوله
اآلفاتمنالسالمةوقيلالعظمةوقيلامللكوقيلوغريهسالممنبهحيياماوهي

ألنمجعتوإمنااخللقمنالتحياتجلميعأهلبأنهتعاىلاهللاعلىالثناءبذلكوالقصد
معروفةحتيةلهكانامللوكمنواحدكل

Masalah lafadz ‘ اتيَّ حِ التَّ  ’, Usman dalam kitab Tuhfah al-Habib

mengatakan bahwa lafadz tersebut adalah dengan fathah huruf taa
dan (ت) kasroh huruf kha Ia adalah bentuk .(ح) jamak dari mufrod
lafadz ‘ ةيَّ حتَِ  ’ yang berarti sesuatu yang digunakan untuk memberikan
penghormatan, baik berupa doa keselamatan (salam) atau yang
lainnya. Ada yang mengatakan bahwa lafadz ‘ ةيَّ حتَِ  ’ berarti kerajaan,
ada yang mengatakan berarti keagungan, ada yang mengatakan
berarti selamat dari mara bahaya.

Tujuan dari lafadz ‘ اتيَّ حِ التَّ  ’ adalah memuji kepada Allah
karena Dia adalah Yang Layak menerima segala penghormatan dari
seluruh makhluk. Lafadz tersebut muncul dalam bentuk jamak
karena setiap yang namanya raja pasti memiliki penghormatan
tertentu untuknya.

املنتهىسدرةجاوزملااإلسراءليلةوسّلمعليهاهللاصلىالنيبأناخلربيفوردوقد
لهفقالمعهيسروملجربيلفوقفاهللاشاءمااأللوانمنفيهانورمنسحابةغشيته
ولومعيسرفقالمعلوممقاملهإالمناوماجربيلفقالمنفرداً أسريترتكينالالنيب
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صارحىتوذابوصغرواهليبةواجلاللالنورمنحيرتقأنفكادخطوةمعهفسارخطوة
وصلفلمااخلطابمكانوصلإذاربهعلىيسلمبأنالنيبإىلفأشارالعصفورقدر
كَ يْ لَ عَ مُ الَ لسَّ اَ تعاىلاهللافقالهِ لّ لِ اتُ بَ يِّ الطَّ اتُ وَ لَ الصَّ اتُ كَ اَر بَ مُ الْ اتُ يَّ حِ لتَّ اَ قالإليهالنيب

املقامهذامننصيبالصاحلنيلعبادهيكونأنالنيبفأحبهُ اتُ كَ َر بَـ وَ اهللاِ ةُ محَْ رَ وَ ِيبُّ النَّ اهَ يـُّ أَ 
دُ هَ شْ أَ واألرضالسمواتأهلمجيعفقالْنيَ احلِِ الصَّ اهللاِ ادِ بَ عِ ىلَ عَ وَ انَ يْـ لَ عَ مُ الَ لسَّ اَ فقال

جلربيلحصلمامثلللنيبحيصلملوإمنااهللاِ لُ وْ سُ رَ داً مَّ حمَُ نَّ أَ دُ هَ شْ أَ وَ اهللاُ الَّ إِ هَ لَ إِ الَّ نْ أَ 
هذالتحملواستعداداً قوةاهللافأعطاهمطلوبمرادالنيبألنالطاقةوعدماملشقةمن

انتهىغريهخبالفاملقام

Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa pada malam
lailatul Isrok, yaitu ketika Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama
telah melewati Sidrotul Muntaha, beliau ditutupi oleh awan cahaya
yang berwarna-warni sesuai kehendak Allah. Malaikat Jibril yang
saat itu bersamanya berhenti dan tidak lagi mengantarkannya.
Rasulullah berkata kepada Jibril,

“Jangan tinggalkan aku sendirian!”

Jibril menjawab, “Tiadalah bagiku kecuali maqom tertentu.”

Rasulullah berkata, “Antarkanlah aku meskipun hanya satu
langkah!”

Kemudian Jibril pun mengantarkannya hanya satu langkah
saja. Tiba-tiba Jibril hampir terbakar oleh cahaya, keagungan, dan
kehebatan. Jibril pun mengecil dan lebur hingga akhirnya menjadi
seukuran burung pipit (Jawa; emprit). Ia memberi isyarat kepada
Rasulullah untuk mengucapkan salam kepada Tuhan-nya ketika
Rasulullah telah sampai di tempat khitob. Sesaat Rasulullah telah
sampai disana, ia berkata;

هِ لّ لِ اتُ بَ يِّ الطَّ اتُ وَ لَ الصَّ اتُ كَ اَر بَ مُ الْ اتُ يَّ حِ لتَّ اَ 
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Kemudian Allah berkata;

هُ اتُ كَ َر بَـ وَ اهللاِ ةُ محَْ رَ وَ ِيبُّ النَّ اهَ يـُّ أَ كَ يْ لَ عَ مُ الَ لسَّ اَ 

Mendengar Firman Allah, Rasulullah ingin sekali hamba-hamba-Nya
yang sholih juga mendapatkan bagian dari maqom ini (yaitu maqom
salam). Kemudian Rasulullah pun meneruskan;

َنا اِهللا الصَّاِحلِْنيَ ِعَبادِ َوَعَلىاَلسََّالُم َعَليـْ

Setelah itu, seluruh penduduk langit dan bumi berkata;

اهللاِ لُ وْ سُ رَ داً مَّ حمَُ نَّ أَ دُ هَ شْ أَ وَ اهللاُ الَّ إِ هَ لَ إِ الَّ نْ أَ دُ هَ شْ أَ 

Adapun Rasulullah tidak menerima kesulitan dan ketidakmampuan
seperti yang dialami Jibril karena Rasulullah adalah tamu yang
dimaksud sehingga Allah memberinya kekuatan dan persiapan untuk
menanggung maqom ini (khitob).

أيالثالثةيفالعطفحرفحذفعلىهيالطيباتالصلواتاملباركاتقوله
أعمأواخلمسالصلواتأيوالصلواتاإلهلياخلريوهوالنامياتأيواملباركات
الصاحلاتاألعمالأيوالطيبات

Firman Allah yang berbunyi; اتُ كَ اَر بَ مُ الْ  اتُ بَ يِّ الطَّ اتُ وَ لَ الصَّ  adalah

dengan membuang huruf athof di antara tiga lafadz tersebut.
Taqdirnya yaitu; اتُ كَ اَر بَ مُ الْ وَ  اتُ بَ يِّ الطَّ وَ اتُ وَ لَ الصَّ وَ 

Arti lafadz ’املباركات‘ adalah bertambahnya kebaikan ketuhanan.

Lafadz ’الصلوات‘ berarti sholat lima waktu atau arti lain yang lebih

umum (seperti doa, rahmat). Lafadz ’الطيبات‘ berarti amal-amal yang

sholih.
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هووالصاحلاحلاضرينوعليناعليكاهللاسمفاملعىنتعاىلأمسائهمنهوالسالمقوله
احلديثيفاألربعنيشرحيفالفشينقالالعبادوحقوقاهللاحبقوقالقائمأواملسلم
الطيباتهلايقالشجرةعلىاجلنةيفطرياسمالتحياتأنوذكروالعشرينالثاين
الشجرةتلكعنالطريذلكنزلالتحياتاملصليقالفإذاالصلواتلهيقالرجبنب

يستغفرملكاً منهاتعاىلاهللاخلقمنهوقعتقطرةفكلالنهرذلكيفوانغمس
القيامةيومإىلللمصلي

Lafadz ’الَسالَم‘ yang dimaksud adalah salah satu nama Allah

ta’aala. Artinya adalah Nama Allah untukmu dan untuk kami para
hadirin.

Pengertian ’الصاحل‘ adalah hamba muslim atau hamba yang

melaksanakan dan memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak sesama.
Fasyani berkata dalam kitab Syarah Arbain Nawawi dalam hadis
kedua puluh dua bahwa tahiyat adalah nama burung di surga yang
hinggap di atas pohon toyyibat di pinggir sungai sholawaat. Ketika
musholli berkata ’التَِّحيَّات‘ maka burung itu turun dari pohon dan

menyelam ke dalam sungai. Kemudian setiap tetesan yang menetes
dari tubuh burung itu dijadikan oleh Allah sebagai malaikat yang
selalu memintakan ampunan untuk musholli sampai Hari Kiamat.

K. Jumlah Tasydid dalam Bacaan Sholawat dalam Sholat

وسّلمعليهاهللاصلىالنيبعلىالصالةشداتيف) فصل(

Fasal ini menjelaskan tentang tasydid-tasydid bacaan
shollawat untuk Nabi shollallahu ‘alaihi wa sallama dalam sholat.

) اللهم(يففالتشديد) أربع(وسّلمعليهاهللاصلى) النيبعلىالصالةأقلتشديدات(
على(وتشديد) الالمعلى(وهوواحد) صل(وتشديد) وامليمالالمعلى(ومهااثنان
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سيدناعلىبالتعظيماملقرونةالرمحةأنزلاهللاياومعناه) امليمعلى(وهوواحد) حممد
وسّلمعليهاهللاصلىحممد

Tasydid dalam bacaan paling pendek sholawat ada 4
(empat), yaitu;

1. Tasydid lafadz ‘ همّ اللّ  ’ ada dua, yaitu pada huruf lam dan (ل) mim

.(م)
2. Tasydid lafadz ’صلّ ‘ ada satu, yaitu pada huruf lam .(ل)

3. Tasydid lafadz ‘ دعلى حممّ  ’ ada satu, yaitu pada huruf mim .(م)

Arti ’اللهم صل على حممد‘ adalah Ya Allah! Turunkanlah rahmat

yang disertai dengan pengagungan atas pemimpin kita, Muhammad,
shollallahu ‘alaihi wa sallama.

مبااإلتيانفيهاألنالسيادةبلفظاإلتياناألفضلاملنهاجشرحيفالرمليالشمسقال
تركهمنأفضلفهوأدبهوالذيبالواقعاألخباروزيادةأمرنا

Romli berkata dalam kitab Syarah Minhaj, “Yang lebih
utama adalah menambahi lafadz ’الَسيِّد‘ karena mengikuti perintah.

Selain itu menambahi berita yang sesuai dengan kenyataan termasuk
salah satu sikap beradab. Oleh karena itu menambahi lafadz ’السيد‘
adalah lebih utama daripada tidak menambahinya.”

األدبيفنقولألنااألدبمنأفضلاألمرامتثاليقالوالأيضاً السحيميوقال
انتهىأيضاً نبيناغرييفذكرهاألفضلأنوالظاهروزيادة،األمرامتثال

Suhaimi juga berkata, “Mengikuti perintah tidak bisa disebut
sebagai hal yang lebih utama daripada sikap beradab karena kita
mengatakan bahwa di dalam sikap beradab terdapat unsur mengikuti
perintah dan menambahi. Pendapat dzohirnya adalah bahwa yang
lebih utama atau afdhol adalah menyebutkan juga lafadz ’السيد‘ untuk

selain Rasulullah.”
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ذلكعلىنصكماوخارجهاالصالةيفسواءوأفضلهاالنيبعلىالصالةوأكمل
انَ دِ يِّ سَ ىلَ عَ تَ يْ لَّ صَ امَ كَ دٍ مَّ حمَُ انَ دِ يِّ سَ آلِ ىلَ عَ وَ دٍ مَّ حمَُ انَ دِ يِّ سَ ىلَ عَ لِّ صَ مَّ هُ للَّ اَ الرملي

امَ كَ دٍ مَّ حمَُ انَ دِ يِّ سَ آلِ ىلَ عَ وَ دٍ مَّ حمَُ انَ دِ يِّ سَ ىلَ عَ كْ ارِ بَ وَ مَ يْ اهِ رَ بْـ إِ انَ دِ يِّ سَ آلِ ىلَ عَ وَ مَ يْ اهِ رَ بْـ إِ 
دٌ يْ جمَِ دٌ يْ محَِ كَ نَّ إِ ْنيَ مِ الَ عَ الْ ِيف مَ يْ اهِ رَ بْـ إِ انَ دِ يِّ سَ آلِ ىلَ عَ وَ مَ يْ اهِ رَ بْـ إِ انَ دِ يِّ سَ ىلَ عَ تَ كْ اَر بَ 

Bacaan sholawat yang paling lengkap dan paling utama, baik
dalam sholat atau di luarnya, seperti yang dinash oleh Romli adalah;

مَ يْ اهِ رَ بْـ إِ انَ دِ يِّ سَ ىلَ عَ تَ يْ لَّ صَ امَ كَ دٍ مَّ حمَُ انَ دِ يِّ سَ آلِ ىلَ عَ وَ دٍ مَّ حمَُ انَ دِ يِّ سَ ىلَ عَ لِّ صَ مَّ هُ للَّ اَ 
تَ كْ اَر بَ امَ كَ دٍ مَّ حمَُ انَ دِ يِّ سَ آلِ ىلَ عَ وَ دٍ مَّ حمَُ انَ دِ يِّ سَ ىلَ عَ كْ ارِ بَ وَ مَ يْ اهِ رَ بْـ إِ انَ دِ يِّ سَ آلِ ىلَ عَ وَ 
دٌ يْ جمَِ دٌ يْ محَِ كَ نَّ إِ ْنيَ مِ الَ عَ الْ ِيف مَ يْ اهِ رَ بْـ إِ انَ دِ يِّ سَ آلِ ىلَ عَ وَ مَ يْ اهِ رَ بْـ إِ انَ دِ يِّ سَ ىلَ عَ 

خلربوالفنتالعذابمنالتعوذوأفضلهشاءمبااألخريالتشهدبعدالدعاءيسن]تتمة[
ابِ ذَ عَ نْ مِ كَ بِ ذُ وْ عُ أَ ينِّ إِ مَّ هُ للَّ اَ فيقولأربعمنباهللافليستعذأحدكمتشهدإذاسليم

الِ جَّ الدَّ حِ يْ سِ مَ الْ ةِ نَ تْـ فِ نْ مِ وَ اتِ مَ مَ الْ وَ ايَ حْ مَ الْ ةِ نَ تْـ فِ نْ مِ وَ ارِ النَّ ابِ ذَ عَ نْ مِ وَ ْربِ قَ الْ 

[TATIMMAH]

Disunahkan berdoa setelah membaca tasyahud akhir dengan
bentuk doa apapun yang dikehendaki musholli, tetapi yang lebih
utama adalah berdoa ta’awudz atau meminta perlindungan dari siksa
dan fitnah-fitnah karena adanya hadis shohih, “Ketika salah satu dari
kalian telah bertasyahud (akhir) maka mintalah perlindungan kepada
Allah dari 4 (empat) hal, ia berdoa;

نْ مِ وَ اتِ مَ مَ الْ وَ ايَ حْ مَ الْ ةِ نَ تْـ فِ نْ مِ وَ ارِ النَّ ابِ ذَ عَ نْ مِ وَ ْربِ قَ الْ ابِ ذَ عَ نْ مِ كَ بِ ذُ وْ عُ أَ ينِّ إِ مَّ هُ للَّ اَ 
الِ جَّ الدَّ حِ يْ سِ مَ الْ ةِ نَ تْـ فِ 

Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah dari (1) siksa
kubur, (2) siksa api neraka,(3) fitnah hidup dan mati, dan(4) fitnah

Masih ad-Dajjal.
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قالعمريةقالالعلماءبعضأوجبهماآكدوهوذلكتركويكرهالشرباملسيقال
وأمرقوموأوجبهبهاألمرصحفقدمتأكدهذااملنهاجشرحوهوالقوتيفاألوزاعي

والسالمالصالةعليهبقولهدعاءهبهخيتمأنوينبغيلرتكه،باإلعادةابنهطاوس
تعاىلاهللارضيالشرباملسيقولانتهىتقول،ماآخراألربعالتعوذاتأيواجعلهن

عنه

Syibromalisi mengatakan, “Dimakruhkan meninggalkan doa
di atas. Doa tersebut sangat dianjurkan sekali karena sebagian ulama
mewajibkannya. Umairah berkata bahwa Awzai berkata dalam kitab
al-Qut, yaitu kitab yang mensyarahi kitab al-Minhaj bahwa doa ini
(doa berlindung seperti yang telah disebutkan) sangat dianjurkan.
Sesungguhnya ada hadis shohih yang memerintahkan berdoa dengan
doa ini dan sebagian ulama mewajibkannya. Bahkan Thowus
memerintahkan putranya untuk mengulangi sholat karena ia
meninggalkan doa tersebut. Hendaknya seorang musholli mengakhiri
doanya dengan doa di atas karena berdasarkan sabda Rasulullah
shollallahu ‘alaihi wa sallama .’َواْجَعْلُهنَّ ‘ (Maksudnya, jadikan doa

meminta perlindungan dari 4 perkara sebagai akhir bagi doa yang
kamu panjatkan)”

L. Salam dalam Sholat

للتحليل) السالمأقل(املصنفقالأيضاً بالتحليلاملسمىوهوالسالميف) فصل(
على(وهوواحد) السالمتشديد(امليمسكنولوالشرباملسيقال) مْ كُ يْ لَ عَ مُ الَ لسَّ اَ (

التسليموحتليلهاالتكبريوحترميهاالوضوءالصالةمفتاحوسّلمعليهاهللاصلىقال) السني
وبركاتهتسنوالاهللاِ ةُ محَْ رَ وَ مْ كُ يْ لَ عَ مُ الَ لسَّ اَ وأكملهوالرتمذيداودأبورواه

Fasal ini menjelaskan tentang salam sholat. Ia juga disebut
dengan istilah tahlil.25

25 Membebaskan dari segala sesuatu yang diharamkan dalam sholat
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Mushonnif berkata;

Salam minimal dalam sholat adalah;

مْ كُ يْ لَ عَ مُ الَ لسَّ اَ 

Syibromalisi berkata, “Salam tersebut meskipun dengan disukun
pada huruf mim ”.(م)

Tasydid dalam kalimat السالم عليكم ada satu, yaitu berada pada

huruf sin .(س)

Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama bersabda, “Kunci
sholat adalah wudhu. Tahrimnya adalah takbir dan tahlilnya adalah
mengucapkan salam.”26 Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan
Turmudzi.

Kalimat salam yang paling sempurna adalah;

اهللاِ ةُ محَْ رَ وَ مْ كُ يْ لَ عَ مُ الَ لسَّ اَ 

Tidak disunahkan menambahkan kalimat .’َوبـَرَكاَتُه‘

ألنهتسليمتانللمأمومُسنتسليمةعلىاإلماماقتصرولولالتباعثانيةتسليمةوتسن
لوجوبتركهاملأموملزماإلمامتركهلواألولالتشهدخبالفباألوىلاملتابعةعنخرج

السالمقبلاملتابعة

26 Maksud tahrim adalah bahwa musholli diharamkan melakukan
perkara-perkara yang membatalkan sholat, seperti; makan, minum, yang
mana sebelum ia sholat, perkara-perkara tersebut diperbolehkan baginya.
Keharaman tersebut dimulai saat ia bertakbir.

Maksud tahlil adalah bahwa musholli diperbolehkan kembali
melakukan perkara-perkara yang membatalkan sholat setelah ia
mengucapkan salam.
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Disunahkan mengucapkan salam yang kedua karena
mengikuti Rasulullah. Apabila imam sholat hanya mengucapkan
salam satu kali maka bagi makmum disunahkan mengucapkannya
dua kali karena dengan salam pertama, makmum telah keluar dari
mutaba’ah (hubungan mengikuti imam).

Berbeda dengan kasus apabila imam meninggalkan tasyahud
awal maka wajib bagi makmum meninggalkannya juga karena ia
wajib mutaba’ah atau mengikuti imam sebelum salam.

ندباً الثانيةويعيدوجوباً األوىلويسلميكفهملاألوىلسلمأنهمعتقداً الثانيةسلمولو
بأنالثانيةحترموقدبسكتةبينهمايفصلأنباملرتنيإتيانهعندويسنللسهوويسجد
منغريهاوقتخبالفمجعةوقتوخروجكحدثللصالةمنافاألوىلبعدعرض

االصلوات اتوابعهامنفهيالصالةمنجزءاً تكنملوإنأل وملحقا

Apabila ada musholli mengucapkan salam kedua seraya
meyakini kalau salam kedua tersebut adalah salam pertamanya maka
salamnya belum mencukupi. Ia wajib mengulangi salam pertama dan
sunah mengulangi salam kedua. Kemudian ia sujud sahwi.

Musholli disunahkan mengucapkan salam dua kali dimana
antara dua salam tersebut dipisah oleh diam.

Terkadang mengucapkan salam yang kedua hukumnya
haram ketika setelah salam yang pertama terdapat hal yang
membatalkan sholat, seperti hadas dan keluarnya waktu sholat
Jumat, berbeda dengan mengucapkan salam kedua setelah keluarnya
waktu sholat selain sholat Jumat, maka hukumnya tidak haram sebab
salam kedua termasuk tawabik (yang mengikuti) dan mulhaqot (yang
bersambung) dengan sholat itu sendiri meskipun salam tersebut
sudah tidak termasuk bagian dari sholat.

ولوتسليمتيهمناإلمامفراغبعداملأموميسلموأنوالميدهبالسالميسرعأنويسن
مفوتةمكروهةذلكيفاملقارنةلكناإلحرام،تكبريةإالاألركانكبقيةجازقارنه
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فحرامبعضهايفأواإلحرامتكبريةيفاملقارنةأمافقطفيهقارنفيمااجلماعةلفضيلة
للصالةمبطلة

Disunahkan bagi musholli mempercepat mengucapkan salam
saat sholat dan tidak memanjangkannya.

Disunahkan bagi makmum mengucapkan salam setelah
imam selesai dari dua salamnya. Apabila makmum mengucapkan
salamnya bersamaan dengan salam imam maka hukumnya jaiz atau
boleh, sebagaimana diperbolehkan bagi makmum melakukan rukun-
rukun lain secara bersamaan dengan rukun-rukun yang dilakukan
imam, kecuali takbiratul ihram. Akan tetapi, muqoronah (melakukan
rukun secara bersamaan dengan rukun imam) merupakan hal yang
makruh dan dapat menghilangkan keutamaan jamaah dalam rukun
yang dibersamakan saja. Adapun muqoronah dalam takbiratul ihram
atau sebagiannya maka hukumnya haram dan membatalkan sholat.

تركألنالصالةبعدالواردينوالدعاءبالذكرليأيتالصالةبعدجيلسأنويسن]فرع[
صلىوكانالصالةبعدمستجابالدعاءوألنوربه،العبدبنيإعراضأيجفوةذلك
هُ لَ وَ كُ لْ مُ الْ هُ لَ هُ لَ كَ يْ رِ شَ َال هُ دَ حْ وَ اهللاُ الَّ إِ هَ لَ إِ َال قالالصالةمنسلمإذاوسّلمعليهاهللا
َال وَ تَ عْ نَـ مَ امَ لِ يَ طِ عْ مُ َال وَ تَ يْ طَ عْ أَ امَ لِ عَ انِ مَ َال مَّ هُ للَّ اَ ،رٌ يْـ دِ قَ ءٍ يْ شَ لِّ كُ ىلَ عَ وَ هُ وَ دُ مْ احلَْ 
كلدبراهللاسبحمنوسّلمعليهاهللاصلىوقالالشيخانرواهدُّ اجلَْ كَ نْ مِ دِّ اجلَْ اذَ عُ فَ نْـ يَـ 

إلهالاملائةمتامقالمثوثالثنيثالثاً اهللاوكربوثالثنيثالثاً اهللاومحدوثالثنيثالثاً صالة
صلىوكانالبحرزبدمثلكانتوإنخطاياهلهغفرتقدير،قولهإىلوحدهاهللاإال
كَ نْ مِ وَ مُ َال السَّ تَ نْ أَ مَّ هُ للَّ اَ وقالثالثاً استغفرصالتهمنانصرفإذاوسّلمعليهاهللا
مسلمروامهاامِ رَ كْ اْإلِ وَ لِ َال اجلَْ اذَ ايَ تَ كْ اَر بَ تَـ مُ َال السَّ 

[CABANG]

Disunahkan duduk setelah selesai dari sholat untuk
melakukan dzikir dan doa setelah sholat yang sesuai dengan



149

keterangan yang ada (waarid) karena meninggalkan keduanya
merupakan bentuk sikap acuh yang dilakukan hamba terhadap
Tuhan-nya dan karena doa setelah sholat merupakan doa yang
mustajab (terkabulkan).

Diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim bahwa ketika
Rasulullah telah mengucapkan salam sholat, beliau berdzikir;

مَّ هُ للَّ اَ ،رٌ يْـ دِ قَ ءٍ يْ شَ لِّ كُ ىلَ عَ وَ هُ وَ دُ مْ احلَْ هُ لَ وَ كُ لْ مُ الْ هُ لَ هُ لَ كَ يْ رِ شَ َال هُ دَ حْ وَ اهللاُ الَّ إِ هَ لَ إِ َال 
دُّ اجلَْ كَ نْ مِ دِّ اجلَْ اذَ عُ فَ نْـ يَـ َال وَ تَ عْ نَـ مَ امَ لِ يَ طِ عْ مُ َال وَ تَ يْ طَ عْ أَ امَ لِ عَ انِ مَ َال 

Diriwayatkan dari Muslim bahwa Rasulullah shollallahu
‘alaihi wa sallama bersabda, “Barang siapa setelah selesai dari setiap
sholat membaca tasbih ’سبحان اهللا‘ sebanyak 33 kali, hamdalah ’احلمد هللا‘
33 kali, dan takbir ’اهللا أكرب‘ 33 kali, kemudian ditutup dengan;

رٌ يْـ دِ قَ ءٍ يْ شَ لِّ كُ ىلَ عَ وَ هُ وَ دُ مْ احلَْ هُ لَ وَ كُ لْ مُ الْ هُ لَ هُ لَ كَ يْ رِ شَ َال هُ دَ حْ وَ اهللاُ الَّ إِ هَ لَ إِ َال 

maka dosa-dosanya terampuni meskipun sebanyak busa lautan.

Diriwayatkan dari Muslim pula bahwa ketika Rasulullah
shollallahu ‘alaihi wa sallama selesai dari sholat maka beliu
beristighfar sebanyak 3 kali dan berkata;

امِ رَ كْ اْإلِ وَ لِ َال اجلَْ اذَ ايَ تَ كْ اَر بَ تَـ مُ َال السَّ كَ نْ مِ وَ مُ َال السَّ تَ نْ أَ مَّ هُ للَّ اَ 

جوفقال؟ اإلجابةإىلأقربأيأمسعالدعاءأيوسّلمعليهاهللاصلىالنيبوسئل
ما إمام يريد تعليم املكتوباتالصلواتودبرالليل ويكون كل منهما سرا لكن جيهر 

مأمومني فإن تعلموا أسر قال ذلك شيخ اإلسالم ىف فتح الوهاب

Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama ditanya, “Doa
manakah yang lebih mudah terkabulkan?” Rasulullah menjawab,
“Doa di tengah-tengah malam dan setelah sholat-sholat wajib atau
maktubah.” Hadis ini diriwayatkan oleh Turmudzi.
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Syaikhul Islam berkata dalam kitab Fathu al-Wahab
“Masing-masing doa di tengah malam dan setelah sholat maktubah
dibaca secara pelan oleh imam dan makmum. Akan tetapi, apabila
imam ingin mengajari bacaan doa kepada para makmum maka ia
mengeraskan bacaan doanya. Lalu, apabila para makmum telah dapat
mempelajari doa yang diajarkan, imam mulai memelankan bacaan
doanya.”

M. Waktu-waktu Sholat Maktubah

زوالالظهروقتأولمخسالصالةأوقات(املكتوبةالصلواتأوقاتيف) فصل(
وقتعنخارجالزوالفوقتالواقعيفاللنايظهرفيمازواهلاوقتعقبأي) الشمس

عندهاملوجودالظلغريأي) االستواءظلغريمثلهالشيءظلمصريوآخره(الظهر
وآخرهاهللارمحةوأوسطهاهللارضوانالوقتأولحديثحمذورةأيبعنالدارقطينروى
اهللاعفو

Fasal ini menjelaskan waktu-waktu sholat maktubah.

Waktu sholat maktubah ada 5, yaitu;

1. Waktu Sholat Dzuhur

Awal waktu sholat Dzuhur adalah setelah zawal
(tergelincirnya matahari) menurut apa yang nampak bagi kita, bukan
menurut kenyataannya. Dengan demikian, waktu zawal tidak
termasuk waktu Dzuhur.

Akhir waktu Dzuhur adalah ketika bayangan suatu benda itu
sama dengan benda itu sendiri hanya saja bukan bayangan sama yang
nampak menurut pribadi.

Diriwayatkan dari Darukutni dari Abu Mahdzuroh bahwa
awal waktu Dzuhur adalah Keridhoan Allah. Tengahnya adalah
Rahmat Allah. Dan akhirnya adalah Ampunan Allah.
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ثوابمنأكملثواباً عليهيثابفيهالصالةفعلإنفضيلةوقتاألولأوقاتستةوهلا
بأنتقريباً ربعهمثلالشيءظليصريأنإىلالوقتأولمنوهوبعدهفيمافعلها

بأنلقمكأكلخفيفشغليضروالعورةوسرتكأذانالصالةبأسبابأولهيشتغل
شرباً عشرمثانيةوكلهااملصارينأياألمعاءثلثامتالءوهوالشرعيالشبعيشبع

الحبيثوهوالعريفالشبعدونللنفسوستةللشرابوستةللطعاممنهاستةفيجعل
الطعاميشتهي

Sholat Dzuhur memiliki 6 (enam) waktu.

Pertama; waktu fadhilah, yakni apabila seseorang
melaksanakan sholat Dzuhur di waktu ini maka ia akan diberi pahala
lebih banyak daripada pahala yang diberikan kepadanya apabila ia
melaksanakan sholat setelah waktu ini.

Waktu fadhilah adalah dari awal waktu Dzuhur sampai
bayangan suatu benda mencapai ¼ panjang benda tersebut.

Gambaran waktu fadhilah adalah bahwa di awal waktu
Dzuhur, musholli memulai persiapan-persiapan sholat, seperti adzan,
menutup aurat. Tidak apa-apa melakukan kegiatan lain yang bukan
merupakan kegiatan persiapan sholat, tetapi hanya sebentar, seperti
makan beberapa suapan yang dapat memberikan rasa kenyang yang
sesuai dengan aturan syariat, yaitu 1/3 dari volume usus.

Panjang usus adalah 18 jengkal. Oleh karena itu masing-
masing 6 jengkal diisi makanan, 6 jengkal lain diisi air, dan 6 jengkal
lainnya diisi makanan pemenuh keinginan, bukan kenyang yang
menurut urf, yaitu kenyang karena makan makanan tetapi sebenarnya
tidak ingin memakannya.

فراغبعديتموهوبعدهملابالنسبةفيهالصالةإتيانخيتاروقتأياختياروقتوالثاين
تقريباً نصفهمثلالشيءظليصريأنإىلالفضيلةوقت
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Kedua adalah waktu ikhtiar. Maksudnya waktu yang
diperkenankan bagi musholli untuk memilih melaksanakan sholat di
waktu itu atau di waktu setelahnya. Waktu ikhtiar adalah dari sehabis
waktu fadhilah dan berakhir sampai bayangan suatu benda itu
mencapai panjang ½ nya benda tersebut.

يستمروهوكراهةبالفيهالصالةإيقاعجيوزوقتأيكراهةبالجوازوقتوالثالث
بكراهةجوازوقتهلاوليسيسعهاماالوقتمنيبقىأنإىلالفضيلةوقتفراغبعد

Ketiga adalah waktu jawaz atau boleh tanpa dimakruhkan.
Maksudnya, waktu dimana musholli boleh membuat sholat
Dzuhurnya terjadi pada waktu ini tanpa dihukumi makruh.

Waktu jawaz dimulai setelah habisnya waktu fadhilah
sampai tersisa waktu yang masih cukup untuk digunakan
melaksanakan sholat Dzuhur. Sholat Dzuhur tidak memiliki waktu
jawaz yang dimakruhkan.

الوقتأوليفتشرتككراهةبالواجلوازواالختيارالفضيلةأنواملعتمدالشرقاويقال
أنإىلاالختياروقتواستمرالفضيلةوقتخرجمرمبااالشتغالوقتمضىفإذا

غايةً المبدأالثالثةفتشرتكاجلوازوقتويستمرفيخرجتقريباً الوقتنصفقدرميضي
ااملغربيفإالالصلواتمجيعيف وغايةمبدأمشرتكةفإ

Syarqowi mengatakan, “Pendapat mu’tamad mengatakan
bahwa waktu fadhilah, ikhtiar, dan jawaz yang tidak dimakruhkan
sama-sama dimulai dari awal waktu Dzuhur. Ketika waktu yang
memuat persiapan-persiapan sholat telah berakhir maka waktu
fadhilah telah habis, tetapi waktu ikhtiar masih berlanjut sampai
kira-kira ½ dari waktu Dzuhur. Kemudian apabila sudah melebihi ½
dari waktu Dzuhur maka waktu jawaz masih berlanjut. Dengan
demikian, disimpulkan bahwa tiga waktu ini, yaitu fadhilah, ikhtiar,
dan jawaz yang tidak makruh dimulai dari waktu yang sama dan
berakhir di waktu yang berbeda-beda. Kesimpulan ini berlaku bagi
semua sholat wajib 5 waktu, kecuali sholat Maghrib karena ia
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memiliki tiga waktu ini yang dimulai dari waktu yang sama dan
berakhir di waktu yang sama pula.”

ماالوقتمنيبقىحبيثالوقتآخروهوإليهالتأخريحيرموقتأيحرمةوقتوالرابع
اإلمثمعأداءفهوالوقتيفركعةأدركبأنأداءوقعتوإنالصالةيسعال

Keempat adalah waktu haram, yaitu waktu yang diharamkan
untuk mengakhirkan pelaksanakan sholat sampai masuk waktu
tersebut. Waktu haram ini adalah akhir waktu sholat sekiranya waktu
tersebut sudah tidak cukup lagi untuk melakukan sholat, meskipun
sholat itu jatuh sebagai sholat adak, seperti musholli telah mendapati
satu rakaat pada waktu itu. Karena telah mendapati satu rakaat, maka
sholat dihukumi adak (bukan qodho) tetapi disertai dosa.

التكبريةقدرالوقتمنوالباقياملوانعزالتإذاالوقتآخروهوضرورةوقتواخلامس
معهامجعتإنقبلهاوماهيفتجبفأكثر

Kelima adalah waktu dhorurot, yaitu akhir waktu ketika
mawanik (seperti haid, gila, ayan, dan lain-lain) telah hilang.
Sedangkan waktu yang tersisa masih cukup untuk bertakbir dan
lainnya (bersuci dan satu rakaat) maka wajib melaksanakan sholat
shohibatul waqti27 dan sholat sebelumnya apabila memang bisa
dijamakkan dengan sholat shohibatul waqti tersebut.

تأخريمجعجيمعملنالعصروقتوهوالعذرسببهوقتأيعذروقتوالسادس

Keenam adalah waktu udzur, maksudnya, waktu yang ada
karena adanya udzur. Maksud waktu udzur adalah waktu Ashar bagi
orang yang menjamak sholat Dzuhur dan Ashar dengan jamak takhir.

27 Sholat yang wajib pada waktu mawanik berhenti.
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الذيالوقتوهوبالظلمويطالبتلزمماومعناهاالتبعةأياإلدراكوقتبعضهموزاد
عليهفتجبوطهرهاالصالةيسعماالوقتمنمضىيكونحبيثبعدهاملوانعطرأت
حينئذ

Sebagian ulama menambahkan waktu idrok atau tab’ah bagi
waktu sholat Dzuhur. Pengertian waktu tab’ah ini adalah waktu yang
tetap dan dituntut, artinya waktu dimana setelahnya terjadilah
mawanik, sedangkan waktu sebelum mawanik masih cukup untuk
digunakan sholat dan bersucinya, maka pada saat itu pula sholat
Dzuhur wajib (qodho).

2. Waktu Sholat Ashar

) الشمسغروبوآخرهقليالً وزادمثلهشيءكلظلصارإذاالعصروقتوأول(

Awal waktu sholat Ashar adalah ketika bayangan suatu
benda menjadi sama panjang lebih sedikit dari panjang benda
tersebut.

Akhir waktu sholat Ashar adalah ketika terbenamnya
matahari.

املثلبعدتقريباً مثلهنصفإىلالوقتأولمنوهوفضيلةوقتاألولأوقاتسبعةوهلا
ظلغريمثليهالظلمصريإىلفيستمراالختياروقتوالثاينالظهروقتيفاملاضي

الشمساصفرارإىلفيستمركراهةبالاجلوازوقتوالثالثظلعندهكانإناالستواء
يسعمايبقىحبيثالشمسغروبقريبإىلفيستمربكراهةاجلوازوقتوالرابع
يسعهاالماالوقتمنيبقىأنإىلتأخريهاوهواحلرمةوقتواخلامسالصالة

التكبريةقدرمنهوالباقياملوانعتزولحبيثالوقتآخروهوالضرورةوقتوالسادس
وقتبعضهموزادتقدميمجعجيمعملنالظهروقتوهوالعذروقتوالسابعفأكثر

تقدمكمااإلدراك
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Sholat Ashar memiliki 7 (tujuh) waktu, yaitu;

Pertama adalah waktu fadhilah, yaitu dari awal waktu
sampai kira-kira ½ lamanya waktu Ashar.28

Kedua adalah waktu ikhtiar, yaitu dari awal waktu Ashar
sampai waktu dimana bayangan suatu benda memiliki panjang dua
kalinya dari panjang benda itu sendiri.

Ketiga adalah waktu jawaz yang tidak dimakruhkan, yaitu
dari awal waktu Ashar sampai terlihat kuning-kuningnya matahari.

Keempat adalah waktu jawaz yang dimakruhkan, yaitu dari
awal waktu Ashar sampai waktu yang hampir mendekati
terbenamnya matahari sekiranya waktu tersebut masih cukup untuk
melaksanakan sholat Ashar.

Kelima adalah waktu haram, yaitu dari awal waktu Ashar
sampai mengakhirkannya hingga mencapai waktu yang tidak cukup
untuk melaksanakan sholat Ashar.

Keenam adalah waktu dhorurot, yaitu akhir waktu Ashar
dimana mawanik telah hilang, sedangkan waktu yang tersisa masih
cukup untuk melakukan takbiratul ihram dan lainnya (bersuci dan
satu rakaat).

Ketujuh adalah waktu udzur, yaitu waktu Dzuhur bagi orang
yang menjamak sholat Ashar dan Dzuhur dengan jamak takdim.

Sebagian ulama menambahi waktu idrok atau tab’ah.
Maksudnya adalah sama seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

28 Misalkan waktu Ashar masuk jam 15.00 dan berakhir jam 18.00.
Lamanya waktu Ashar adalah 3 jam. Setengahnya adalah 1 ½ jam. Berar
waktu fadhilah adalah dari jam 15.00 sampai kira-kira jam 16.30.
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3. Waktu Sholat Maghrib

) األمحرالشفقغروبوآخرهالشمسغروباملغربوقتوأول(

Awal waktu sholat Maghrib adalah saat terbenamnya
matahari. Akhir waktunya adalah saat hilangnya awan merah.

مبقداروهوكراهةبالجوازووقتاختيارووقتفضيلةوقتأوقاتسبعةوهلا
ااالشتغال مغيبإىلوبعدهامعاً وخترجمعاً تدخلهنافالثالثةمعهايطلبومابصال

وماااالشتغالمبقدارخيرجوقتهابأنالقائلاجلديدللقولمراعاةبكراهةجوازالشفق
وهوعذرووقتضرورة،ووقتيسعهاالوقتإىلتأخريهاوهوحرمةووقتهلايطلب
تأخريمجعجيمعملنالعشاءوقت

Sholat Maghrib memiliki 7 (tujuh) waktu, yaitu;

Pertama adalah waktu fadhilah. Kedua adalah waktu ikhtiar.
Ketiga adalah waktu jawaz yang tidak dimakruhkan, yaitu waktu
seukuran melakukan sholat dan kegiatan persiapan-persiapannya
(bersuci, menutup aurat, dan lain-lain). Tiga waktu ini bermula dari
waktu yang sama dan berakhir di waktu yang sama pula.

Adapun waktu setelah berakhirnya tiga waktu ini sampai
hilangnya awan merah maka disebut dengan waktu jawaz yang
dimakruhkan. Penetapan waktu ini atas dasar mempertahankan qoul
jadid dari Imam Syafii yang mengatakan bahwa waktu sholat
Maghrib adalah seukuran dengan waktu lamanya melaksanakan
sholat dan persiapan-persiapannya.

Waktu haram sholat Maghrib adalah dari awal waktu sampai
mengakhirkannya hingga mencapai waktu yang tidak cukup untuk
melaksanakan sholat.

Keenam adalah waktu dhorurot. Dan ketujuh adalah waktu
udzur, yaitu waktu Isyak bagi orang yang menjamak takhir.
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4. Waktu Sholat Isya

املنتشروهو)الصادقالفجرطلوعوآخرهاألمحرالشفقغروبالعشاءوقتوأول(
بالصادقوخرجاملشرق،جهةمنالسماءنواحيبضمتنيوهوباألفقمعرتضاً ضوؤه

ظلمةتعقبهمثالذئبوهوالسرحانكذنبالسماءجهةمستطيالً يطلعوهوالكاذب
منتشراً أيمستطيالً الصادقالفجريطلعمثغالباً 

Awal waktu sholat Isyak adalah saat hilangnya awan merah.
Akhir waktunya adalah saat terbitnya fajar shodik.

Fajar shodik adalah fajar yang sinarnya melintang horizontal
di ufuk timur. Lafadz ‘ قفُ األُ  ’ dengan dhommah pada huruf fak dan (ف)

qof berarti sisi-sisi langit dari arah timur. Mengecualikan dengan (ق)
batasan fajar shodik adalah fajar kadzib, yaitu fajar yang sinarnya
memanjang vertikal di ufuk timur, seperti ekor serigala, yang
kemudian pada umumnya disusul dengan kegelapan. Setelah fajar
kadzib hilang, beberapa saat kemudian baru disusul dengan
munculnya fajar shodik yang vertikal atau menyebar sinarnya.

اختيارووقتايتعلقوماالصالةيسعمامبقداروهوفضيلةوقتأوقاتسبعةوهلا
بكراهةجوازووقتالكاذبالفجرإىلكراهةبالجوازووقتاألولالليلثلثمتامإىل

يسعهاملإذاحرمةوقتمثيسعهاماالوقتمنيبقىحىتاألولالفجربعدماوهو
وقتوهوعذرووقتفأكثرالتكبريةقدروالباقياملوانعزوالوقتوهوضرورةووقت
تقدميمجعجيمعملناملغرب

Sholat Isyak memiliki 7 (tujuh) waktu, yaitu;

Pertama adalah waktu fadhilah, yaitu seukuran waktu yang
cukup untuk melaksanakan sholat dan persiapan-persiapannya
(bersuci dan lain-lain, seperti yang telah disebutkan).

Kedua adalah waktu ikhtiar, yaitu bermula dari awal waktu
sampai sempurnanya 1/3 malam yang pertama.
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Ketiga adalah waktu jawaz yang tidak dimakruhkan, yaitu
bermula dari awal waktu sampai fajar kadzib.

Keempat adalah waktu jawaz yang dimakruhkan, yaitu
bermula dari awal waktu sampai setelah fajar shodik yang pertama
(yang sinarnya vertikal) hingga waktu yang cukup untuk melakukan
sholat.

Kelima adalah waktu haram, yaitu ketika waktu sudah tidak
lagi cukup untuk melaksanakan sholat.

Keenam adalah waktu dhorurot, yaitu akhir waktu setelah
hilangnya mawanik dimana sisa waktunya masih cukup untuk
takbiratul ihram dan lainnya (bersuci dan satu rakaat).

Ketujuh adalah waktu udzur, yaitu waktu Maghrib bagi
orang yang menjamak takdim.

5. Waktu Sholat Subuh

) الشمسطلوعوآخرهالصادقالفجرطلوعالصبحوقتوأول(

Awal waktu sholat Subuh adalah saat terbitnya fajar shodik
dan akhirnya adalah saat terbitnya matahari.

اختياروقتوا،يتعلقوماالصالةيسعمامبقداروهوفضيلةوقتأوقاتستةوهلا
ووقتالشمس،طلوعقبلاليتاحلمرةظهورإىلكراهةبالجوازووقتاإلضاءة،إىل

وقتهلاوليسضرورةووقتحرمة،ووقتالشمس،طلوعإىلاحلمرةعندبكراهةجواز
اعذر تأخرياً والتقدمياً جتمعالأل

Sholat Subuh memiliki 6 (enam) waktu, yaitu;

Pertama adalah waktu fadhilah, yaitu seukuran waktu yang
cukup untuk melaksanakan sholat dan persiapan-persiapannya.

Kedua adalah waktu ikhtiar, yaitu dari awal waktu sampai
terang.



159

Ketiga adalah waktu jawaz yang tidak dimakruhkan, yaitu
dari awal waktu sampai munculnya merah-merah sebelum terbit
matahari.

Keempat adalah waktu jawaz yang dimakruhkan, yaitu
ketika munculnya merah-merah sampai terbitnya matahari.

Kelima adalah waktu haram.

Keenam adalah waktu dhorurot.

Sholat Subuh tidak memiliki waktu udzur karena ia tidak
bisa dijamakkan takhir ataupun takdim.

والصبحالظهرإالأوقاتسبعةصالةلكلأنذكرناهمبافتحصل

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap sholat
wajib memiliki 7 (tujuh) waktu, kecuali Dzuhur dan Subuh.

هواألمحرالشفقوجودأي) مغرباألمحروأبيضوأصفرأمحرثالثةاألشفاق) (تنبيه(
عشاءالوقتدخولهووجودمهاأي) عشاءواألبيضواألصفر(املغربوقتاستمرار

موجودينغريمهابلغيبوبتهماعدماألمحرالشفقغيبوبةعدممنويلزمالباجوريقال
خالفمنخروجاً ) واألبيضاألصفرالشفقيغيبأنإىلالعشاءصالةتأخريويندب(

الشمسزواليكونفقدارتفاعاً البلدانباختالفخمتلفةاملواقيتأنواعلمأوجبهمن
عناحلبيبحتفةيفذكرهبآخر،وعشاءبآخرومغرباً بآخروعصراً آخرببلدطلوعلبلد

التحريرعلىاملدابغي

[TANBIH]

Awan ada tiga, yaitu awan merah, kuning, dan putih.
Keberadaan awan merah menandakan waktu Maghrib masih
berlangsung. Keberadaan awan kuning dan putih menandakan
masuknya waktu Isyak. Bajuri mengatakan bahwa tidak hilangnya
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awan merah berarti menunjukan kalau awan kuning dan putih juga
tidak hilang, bahkan awan kuning dan putih tersebut tidak ada.

Disunahkan mengakhirkan sholat Isyak sampai benar-benar
awan kuning dan putih telah hilang karena keluar dari perbedaan
pendapat ulama yang mengatakan tentang kewajiban mengakhirkan
pada saat itu.

Ketahuilah sesungguhnya waktu-waktu sholat itu berbeda-
beda sesuai dengan perbedaan wilayah atau negara. Perbedaan waktu
tersebut bisa dalam segi naiknya matahari ke langit, karena terkadang
matahari mengalami zawal atau tergelincir di satu negara dan baru
terbit di negara lain, terkadang di negara satu baru Ashar sedangkan
di negara lain telah Maghrib, dan di negara lain telah Isyak.
Demikian ini disebutkan dalam kitab Tuhfah al-Habib dari al-
Mudabighi atas kitab Tahrir.

N. Keharaman Melaksanakan Sholat

والفعلالوقتحيثمناحملرمةالصالةيف) فصل(

Fasal ini menjelaskan tentang sholat yang diharamkan dari
segi waktunya dan melakukannya.

) أوقاتمخسةيف(مكةحرمغرييف) مقارنوالمتقدمسببهلاليساليتالصالةحترم(
ايكفروالحينئذتنعقدوال

Diharamkan melakukan sholat yang tidak memiliki sebab
yang mendahuluinya atau menyertainya di selain tanah Haram
Mekah pada saat 5 (lima) waktu, seperti yang akan disebutkan nanti.
Sholat yang dilakukan pada 5 waktu ini dihukumi tidak sah dan
musholli yang melakukannya tidak dihukumi kufur.
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كصالةمتأخرسببهلاأواملطلقالنفلوهيأصالً سببهلايكنملبأنوذلك
وعندالسفرإرادةعندوكالصالةواآلخرةالدنياأمريخريطلبأيواالستخارةاإلحرام
التوبةوصالةالقتلوعنداملنزلمناخلروج

Sholat-sholat yang diharamkan dilakukan di 5 (lima) waktu
ini adalah sholat-sholat yang tidak memiliki sebab, sekiranya sholat-
sholat tersebut memang tidak memiliki sebab sama sekali, seperti
sholat sunah mutlak, atau memiliki sebab yang belakangan (bukan
mendahului dan menyertai sholat), seperti sholat Ihram, sholat
Istikhoroh, yaitu sholat mencari kebaikan perkara dunia dan akhirat,
sholat ketika hendak bepergian, sholat ketika keluar dari rumah dan
ketika berperang, dan sholat taubat.

الفائتةكانتسواءاملاضيالوقتسببهافإنكفائتةمتقدمسببمالهبذلكوخرج
بعداللتانمهاوقالأربعاً العصربعدصلىوسّلمعليهاهللاصلىألنهفرضاً أونفالً 

أووشكرتالوةوسجدةجنازةوكصالةواملعادةاملنذورةصالةالفائتةومثلالظهر،
مقارنالكواكبوتغريالقحطوهوسببهمافإنوالكسوفاالستسقاءكصالةمقارن
يصحملزالفإنمستمراً الكسوفيكونأنباإلحرامالتحرمعندفيجبدواماً،

اأريدفإنأثنائه،يفولوالسببوجودحالاإلحراموقوعباملقارنةفاملراداإلحرام،
الإذمتقدمسببهمماالكسوفصالةكانتابتداءالزمنيفواإلحرامالسببتوافق
متقدمسببهملاابعضهممثلولذاابتدائه،بعدإالااإلحرامجيوز

Berbeda dengan sholat yang memiliki sebab yang
mendahului, maka tidak diharamkan melakukannya di 5 (lima)
waktu ini nanti, seperti sholat faitah (sholat hutang) karena sebabnya
telah terjadi di waktu lampau, baik sholat faitah tersebut sunah atau
wajib, karena Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama melakukan
sholat 4 (empat) rakaat setelah sholat Ashar dan berkata, “Dua
sholatan (4 rakaat) ini adalah dua sholat sunah setelah sholat
Dzuhur.” Sama seperti sholat faitah adalah sholat mandzuroh (yang
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dinadzarkan), sholat mu’adah, sholat jenazah, sholat sujud tilawah,
dan sholat sujud syukur.

Berbeda juga dengan sholat yang memiliki sebab yang
menyertainya maka tidak diharamkan dilakukan di 5 (lima) waktu ini
nanti, seperti sholat istisqo, sholat gerhana, karena sebab keduanya,
yaitu kekurangan air dan perubahan bulan dan matahari, selalu
terjadi bersamaan dengan sholat. Oleh karena itu wajib melakukan
takbiratul ihram di saat gerhana masih berlangsung. Apabila gerhana
telah hilang maka tidak sah takbiratul ihramnya. Pengertian
muqoronah atau sebab yang menyertai adalah jatuhnya takbiratul
ihram di saat sebab atau faktor yang menganjurkan sholat masih
terjadi, meskipun di tengah-tengah sebab tersebut. Apabila yang
dimaksud dengan muqoronah adalah terjadinya takbiratul ihram dan
sebab sholat dalam satu titik waktu yang sama dari segi permulaan
maka sudah barang tentu sholat gerhana termasuk sholat yang
sebabnya mendahului, karena tidak boleh bertakbiratul ihram sholat
kecuali setelah permulaan sebab. Oleh karena alasan ini, ada
sebagian ulama yang memasukkan sholat gerhana sebagai salah satu
contoh dari sholat yang sebabnya mendahului, bukan menyertai.

عبدبينياوغريهالرتمذيخلربمطلقاً تكرهفالغريهأواملسجدمكةحبرمالصالةأما
هينعمار،أوليلمنشاءساعةأيةوصلىالبيتذاطافأحداً متنعواالمناف

مكةحبرموخرجعنهمااهللارضيحنيفةوأيبمالكخالفمنخروجاً األوىلخالف
كغريهفهواملدينةحرم

Adapun sholat di 5 (lima) waktu ini nanti di tanah Haram
Mekah, baik di masjidnya atau lainnya maka hukum sholatnya tidak
dimakruhkan secara mutlak, karena ada hadis yang diriwayatkan
oleh Turmudzi dan lainnya, “Hai anak cucu Abdu Manaf! Janganlah
kalian melarang seorangpun yang towaf di Baitullah dan yang sholat
disana kapanpun yang ia inginkan, baik malam atau siang.” Akan
tetapi sholat di tanah Haram di saat 5 (lima) waktu ini hukumnya
khilaf aula karena keluar dari perbedaan pendapat yang dinyatakan
oleh Imam Malik dan Abu Hanifah rodhiyallahu anhuma. Berbeda
dengan tanah Haram Madinah, maka hukum sholat disana pada saat
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5 (lima) waktu ini nanti hukumnya sama seperti yang lainnya,
artinya, dimakruhkan.

ارتفعتفإذا) رمحقدرترتفعحىت(طلوعهاابتداءأي) الشمسطلوععند(أحدها
العنيرأييفتقريباً اآلدميبذراعأذرعسبعةالرمحوطولمطلقاً الصالةصحتكرمح
احلديدأيالعملذراعأرادأذرعبأربعةقدرهومن

5 (lima) waktu yang dimaksud adalah;

1. Ketika permulaan terbit matahari sampai matahari naik ke atas
sekitar satu tombak. Apabila ia telah naik setombak maka
sholatnya sah secara mutlak. Panjang satu tombak adalah 7
(tujuh) dzirok29 menurut pandangan mata dengan ukuran dzirok
anak adam. Adapun ulama yang menghitung setombak dengan
ukuran 4 (empat) dzirok maka yang dimaksud adalah menurut
ukuran dzirok tukang pandai besi.

لطيفاالستواءوقتأناعلم) تزولحىتاجلمعةيومغرييفاالستواءعند(ثانيها) و(
تصحفالفيهإيقاعهميكنقدالتحرمأنإالالشمستزولحىتبهيشعريكادوالجداً 

غرييفأمافتصححاضرهالغريولواالستواءوقتيفاجلمعةيوميفأماحينئذالصالة
األيامبقيةمنغريهحكماليومهذافحكمالوقتهذا

2. Ketika waktu istiwak, yaitu matahari tepat di tengah-tengah
langit di selain hari Jumat, sampai tergelincir (zawal).
Ketahuilah sesungguhnya waktu istiwak sangat sulit
diketahui, bahkan hampir tidak diketahui sama sekali sampai
matahari tergelincir, tetapi meskipun waktu istiwak sulit
diketahui maka apabila musholli menjatuhkan takbiratul
ihram pada waktu istiwak maka sholatnya tidak sah. Adapun
waktu istiwak di hari Jumat maka melakukan sholat pada

29 Satu Dzirok al-Muktadil menurut kebanyakan orang adalah 48 cm.
Menurut al-Makmun adalah 41,666625. Menurut an-Nawawi adalah
44,720 cm. Menurut ar-Rofii adalah 44,820 cm.



164

saat itu, meskipun musholli bukan orang yang menghadiri
sholat Jumat, maka sholatnya tetap sah. Adapun sholat yang
dilakukan di selain waktu istiwak, maka hukum sholat di hari
Jumat adalah seperti hukum sholat di hari-hari lainnya.

تلكيفالصالةعنللنهي) تغربحىت(الشمساصفرارأي) االصفرارعند(ثالثها) و(
رسولكانساعاتثالثعامربنعتبةوقالاملصابيحيفالبغوياحلسنقالاألوقات

الشمستطلعحنيموتانافيهننقربوأنفيهننصليأنينهاناوسّلمعليهاهللاصلىاهللا
الشمستضيفتوحنيالشمسمتيلحىتالظهريةقائميقوموحنيترتفعحىتبازغة

حنيوذلكاهلاجرةأيوالظهريةطالعة،أيبازغةفمعىنمسلمرواهتغربحىتللغروب
فمعىناألرض،حرشدةمنفيقومباركاً يكونالبعريهوبسببهاوالقائمالشمستزول
املصباحيفكماقربتأيبالفاءوتضيفتالبعرييقومحنيأيالظهريةقائميقومحني
املنري

3. Waktu di saat kuning-kuning matahari masih terjadi sampai
matahari betul-betul terbenam karena memang adanya
larangan melakukan sholat pada waktu tersebut. Hasan al-
Baghowi berkata dalam kitab al-Mashobih bahwa Utbah bin
Amir berkata, “Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama
melarang kita melakukan sholat dan mengubur mayit di 3
(tiga) waktu, yaitu ketika matahari terbit sampai naik
(setinggi satu tombak), ketika matahari di tengah langit
(istiwak) sampai ia tergelincir (zawal), dan ketika matahari
hampir terbenam sampai benar-benar terbenam.” Hadis ini
diriwayatkan oleh Muslim.

Dalam hadis, lafadz ’بازغة‘ berarti ’طالعة‘ atau yang terbit.

Lafadz ’الظهرية‘ berarti ’اهلاجرة‘ atau waktu tengah hari, yaitu

ketika matahari tergelincir. Yang bangun saat tengah hari itu
adalah unta karena panasnya tanah. Makna hadis adalah
ketika unta bangun. Lafadz ’تضيفت‘ dengan huruf fak (ف)
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berarti hampir, seperti yang disebutkan dalam kitab al-
Misbah al-Munir.

قضاءكانتفلوالقضاءعنمغنيةأداءصالهاملنأي) الصبحصالةبعد(رابعها) و(
بلالصالةحترمملاملاءوجودفيهيغلبمبحلمتيمماً كانكأنالقضاءعنتغنملأو

جهةمناحلرمةألنوترتفعأي) الشمستطلعحىت(حينئذبعدهاملطلقةالنافلةصحت
مناحلرمةمعتكونوبعدهوحدهاتكونالطلوعقبللكناالرتفاعإىلاستمرالفعل
الزمانجهة

4. Waktu setelah melaksanakan sholat Subuh, yaitu bagi orang
yang melaksanakan sholat Subuh secara adak yang tidak
perlu menqodho. Apabila sholat Subuh yang ia laksanakan
adalah sholat Subuh qodho atau sholat Subuh adak tetapi
masih wajib mengqodhonya, seperti sholat Subuh yang
dilaksanakan oleh orang yang bertayamum di tempat yang
pada umumnya ada air, maka tidak haram baginya sholat
setelah sholat Subuh, bahkan baginya sholat sunah mutlak
pun sah dilakukan setelah sholat Subuh.

Keharaman sholat setelah sholat Subuh adalah sampai
matahari terbit dan naik setinggi satu tombak karena
keharaman dari segi perbuatan terus berlangsung sampai
matahari naik, tetapi keharaman dari segi perbuatan hanya
berlaku sebelum matahari terbit saja. Adapun setelah terbit,
maka keharamannya adalah dari segi waktu atau zaman.

إذاماخبالفالقضاءعنمغنيةأداءصالهاملنأي) العصرصالةبعد(خامسها) و(
النافلةفتصحفيهوجودهيغلبمبوضعاملاءلفقدبتيممصالهاأوالوقتهذايفقضاها
الصبحيفمركماحينئذبعدهااملطلقة

5. Setelah melaksanakan sholat Ashar, yaitu bagi orang yang
melaksanakan sholat Ashar secara adak yang tidak perlu
menqodho. Apabila sholat Ashar yang ia laksanakan adalah
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sholat Ashar qodho atau sholat Ashar adak tetapi masih
wajib mengqodhonya, seperti sholat Ashar yang
dilaksanakan oleh orang yang bertayamum di tempat yang
pada umumnya ada air, maka tidak haram baginya sholat
setelah sholat Ashar, bahkan sholat sunah mutlak pun sah,
seperti yang dijelaskan dalam sholat Subuh.

قدمبأنتقدميمجعجمموعةكانتولوالعصرصالةبعدتنقعدوالالصالةفتحرمأي
وقبلالزوالبعدالتنفللهيكرهشخصلنايقالوحينئذتقدمياً الظهرمعومجعهاالعصر
ودخلالشمس،تغربحىتاحلرمةوتستمرأي) تغربحىت(مثلهالشيءظلمصري
كانتوإنالغروب،إىلتستمربالفعلاملتعلقةاحلرمةألناالصفراروقتالغايةذه

هذينيفالصالةعنللنهيوذلكبالزماناملتعلقةاحلرمةمعاالصفراربعدجتتمع
ترتفعحىتالصبحصالةبعدتصلواالوسّلمعليهاهللاصلىاهللارسولقالالوقتني،
الشمستغيبحىتالعصرصالةبعدوالالشمس

Hukum sholat yang dilaksanakan setelah sholat Ashar adalah
haram dan tidak sah, meskipun sholat Ashar-nya dijamakkan secara
jamak takdim, seperti seseorang mendahulukan pelaksanakan sholat
Ashar dan menjamaknya secara jamak takdim dengan sholat Dzuhur.
Oleh karena inilah, di kalangan ulama Syafiiah terdapat suatu
ungkapan, “Seseorang dimakruhkan baginya sholat sunah setelah
tergelincirnya matahari dan sebelum panjang bayangan suatu benda
sama dengan panjang benda tersebut.”

Keharaman sholat setelah sholat Ashar adalah sampai
tenggelam matahari. Batasan sampai tenggelam matahari ini
mencakup juga waktu di saat nampaknya kuning-kuning sorot
matahari karena keharaman sholat yang berhubungan dengan
perbuatan akan terus berlangsung sampai tenggelam matahari
meskipun setelah terlewatnya kuning-kuning sorot matahari yang
keharaman tersebut disertai atau bersamaan dengan keharaman yang
berhubungan dengan zaman/waktu.
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Larangan sholat setelah sholat Subuh dan Ashar adalah
berdasarkan sabda Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama,
“Janganlah kalian sholat setelah sholat Subuh sampai matahari naik
dan setelah sholat Ashar sampai matahari tenggelam.”

األولالثالثةيفبالزمانالصالةعنالنهييتعلقاخلمسةاألوقاتهذهأنواحلاصل
األوليفيتعلقوقداالصفراروعنداالستواءوعندالشمسطلوععندوهيمنها

النهيوقتعليهدخلوقدالفرضفعلفيمنالنهيانوجيتمعأيضاً،بالفعلوالثالث
الصالةلهفتحرمالشمسواصفرتالعصرأوالشمسوطلعتالصبحصلىلوكما

صبحصاليتبعدومهااألخريينيفوأماالزمن،جهةومنالفعلجهةمنحينئذالنافلة
فقطبالفعلفيهماالصالةعنالنهيفيتعلقوعصر

Kesimpulannya adalah bahwa dari 5 (lima) waktu ini, ada 3
(tiga) waktu yang larangan sholatnya berhubungan dengan waktu,
yaitu ketika terbit matahari, ketika istiwak, dan ketika kuning sorot
matahari.

Dan terkadang larangan sholat pada saat terbit matahari dan
kuning sorot matahari juga berhubungan dengan perbuatan (sholat).

Terkadang larangan sholat yang berhubungan dengan waktu
dan juga perbuatan terjadi secara bersamaan bagi orang yang
melakukan sholat fardhu sedangkan waktu telah memasuki waktu
larangan, seperti ada musholli sholat Subuh di saat matahari terbit
atau ia sholat Ashar di saat matahari menguning, maka haram
baginya sholat sunah pada saat demikian dimana larangan keharaman
tersebut dari segi perbuatan dan juga waktu.

Adapun larangan nomer [4] dan [5], yaitu setelah sholat
Subuh dan sholat Ashar maka larangan sholat hanya berhubungan
dengan perbuatan saja.
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O. Waktu-waktu diam (saktah) di dalam Sholat

اهليئاتمنوهيالصالةيفالسكتاتبيانيف)فصل(

Fasal ini menjelaskan tentang saktah (diam) dalam sholat.
Saktah termasuk salah satu sunah hai-ah.

اهللاسبحانبقدرلطيفةوكلها)ستة(فيهااملستحبةالسكتاتأي) الصالةسكتات(
الفاحتةاملأموميقرأمابقدراجلهريةيفاإلمامحقيففهيوالسورةآمنيبنياليتإال

أوىلوالقراءةسراً دعاءأوبقراءةفيهايشتغلأنلإلمامويسناملعتدلالوسطباعتبار
ابنقالالصالةيفحقيقةالسكوتيطلبفالوإالاجلهرعدمفيهاالسكوتفمعىن
قرأهااملأمومأنيعلمملإذااإلمامسكوتوحملحجر

Saktah yang disunahkan dalam sholat ada 6 (enam). Semua
saktah dalam sholat sangatlah sebentar seukuran membaca .’سبحان اهللا‘

Dikecualikan yaitu saktah antara membaca آمني dan Surat,

maka bagi imam sholat jahriah, lama saktah yang ia lakukan adalah
seukuran makmum membaca Fatihah secara sedang dan biasa, bukan
seukuran membaca .’سبحان اهللا‘

Pada saat itu, artinya pada saat makmum membaca Fatihah,
imam disunahkan membaca Fatihah atau berdoa dengan pelan, tetapi
yang lebih utama baginya adalah membaca Fatihah secara pelan.
Dengan demikian, arti diam bagi imam pada saat makmum membaca
Fatihah adalah tidak mengeraskan. Jika arti diam tidak demikian
maka sudah barang tentu tidak dianjurkan diam dengan arti
sebenarnya dalam sholat. Ibnu Hajar mengatakan, “Diamnya imam
pada saat itu adalah ketika ia tidak tahu kalau makmum telah
membaca Fatihah.”

1. Saktah antara Takbiratul Ihram dan Doa Iftitah

) االفتتاحودعاءاإلحرامتكبريةبني(أحدها
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Maksudnya, musholli disunahkan bersaktah (diam) di antara
takbiratul ihram dan membaca doa iftitah.

نَ مِ انَ أَ امَ وَّ ماً لِ سْ مُّ فاً يْ نِ حَ ضَ رْ اْألَ وَ اتِ وَ مَ السَّ رَ طَ فَ يذِ لَّ لِ يَ هِ جْ وَ تُ هْ جَّ وَ فمنهاكثريةوهي
تُ رْ مِ أُ كَ لِ ذَ بِ وَ هُ لَ كَ يْ رِ شَ َال ْنيَ مِ الَ عَ الْ بِّ رَ هللاِ اِيتْ ممََ وَ ايَ يَ حمَْ وَ يْ كِ سُ نُ وَ ِيتْ َال صَ نَّ إِ ْنيَ كِ ِر شْ مُ الْ 
ْنيَ مِ لِ سْ مُ الْ نَ مِ انَ أَ وَ 

Doa iftitah sangatlah banyak, di antaranya adalah;

نَّ إِ ْنيَ كِ ِر شْ مُ الْ نَ مِ انَ أَ امَ وَّ ماً لِ سْ مُّ فاً يْ نِ حَ ضَ رْ اْألَ وَ اتِ وَ مَ السَّ رَ طَ فَ يذِ لَّ لِ يَ هِ جْ وَ تُ هْ جَّ وَ 
نَ مِ انَ أَ وَ تُ رْ مِ أُ كَ لِ ذَ بِ وَ هُ لَ كَ يْ رِ شَ َال ْنيَ مِ الَ عَ الْ بِّ رَ هللاِ اِيتْ ممََ وَ ايَ يَ حمَْ وَ يْ كِ سُ نُ وَ ِيتْ َال صَ 
ْنيَ مِ لِ سْ مُ الْ 

Aku menghadapkan diriku kepada Dzat yang telah menciptakan
langit-langit dan bumi. Aku menghadap kepada-Nya sebagai hamba
yang lurus dan pasrah. Dan aku bukanlah termasuk golongan kaum
musyrikin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku
hanya milik Allah Yang Merajai seluruh alam semesta. Tidak ada

sekutu baginya. Dengan itulah aku diperintahkan dan aku termasuk
dari kaum muslimin.

هِ يْ فِ كاً اَر بَ مُ باً يِّ طَ اً ريْ ثِ كَ داً محَْ هللاِ دُ مْ حلَْ اَ ومنها

Termasuk doa iftitah adalah;

هِ يْ فِ كاً اَر بَ مُ باً يِّ طَ اً ريْ ثِ كَ داً محَْ هللاِ دُ مْ حلَْ اَ 

Segala pujian hanya milik Allah dengan pujian yang banyak, baik,
dan diberkahi.

رُ بَـ كْ أَ اهللاُ وَ اهللاُ الَّ إِ هَ لَ إِ َال وَ هللاِ دُ مْ احلَْ وَ اهللاِ انَ حَ بْ سُ ومنها

Termasuk doa iftitah adalah;
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رُ بَـ كْ أَ اهللاُ وَ اهللاُ الَّ إِ هَ لَ إِ َال وَ هللاِ دُ مْ احلَْ وَ اهللاِ انَ حَ بْ سُ 

Maha Suci Allah. Segala pujian hanya milik Allah. Tidak ada tuhan
selain Allah. Allah Maha Besar.

ًال يْ صِ أَ وَّ ةً رَ كْ بُ اهللاِ انَ حَ بْ سُ وَ اً ريْ ثِ كَ هللاِ دُ مْ احلَْ وَ اً ريْ بِ كَ رُ بَـ كْ أَ هللاُ اَ ومنها

Termasuk doa iftitah adalah;

ًال يْ صِ أَ وَّ ةً رَ كْ بُ اهللاِ انَ حَ بْ سُ وَ اً ريْ ثِ كَ هللاِ دُ مْ احلَْ وَ اً ريْ بِ كَ رُ بَـ كْ أَ هللاُ اَ 

Allah Maha Besar. Segala pujian hanya milik Allah dengan pujian
yang banyak. Maha Suci Allah di waktu pagi dan sore.

ِين قِّ نَـ مَّ هُ للَّ اَ بِ رِ غْ مَ الْ وَ قِ رِ شْ مَ الْ ْنيَ بَـ تَ دْ اعَ بَ امَ كَ ايَ ايَ طَ خَ ْنيَ بَـ وَ ِين يْ بَـ دْ اعِ بَ مَّ هُ للَّ اَ ومنها
دِ رْ بَـ الْ وَ جِ لْ الثـَّ وَ اءِ مَ الْ بِ ِين لْ سِ اغْ مَّ هُ للَّ اَ سِ نَ الدَّ نَ مِ ضُ يَ بْـ اْألَ بُ وْ الثـَّ ىقَّ نَـ يُـ امَ كَ اايَ طَ اخلَْ نَ مِ 

Termasuk doa iftitah adalah;

نَ مِ ِين قِّ نَـ مَّ هُ للَّ اَ بِ رِ غْ مَ الْ وَ قِ رِ شْ مَ الْ ْنيَ بَـ تَ دْ اعَ بَ امَ كَ ايَ ايَ طَ خَ ْنيَ بَـ وَ ِين يْ بَـ دْ اعِ بَ مَّ هُ للَّ اَ 
دِ رْ بَـ الْ وَ جِ لْ الثـَّ وَ اءِ مَ الْ بِ ِين لْ سِ اغْ مَّ هُ للَّ اَ سِ نَ الدَّ نَ مِ ضُ يَ بْـ اْألَ بُ وْ الثـَّ ىقَّ نَـ يُـ امَ كَ اايَ طَ اخلَْ 

Ya Allah. Jauhkanlah jarak antaraku dan kesalahan-kesalahanku
sebagaimana Engkau telah menjauhkan jarak antara timur dan

barat. Ya Allah. Bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahan
sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah.

Basuhlah aku dengan air, es, dan embun.

بنياجلمعويستحبأفضلهااخلوجهتأياألوللكنالسنةأصلحصلافتتحوبأيها
ذكرمنويزيدلألذرعيخالفاً بالتطويلراضنيحمصورينقوموإلمامللمنفردذلكمجيع

ِيبْ نْ ذَ بِ تُ فْ رَ تَـ اعْ وَ يْ سِ فْ نَـ تُ مْ لَ ظَ كَ دُ بْ عَ انَ أَ وَ يبِّ رَ تَ نْ أَ تَ نْ أَ الَّ إِ هَ لَ إِ َال كُ لِ مَ الْ تَ نْ أَ مَّ هُ للَّ اَ 
هُ نَّ إِ فَ قِ َال خْ اْألَ نِ سَ حْ ِألَ ِين دِ اهْ وَ تَ نْ أَ الَّ إِ بَ وْ نُـ الذُّ رُ فِ غْ يَـ َال هُ نَّ إِ فَ عاً يْ مجَِ ِيب وْ نُـ ذُ ِيل رْ فِ اغْ فَ 
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كَ يْ بـَّ لَ تَ نْ أَ الَّ إِ اهَ ئَـ يِّ سَ فُ رِ صْ يَ َال هُ نَّ إِ فَ اهَ ئِ يِّ سَ ينِّ عَ فْ رِ اصْ وَ تَ نْ أَ الَّ إِ اهَ نِ سَ حْ ِألَ يدِ هْ يَـ َال 
تَ يْ الَ عَ تَـ وَ يبِّ رَ تَ كْ اَر بَ تَـ كَ يْ لَ إِ وَ كَ بِ انَ أَ كَ يْ لَ إِ سَ يْ لَ رُّ الشَّ وَ كَ يْ دَ يَ ِيف هُ لُّ كُ رُ يْـ اخلَْ وَ كَ يْ دَ عْ سَ وَ 
كَ يْ لَ إِ بُ وْ تُـ أَ وَ كَ رُ فِ غْ تَـ سْ أَ تَ يْ ضَ قَ امَ ىلَ عَ دُ مْ احلَْ كَ لَ فَـ 

Dengan doa iftitah manapun, musholli telah menghasilkan
asal kesunahan, tetapi yang lebih utama adalah ‘ اخل... َوجَّْهُت  ’ dst.

Disunahkan menggabung doa-doa iftitah di atas bagi
musholli yang sholat sendirian atau munfarid atau bagi imam yang
para makmumnya terbatas jumlahnya dan yang ridho diperlama
sholatnya, berbeda dengan pendapat Adzrui. Munfarid atau imam
tersebut menambahi bacaan doa iftitah dengan bacaan berikut:

ِيبْ نْ ذَ بِ تُ فْ رَ تَـ اعْ وَ يْ سِ فْ نَـ تُ مْ لَ ظَ كَ دُ بْ عَ انَ أَ وَ يبِّ رَ تَ نْ أَ تَ نْ أَ الَّ إِ هَ لَ إِ َال كُ لِ مَ الْ تَ نْ أَ مَّ هُ للَّ اَ 
هُ نَّ إِ فَ قِ َال خْ اْألَ نِ سَ حْ ِألَ ِين دِ اهْ وَ تَ نْ أَ الَّ إِ بَ وْ نُـ الذُّ رُ فِ غْ يَـ َال هُ نَّ إِ فَ عاً يْ مجَِ ِيب وْ نُـ ذُ ِيل رْ فِ اغْ فَ 
كَ يْ بـَّ لَ تَ نْ أَ الَّ إِ اهَ ئَـ يِّ سَ فُ رِ صْ يَ َال هُ نَّ إِ فَ اهَ ئِ يِّ سَ ينِّ عَ فْ رِ اصْ وَ تَ نْ أَ الَّ إِ اهَ نِ سَ حْ ِألَ يدِ هْ يَـ َال 
تَ يْ الَ عَ تَـ وَ يبِّ رَ تَ كْ اَر بَ تَـ كَ يْ لَ إِ وَ كَ بِ انَ أَ كَ يْ لَ إِ سَ يْ لَ رُّ الشَّ وَ كَ يْ دَ يَ ِيف هُ لُّ كُ رُ يْـ اخلَْ وَ كَ يْ دَ عْ سَ وَ 
كَ يْ لَ إِ بُ وْ تُـ أَ وَ كَ رُ فِ غْ تَـ سْ أَ تَ يْ ضَ قَ امَ ىلَ عَ دُ مْ احلَْ كَ لَ فَـ 

Ya Allah. Engkau adalah Raja. Tidak ada tuhan selain Engkau. Ya
Tuhan-ku. Aku adalah hamba-Mu. Aku telah menganiaya diriku
sendiri. Aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah dosa-

dosa karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-
dosa kecuali Engkau. Tunjukkanlah aku pada akhlak-akhlak yang

paling baik karena sesungguhnya tidak ada yang bisa menunjukkan
ke akhlak-akhlak yang paling baik kecuali Engkau. Jauhkanlah aku
dari akhlak-akhlak yang buruk karena sesungguhnya tidak ada yang
bisa menjauhkan darinya kecuali Engkau. Aku sambut panggilan-Mu
dengan setia siap menerima perintah-Mu. Seluruh kebaikan ada di

kuasa-Mu dan seluruh keburukan bukanlah disandarkan kepada-Mu.
Maha Mulia Engkau. Ya Tuhan-ku. Maha Luhur Engkau. Hanya

milik-Mu segala pujian sesuai dengan apa yang telah Engkau
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kehendaki. Aku meminta ampunan dari-Mu. Dan aku bertaubat
kepada-Mu.

يصعدوإمناإليكباإلضافةيفردالوقيلإليكبهيتقربالأي) إليكليسوالشرقوله(
بالغةحلكمةخلقتهفإنكإليكبالنسبةشراً ليسوقيلالصاحل،والعملالطيبالكلم
اخلطيباملغينعنالسويفينقلهخللقكبالنسبةشرهووإمنا

Perkataan “seluruh keburukan bukanlah disandarkan
kepada-Mu” berarti bahwa tidak ada keburukan yang dapat
digunakan untuk mendekat kepada-Mu. Menurut qil, perkataan
tersebut berarti bahwa keburukan tidak semata-mata disandarkan
kepada-Mu dan hanya ucapan yang baik dan amal yang sholih yang
akan naik ke hadapan-Mu. Menurut qil, perkataan tersebut berarti
bahwa tidak ada keburukan yang dinisbatkan kepada-Mu karena
sesungguhnya Engkau telah menciptakan keburukan karena ada
hikmah besar dibaliknya, tetapi keburukan tersebut hanyalah
dinisbatkan kepada para makhluk-Mu. Demikian ini dikutip oleh
Suwaifi dari Mughni al-Khotib.

ولواجلنازةصالةغرييفيكونأنمخسةبشروطإاليسنالاالفتتاحدعاءأنواعلم
املأمومخيافالوأنركعة،يسعماوهواألداءوقتفوتخيافالوأنالقرب،على
يفتتحملاالعتداليفأدركهفلوالقيامغرييفاإلماميدركالوأنالفاحتة،بعضفوت
وأنيفتتح،أنلهسنمعهجيلسأنقبلقامأواإلماموسلمالتشهديفأدركهإننعم
30إليهيعدوملسهواً ولوالقراءةأوالتعوذيفيشرعال

Ketahuilah sesungguhnya membaca doa iftitah tidak
disunahkan kecuali dengan 5 (lima) syarat, yaitu:

أما حكم املسألة فيستحب لكل مصل من إمام ومأموم ومنفرد وامرأة وصىب ومسافر ومفرتض 30
االحرام فلو تركه سهوا أو ومتنفل وقاعد ومضطجع وغريهم أن يأيت بدعاء االستفتاح عقب تكبرية 

موع شرح مهذبعمدا حىت شرع يف التعوذ مل يعد إليه لفوات حمله وال يتداركه كذا ىف ا
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1) Musholli tidak sedang melakukan sholat jenazah meskipun
di atas kuburan.

2) Musholli tidak kuatir terlewatnya waktu adak, yaitu waktu
yang cukup untuk digunakan melakukan satu rakaat.

3) Makmum tidak kuatir terlewatnya sebagian bacaan Fatihah.
4) Makmum sedang tidak mendapati imam di selain posisi saat

imam berdiri. Oleh karena itu, apabila makmum mendapati
mengikuti imam di saat imam dalam posisi i’tidal maka
makmum tersebut tidak perlu berdoa iftitah. Akan tetapi,
apabila makmum mendapati imam di tasyahud, kemudian
imam mengucapkan salam atau imam berdiri sebelum
makmum sempat duduk bersamanya maka makmum tersebut
disunahkan membaca doa iftitah.

5) Musholli belum masuk membaca ta’awudz atau Fatihah
meskipun ia membaca keduanya sebab lupa. Apabila ia telah
membaca ta’awudz atau Fatihah maka ia tidak perlu kembali
membaca doa iftitah sebab tempat dianjurkannya membaca
doa iftitah telah terlewat.

2. Saktah di antara Doa Iftitah dan Ta’awudz

انِ طَ يْ الشَّ نَ مِ اهللاِ بِ ذُ وْ عُ أَ يقولأنصيغةوأفضل)والتعوذاالفتتاحدعاءبني(ثانيها) و(
ركعةكليفمستحبوهومِ يْ جِ الرَّ انِ طَ يْ الشَّ نَ مِ مِ يْ لِ عَ الْ عِ يْ مِ السَّ اهللاِ بِ ذُ وْ عُ أَ وقيلمِ يْ جِ الرَّ 

بالشروعويفوتالكسوفقياماتمنقيامكلويفآكد،األوىللكنبدهلاأولقراءة
االفتتاحدعاءشروطوشروطهيفوت،فاللسانهسبقلوماخبالفسهواً ولوالقراءةيف

فيأيتمعهوجلسجالسبإماماقتدىلووفيمااجلنازةصالةيفيسنأنهيفيفارقهلكن
العيدصالةوتكبريةاالفتتاحبعدوحملهفيهايشرعملالقراءةألنقيامهبعدبه

Maksudnya, musholli disunahkan bersaktah (diam) di antara
doa iftitah dan ta’awudz.

Teks atau sighot ta’awudz yang paling utama adalah:

مِ يْ جِ الرَّ انِ طَ يْ الشَّ نَ مِ اهللاِ بِ ذُ وْ عُ أَ 



174

Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk.

Menurut qil, teks ta’awudz disebutkan:

مِ يْ جِ الرَّ انِ طَ يْ الشَّ نَ مِ مِ يْ لِ عَ الْ عِ يْ مِ السَّ اهللاِ بِ ذُ وْ عُ أَ 

Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar dan
Mengetahui dari setan yang terkutuk.

Ta’awudz disunahkan dibaca di setiap rakaat ketika hendak
membaca Fatihah atau penggantinya, tetapi membaca ta’awudz
karena hendak membaca Fatihah adalah yang sangat disunahkan.

Ta’awudz disunahkan dibaca di setiap berdiri saat
melakukan sholat gerhana.

Kesunahan membaca ta’awudz bisa terlewat sebab telah
masuk membaca Fatihah meskipun karena lupa. Berbeda apabila
lisan musholli terlanjur memulai membaca Fatihah maka membaca
ta’awudz masih disunahkan.

Syarat-syarat kesunahan membaca ta’awudz adalah seperti
syarat-syarat kesunahan membaca doa iftitah, hanya saja membaca
ta’awudz tetap disunahkan di dalam sholat jenazah dan disunahkan
dalam masalah apabila makmum mengikuti imam yang sedang
dalam posisi duduk, kemudian makmum duduk bersama imam,
kemudian ia berdiri, kemudian ia disunahkan membaca ta’awudz,
karena makmum belum memulai membaca Fatihah.

Apabila dalam sholat selain sholat Id, tempat membaca
ta’awudz adalah setelah membaca doa iftitah. Apabila dalam sholat
Id, tempat ta’awudz adalah setelah takbir-takbir-nya.

3. Saktah di antara Fatihah dan Ta’awudz

)والتعوذالفاحتةبني(ثالثها) و(

Maksudnya, musholli disunahkan bersaktah (diam) di antara
membaca Fatihah dan ta’awudz.
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4. Saktah di antara Akhir Fatihah dan Amin

يستحبالتبيانيفالنوويقال) وآمني(الضالنيوهو) الفاحتةآخربني(رابعها) و(
أربعآمنيويفآمنييقولأنالفاحتةمنفرغإذاغريهايفأوالصالةيفقارىءلكل

مشهورتانوهاتانبالقصروالثانيةامليم،وختفيفباملدآمنيأفصحهاالعلماءقاللغات
امليمتشديدوالرابعوالكسائي،محزةعنالواحديحكاهاملدمعباإلمالةآمنيوالثالثة

عنرويماذلكوحيقققالالفضلبنواحلسنياحلسنعنالواحديحكاهاملدمع
ختيبأنمنأكرموأنتحنوكقاصدينمعناهقالعنهتعاىلاهللارضيالصادقجعفر
حلنمنالعلماءأكثرعدهاوقدجداً غريبةالرابعةوهذهالواحديكالمهذاقاصداً 
اهصالتهبطلتالصالةيفقاهلامنأصحابنامنمجاعةقالالعوام،

Maksudnya, musholli disunahkan bersaktah (diam) di antara
akhir Fatihah, yaitu lafadz ‘ ْنيَ آلِّ الضَّ  ’, dan amin.

Nawawi berkata dalam kitab at-Tibyan;

Disunahkan membaca ْني آمِ  bagi setiap orang yang telah selesai dari

membaca Fatihah, baik di dalam sholat atau di luarnya.

Lafadz amin/ ْني آمِ  memiliki 4 (empat) bahasa. Ulama mengatakan

bahwa yang paling fasih di antara empat bahasa tersebut adalah ْني آمِ  ,

yakni dengan membaca mad pada huruf hamzah dan tidak

mentasydid huruf mim. Bahasa yang kedua adalah ْني مِ أ , yakni dengan

tidak membaca mad pada huruf hamzah. Dua bahasa ini adalah yang
masyhur.

Bahasa yang ketiga adalah ْني آمِ  , yakni dengan dibaca imalah (amen)

disertai membaca mad pada huruf hamzah, seperti yang diceritakan
dari Wahidi dari Hamzah dan Kisai.
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Bahasa yang keempat adalah ْني آمِّ  , yakni dengan mentasydid huruf

mim disertai mad pada huruf hamzah, seperti yang diceritakan oleh
Wahidi dari Hasan dan Husain bin Fadhl. Bahasa yang keempat ini
dibuktikan dengan adanya riwayat dari Jakfar Shodiq rodhiallahu

‘anhu bahwa ia berkata, ‘Makna lafadz ’آمِّْني ‘ adalah hamba-hamba

yang menyengaja menuju ke arah-Mu dan Engkau tidak akan
mengkhianati hamba yang menyengaja menuju-Mu.’ Riwayat ini
dikatakan oleh Wahidi. Bahasa yang keempat ini tergolong bahasa
yang sangat langka, bahkan kebanyakan ulama menganggapnya
sebagai bahasa yang termasuk kekeliruan dari kaum awam.
Segolongan dari ashab kami berkata bahwa barang siapa membaca

‘ مِّْني آ ’ di dalam sholat maka sholatnya menjadi batal.

Sampai sinilah perkataan Nawawi berakhir.

صلىأنهاحلسنللخربيلاغفررببينهمايقولأنيسنوآمنيالفاحتةآخربنيقوله
آمنييلاغفرربالضالنيعقبقالوسّلمعليهاهللا

Pernyataan Mushonnif ‘di antara akhir Fatihah dan amin’,
ditambahkan penjelasan bahwa disunahkan membaca di antara

keduanya, ‘ َربِّ اْغِفْر ِىل’ (Ya Allah. Ampunilah aku). Ini berdasarkan

hadis dari Hasan bahwa setelah membaca Rasulullah ,’الضآلني‘

shollallahu ‘alaihi wa sallama membaca .’َربِّ اْغِفْر ِىل آِمْني ‘

5. Saktah di antara Amin dan Suratan

الطهورينفاقدصالةوغرياجلنازةصالةغرييفوتسن) والسورةآمنيبني(خامسها) و(
ابقصدالالبسملةبقراءةالسنةأصلوحيصلجنباً،كانإن الفاحتة،أولاليتأ

اعلىونوقوصأملحنوالسورأوائلاحلروفويكفي والحظأخبارأومبتدآتأ
بعضهاحذفآيةهوإذذلك
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Maksudnya, musholli disunahkan bersaktah (diam) di antara
membaca amin dan suratan.

Membaca suratan disunahkan di selain sholat jenazah dan
selain sholat yang dilakukan oleh musholli yang faqid tuhuroini
(yang tidak mendapati air dan debu) meskipun ia adalah orang junub.

Asal kesunahan membaca suratan dapat dihasilkan dengan
membaca basmalah dengan catatan tidak menyengaja kalau
basmalah yang dibacanya tersebut merupakan awal dari Fatihah.

Kesunahan membaca suratan sudah dicukupkan dengan

membaca awail-suwar, seperti; ‘ن‘ ,’ق‘ ,’ص‘ ,’أمل’, berdasarkan

ketetapan bahwa awail-suwar merupakan ayat-ayat yang
berkedudukan sebagai mubtadak atau khobar. Ketetapan ini
didasarkan atas alasan bahwa awail-suwar merupakan satu ayat yang
sebagian ayatnya dibuang.

تنزيلآملاألوىلالركعةيفاجلمعةيومالصبحصالةيفيقرأأنالسنةالنوويقال
مايفعلوالبكماهلا) اإلنسان(اإلنسانعلىأتىهلالثانيةويفبكماهلا) السجدة(

متطيطمعمنهماواحدةكلمنآيةعلىاالقتصارمناملساجدأئمةمنكثرييفعله
يفيقرأأنوالسنةترتيًال،قراءتهيسرعأوويدرجبكماهلما،يقرأمهاأنينبغيبلالقراءة
بكماهلااملنافقونسورةالثانيةويفبكماهلااجلمعةسورةاألوىلالركعةيفاجلمعةصالة
الغاشيةحديثأتاكهلالثانيةويف) األعلى(ربكاسمسبحاألوىليفشاءوإن

علىاالقتصاروجيتنبوسّلم،عليهاهللاصلىاهللارسولعنصحيحوكالمها) الغاشية(
الساعةاقرتبتالثانيةيف) قسورة(العيدصالةيفوالسنةماقدمناه،وليفعلالبعض

وكالمها) الغاشية(أتاكوهلالغاشيةربكاسمسبحقرأشاءوإنبكماهلا،) القمر(
يفويقرأالبعض،علىاالقتصاروليجتنبوسّلمعليهاهللاصلىاهللارسولعنصحيح

أحداهللاهوقلالثانيةويفالكافرونأيهاياقلاألوىليفالفاحتةبعدالصبحسنةركعيت
الكتابأهلياقلالثانيةويفاآليةإليناأنزلوماباهللاآمناقولوااألوىليفقرأشاءوإن
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اهللاصلىاهللارسولفعلعنصحيحوكالمهااآليةوبينكمبينناسواءكلمةإىلتعالوا
أيضاً ماويقرأأحداهللاهووقلالكافرونأيهاياقلاملغربسنةيفويقرأوسّلم،عليه

سبحاألوىلالركعةيفركعاتبثالثأوترمنويقرأاالستخارةوركعيتالطوافركعيتيف
انتهىاملعوذتنيو أحداهللاهوقلالثالثةويفالكافرونأيهاياقلالثانيةويفربكاسم

Nawawi berkata;

Sunahnya adalah musholli membaca Surat as-Sajdah secara lengkap
di rakaat pertama dan Surat al-Insan secara lengkap di sholat Subuh
di hari Jumat. Janganlah ia melakukan perbuatan yang dilakukan
oleh kebanyakan imam masjid, yaitu hanya membaca satu ayat dari
as-Sajdah dan satu ayat dari al-Insan disertai memanjangkan bacaan,
tetapi ia hendaknya membaca dua Surat tersebut secara lengkap,
secara pelan-pelan atau sedikit dipercepat dengan menetapi sifat
tartil.

Ketika sholat Jumat, sunahnya adalah musholli membaca Surat al-
Jumuah secara lengkap di rakaat pertama dan Surat al-Munafiqun
secara lengkap di rakaat kedua, atau ia membaca Surat al-A’la di
rakaat pertama dan Surat al-Ghosyiah di rakaat kedua. Masing-
masing dari keduanya ini berdasarkan hadis shohih dari Rasulullah
shollallahu ‘alaihi wa sallama. Musholli hendaknya menghindari
membaca hanya sebagian ayat dari masing-masing Surat, melainkan
ia membacanya secara lengkap, seperti yang telah kami sebutkan
sebelumnya.

Ketika sholat Id, sunahnya adalah bahwa musholli membaca Surat
Qof secara lengkap di rakaat pertama dan membaca Surat al-Qomar
secara lengkap di rakaat kedua, atau bisa juga ia membaca Surat al-
A’la secara lengkap di rakaat pertama dan membaca Surat al-
Ghosyiah secara lengkap di rakaat kedua. Masing-masing keduanya
ini berdasarkan hadis shohih dari Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa
sallama. Musholli hendaknya menghindari membaca hanya sebagian
ayat dari masing-masing Surat, melainkan ia membacanya secara
lengkap.
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Ketika sholat sunah Subuh, sunahnya adalah bahwa musholli
membaca Surat al-Kaafirun secara lengkap di rakaat pertama dan
membaca Surat al-Ikhlas secara lengkap di rakaat kedua, atau bisa

juga ia membaca ‘ َنا اآلية... قـُْوُلوا آَمنَّا بِاِهللا َوَما أُْنزَِل إِلَيـْ ’31
di rakaat pertama

dan membaca ‘ َنُكمْ ُقْل يَا أَْهَل  نَـَنا َوبـَيـْ اآلية... اْلِكَتاِب تـََعاَلْوا ِإَىل َكِلَمٍة َسَواٍء بـَيـْ ’32

di rakaat kedua. Masing-masing dari keduanya ini berdasarkan
teladan dari Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama.

Dalam sholat sunah Maghrib, sunahnya adalah bahwa musholli
membaca Surat al-Kafirun secara lengkap di rakaat pertama dan
membaca Surat al-Ikhlas secara lengkap di rakaat kedua. Selain itu,
dua Surat ini juga disunahkan di baca di dalam dua rakaat sholat
sunah towaf dan dua rakaat sholat istikhoroh.

Dalam sholat witir yang terdiri dari tiga rakaat, sunahnya adalah
musholli membaca Surat al-A’la di rakaat pertama, membaca Surat
al-Kafirun di rakaat kedua, dan membaca Surat al-Ikhlas, al-Falaq,
dan an-Naas di rakaat ketiga.

Sampai sinilah kutipan dari Nawawi berakhir.

6. Saktah di antara membaca Surat dan Rukuk

لإلماميستحبأصحابناقالالتبيانيفالنوويقال) والركوعالسورةبني(سادسها) و(
اإلحرامتكبريةبعدإحداهاالقيامحاليفسكتاتأربعيسكتأناجلهريةالصالةيف

الفاحتةآخربنيجداً لطيفةسكتةالفاحتةعقبوالثانيةاملأموموليحرمالتوجهدعاءليقرأ
آمنيبعدوالثالثةالفاحتة،منآمنيأنيتوهملئالالفاحتةمنليسآمنيأنليعلموآمني
القراءةبنييفصلالسورةمنالفراغبعدوالرابعةالفاحتة،املأموميقرأيثحبطويلةسكتة

الركوعإىلاهلويوتكبرية

31 QS. Al-Baqoroh: 136 - ...
32 QS. Ali Imran: 64 - ...
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Maksudnya, musholli disunahkan bersaktah (diam) di antara
membaca Surat dan rukuk.

Nawawi berkata;

Para ashab kami berkata bahwa disunahkan bagi imam dalam sholat
jahriah untuk bersaktah (diam sebentar) dengan empat saktah, yaitu:

1) Saktah pada saat imam berdiri, yakni saktah setelah
bertakbiratul ihram untuk membaca doa iftitah. Pada saat
saktah ini, hendaklah makmum segera bertakbiratul ihram.

2) Saktah pada saat imam telah selesai dari membaca Fatihah
dengan saktah yang sangat sebentar di antara akhir Fatihah
dan bacaan amin agar mengajarkan bahwa bacaan amin tidak
termasuk bagian dari Surat Fatihah agar tidak terjadi kesalah
pahaman kalau amin termasuk bagian darinya.

3) Saktah setelah membaca amin dengan saktah yang cukup
lama, sekiranya lamanya saktah tersebut seukuran dengan
lamanya makmum membaca Fatihah.

4) Saktah setelah selesai membaca suratan agar saktah tersebut
memisahkan antara bacaan suratan dan takbir untuk turun
melakukan rukuk.

Perihal Hukum Lafadz ’بـَْينَ ‘

مالواضحةأغالطهمومنالغواصدرةيفاحلريريالقاسمأبوقال]فائدة[ يقولونأ
أنوالصوابفيهيغلطونأيفيهفيهمونبنيلفظةبتكريرعمرووبنيزيدبنياملال
بنيلفظةأنفيهوالعلةودمفرثبنيمنتعاىلاهللاقالكماوعمروزيدبنييقال

بنيوالداربينهمااملالكقولكجمموعأومثىنعلىإالتدخلفالاالشرتاكتقتضي
وتنوبشيئنيعنتؤديذلكلفظةفإنذلكبنيمذبذبنيتعاىلقولهفأمااإلخوة
مقامذلكلفظةفتقيمذلكظننتتقولأنكترىأالمفردةكانتوإنلفظتنيمناب

اهللاكشفوقدالفريقنيذينكبنيمذبذبنياآليةيفالكالمتقديروكانظننتمفعويل
قولهيفأحدلفظةونظريههؤالء،إىلوالهؤالءإىلالبقولهالتأويلهذاوتعاىلسبحانه
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املثىنعلىالواقعاجلنستستغرقأحدلفظةأنوذلكرسلهمنأحدبنينفرقالتعاىل
النساءمنكأحدلسنتالنيبنساءياتعاىلقولهبدليلواحدمبعىنوليستواجلمع

[FAEDAH]

Abu Qosim al-Hariri berkata dalam kitab Durroh al-
Ghowas;

Termasuk kekeliruan nyata adalah bahwa mereka berkata dengan

pernyataan ’اَْلَماُل بـَْنيَ َزْيٍد َوبـَْنيَ َعْمرو‘ dengan mengulangi lafadz .’بـَْنيَ ‘
Ini adalah kekeliruan mereka. Yang benar yaitu ‘بـَْنيَ زَْيٍد َوَعْمرو’,
seperti dalam Firman Allah, Alasan mengapa .33’ِمن بـَْنيِ فـَْرٍث َوَدم‘

lafadz ’بـَْنيَ ‘ hanya disebutkan sekali saja adalah karena lafadz ’بـَْنيَ ‘
melatar belakangi adanya isytirok (persekutuan) sehingga tidak dapat
masuk kecuali pada lafadz yang mutsanna atau jamak, seperti

perkataanmu, ْخَوةِ ‘ اُر بـَْنيَ اْإلِ نَـُهَما َوالدَّ .’اَْلَماُل بـَيـْ Adapun Firman Allah yang

berbunyi 34’ُمَذْبَذِبَني بـَْنيَ َذِلكَ ‘ maka lafadz ‘ ََذِلك’ mewakili dua perkara
sehingga ia menempati kedudukannya dua lafadz meskipun dari segi
lafadz ia berbentuk mufrod. Apakah kamu tidak tahu kalau

perkataanmu ’ظَنَـْنُت َذِلكَ ‘ maka lafadz ‘ ََذِلك’ tersebut menempati

kedudukan dua maf’ul-nya ‘ ُظَنَـْنت’. Dan pentakdiran Firman Allah

tersebut adalah Pentakdiran ini dijelaskan .’ُمَذْبَذِبْنيَ بـَْنيَ َذيِْنَك اْلَفرِيـَْقْنيِ ‘

dengan Firman Allah ta’ala, ‘ ِ35.’ال ِإَىل َهُؤالِء َوال ِإَىل َهُؤالء

Perbandingannya adalah sama dengan lafadz ’َأَحدٍ ‘ (yang secara

lafadz berbentuk mufrod tetapi secara makna bukanlah mufrod)

33 QS. An-Nahl: 66
34 QS. An-Nisak: 143
35 Ibid. 143
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dalam Firman Allah ta’ala ‘ بـَْنيَ َأَحٍد ِمْن ُرُسِلهِ ال نـَُفرِّقُ  ’,36 karena lafadz

’َأَحدٍ ‘ tersebut mencakup jenis yang bisa bermakna mutsanna atau

jamak dan lafadz ’َأَحدٍ ‘ tersebut tidak bermakna mufrod berdasarkan

bukti dari Firman Allah ta’ala, ‘37.’يَا ِنَساَء النَِّيبِّ َلْسُنتَّ َكَأَحٍد ِمَن النَِّساء

P. Perkara-perkara yang Berhubungan dengan
Tumakninah

بالطمأنينةيتعلقفيما) فصل(

Fasal ini menjelaskan tentang perkara-perkara yang
berkaitan dengan tumakninah.

فيها(جتبأيالزايبفتح) تلزماليت(عشرالسبعةالصالةأركانأي) األركان(
)واالعتدالالركوعأربعةالطمأنينة

Rukun-rukun sholat, seperti yang telah disebutkan, ada 17
rukun. Dari 17 rukun ini, ada 4 rukun yang diwajibkan tumakninah
di dalamnya. Rukun 4 tersebut adalah:

1. Rukuk
2. I’tidal

قولهوأماريبالشو قالهماعلىاإلمامخلفالتأمنيوكذااألمةهذهخصائصمنومها
وبالسجوداخلشوعبالركوعفاملرادالراكعنيمعواركعيواسجديلربكاقنيتمرميياتعاىل

هومنأمتعاىلكقولههللالطاعةإدامةوبالقنوتالسجودوأدبارتعاىلكقولهالصالة
وقائماً ساجداً الليلآناءقانت

36 QS. Al-Baqoroh: 285
37 QS. Al-Ahzab: 32
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Rukuk dan i’tidal merupakan dua rukun yang diistimewakan
untuk umat Muhammad. Begitu juga, membaca amin di belakang
imam sholat merupakan keistimewaan bagi umat Muhammad, seperti
yang dikatakan oleh Syaubari.

Adapun Firman Allah ta’ala, “Hai Maryam, berqunutlah
kepada Tuhan-mu. Bersujud-lah dan rukuk-lah bersama hamba-
hamba yang rukuk,”38 maka yang dimaksud dengan rukuk dalam
ayat ini adalah khusyuk, dan yang dimaksud dengan sujud dalam
ayat ini adalah sholat, seperti Firman Allah, “Dan sucikanlah Allah
di sebagian dari malam dan setelah sujud (sholat)”39, dan yang
dimaksud dengan qunut dalam ayat tersebut adalah selalu taat kepada
Allah, seperti Firman-Nya, “(Apakah kamu hai orang-orang musyrik
yang lebih beruntung) ataukah orang yang qunut (selalu taat) di
waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri,”.40

) السجدتنيبنيواجللوسوالسجود(

3. Sujud
4. Duduk antara dua sujud

سكونأي) حركةبعدسكونهيالطمأنينة(فقالالطمأنينةصورةاملصنفبنيمث
وضهويمنحركتهابعداألعضاء أوضحلكانحركتنيبنيسكونهيقالولوو

بذلكالتلفظبقدرأي) اهللاسبحانبقدرحملهعضوكليستقرحبيث(

Kemudian Mushonnif menjelaskan tentang pengertian
tumakninah itu sendiri. Ia berkata; “Tumakninah adalah tenang
setelah bergerak ...,” Maksudnya, tenangnya anggota-anggota tubuh
setelah pergerakan naik turun mereka. Apabila Mushonnif berkata,
“Tumakninah adalah tenang di antara dua pergerakan,” maka
perkataannya akan lebih jelas. “... sekiranya setiap anggota tubuh

38 QS. Ali Imran: 43
39 QS. Qof: 40
40 QS. Az-Zumar: 9
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menetap sesuai di tempatnya dengan tenang yang seukuran
melafadzkan lafadz ”.’سبحان اهللا‘

اطمأنيفواألصلبعضهمقالاطمئنانومصدرهاطمأنمصدراسمالطمأنينة]فائدة[
األصلوقيلقياسغريعلىالساكننيمنفراراً مهزوهلكنهموإسوادإمحارمثلاأللف
ظهرهالرجلطأمنقوهلمبدليلقياسغريعلىأخرتلكنهاامليمعلىمتقدمةمهزته

انتهىوخفضهحناهومعناهالرجلطامنفيقالاهلمزةتسهيلوجيوزفاعلعلىباهلمز
املصباحمنحبروفه

[FAEDAH]

Lafadz ‘ ةنَ يْـ نِ أْ مَ الطُ  ’ adalah isim masdar dari lafadz ‘ نَّ أَ مَ طْ اِ  ’ yang

bentuk masdar-nya adalah ‘ اننَ ئْـ مِ طْ اِ  ’.

Sebagian ulama mengatakan, “Asal dari lafadz ’اِ طْ مَ أَ نَّ ‘ adalah

menggunakan huruf alif seperti lafadz /ا/ ’ِاْمحَرَّ ‘ dan tetapi para ,’ِاْسَودَّ ‘

ulama menghamzahkan huruf alif tersebut karena menghindari
bertemunya dua huruf sukun dengan tidak berdasarkan aturan qiyas.”

Menurut satu pendapat disebutkan, “Menurut asalnya, huruf
hamzah dalam lafadz /أ/ ’اِ طْ مَ أَ نَّ ‘ jatuh sebelum huruf mim tetapi ,/م/

kemudian huruf hamzah tersebut menjadi jatuh setelah huruf mim
dengan tidak berdasarkan aturan qiyas. Ini terbukti dengan perkataan
mereka, ‘ هُ رَ هْ ظَ لُ جُ الرَّ نَ مَ أْ طَ  ’ dengan menuliskan huruf hamzah pada lafadz

‘ نَ مَ أْ طَ  ’ yang mengikuti wazan Boleh juga menghilangkan .’فَاَعلَ ‘
hamzah, sehingga dibaca, ‘ نَ امَ طَ  ’ yang berarti seseorang menundukkan

punggungnya atau seseorang merendahkan punggungnya.”

Faedah ini terkutip dari kitab al-Misbah.

البسيطحبرمناألفعالبأبنيةاملسماةالالميةالقصيدةيفمالكابنقال
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َال ثُ مُ الْ فِ رِ اعْ فَ ماً وْ زُ لُ َال ياً نِ غْ تَـ سْ مُ ** اوْ لُ عَ جَ دْ قَ لَّ لَ عَ افْـ ةِ لَ يْـ لِّ عَ فُ الْ بِ وَ 

افعللوهوباهلمزةاملبدوءمصدرجييءوقدأياألقفالفتحيفحبرقحممدالشارحقال
والطمأنينةكالقشعريرةاألوىلالالموتشديدالفاءبضمفعليلةعلىواطمأنكاقشعر
المستغنياً بقولهوأشارآخرهقبلماومدثالثهبكسرواالطمئناناالقشعراروالقياس

اللزومسبيلعلىالالقياسيةاملصادرعنالنيابةسبيلعلىهوإمناذلكأنإىللزوماً 
مناملطردمنهااملقيساعرفأياملثلثةوالثاءامليمبضماملثالفاعرفوقولهاالطرادأي

السماعيعنهاالنائب

Ibnu Malik berkata dalam kitab Qosidah al-Lamiah yang
berjudul Abniah al-Af’al dengan pola bahar Basit;

Sesungguhnya mereka menjadikan wazan َلة‘ ’فـَُعلِّيـْ juga terkadang

berlaku sebagai bentuk masdar dari fi’il yang berwazan ’اِفْـَعَللَّ ‘ karena

menggantikan bentuk masdar qiyasi, bukan karena diberlakukan
secara tetap. Ketahuilah bentuk contoh-contoh masdar qiyasi dari
fi’il ’اِفْـَعَللَّ ‘ agar dapat membedakannya dari bentuk contoh masdar

sima’i-nya.

Syarih, yaitu Muhammad Bahroq, berkata dalam Fathu al-
Aqfal, “Maksud (perkataan Ibnu Malik), terkadang bentuk masdar
dari fi’il yang diawali dengan huruf hamzah yaitu yang berwazan ,/إ/

;seperti ,’اِفْـَعَللَّ ‘ ’اِْقَشَعرَّ ‘ dan mengikuti ,’ِاْطَمَأنَّ ‘ wazan َلة‘ yaitu dengan ,’فـَُعلِّيـْ

dhommah pada huruf faa dan /ف/ tasydid pada huruf lam yang /ل/

pertama, seperti; ’ُقَشْعرِيـْرَة‘ dan َنة‘ Menurut aturan .’ُطَمْأنِيـْ qiyas, bentuk

masdar dari lafadz ’اِْقَشَعرَّ ‘ dan ’ِاْطَمَأنَّ ‘ adalah ’اِْقِشْعرَار‘ dan yaitu ,’ِاْطِمئـْنَان‘

dengan kasroh pada huruf ketiga dan dengan mad pada huruf
sebelum huruf terakhir. Perkataan Ibnu Malik, ,’ُمْستَـْغِنًيا َال ُلُزْوًما‘
maksudnya, bentuk masdar dari wazan ’اِفْـَعَللَّ ‘ yang mengikuti wazan

َلة‘ ’فـَُعلِّيـْ hanya sebatas menggantikan bentuk masdar yang menurut

aturan qiyas, bukan diberlakukan secara tetap. Perkataan Ibnu Malik,
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‘ ُمُثالالْ  ’, adalah dengan dhommah pada huruf mim dan huruf /م/ tsa ,/ث/

maksudnya, ketahuilah contoh-contoh lafadz yang mengikuti wazan
menurut qiyas dari lafadz yang mengikuti wazan menurut sima’i.

Q. Perkara-perkara yang Melatar Belakangi Sujud Sahwi
dan yang Berhubungan dengannya

بهيتعلقوماالسهوسجودمقتضىبيانيف) فصل(

Fasal ini menjelaskan tentang perkara-perkara yang
menganjurkan untuk melakukan sujud sahwi dan perkara-perkara
lain yang berhubungan dengannya.

لغةً وهوسببمجعفاألسباب) أربعة(نفالً أوفرضاً الصالةيف) السهوسجودأسباب(
لذاتهالعدمعدمهومنلذاتهالوجودوجودهمنيلزمماوشرعاً غريهإىلبهيتوصلما

الصالةمنخمصوصشيءنسيانوشرعاً عنهوالغفلةالشيءنسيانلغةوالسهوأيضاً 
وتكريرالقصريالركنكتطويلذلكلغرييكونقدالغالبغريومنغالباً كأبعاضها

سهواً أوعمداً كانسواءالصالةيفالواقعاخلللمطلقهنابالسهوواملرادسهواً الركن

Sabab-sabab sujud sahwi dalam sholat fardhu atau sunah ada
4 (empat).

Lafadz ’اَألْسَباب‘ (sabab-sabab) adalah bentuk jamak dari

mufrod ‘ ببَ السَ  ’.

Pengertian sabab menurut bahasa adalah sesuatu yang
dijadikan sebagai perantara untuk menghasilkan sesuatu yang lain.
Pengertian sabab menurut istilah adalah sesuatu yang wujudnya
menetapkan wujud karena dzatnya dan sesuatu yang ketiadaannya
menetapkan ketiadaan karena dzatnya.41

41 Jelasnya, misal; meninggalkan tasyahud awal adalah sebab sujud
sahwi. Artinya, ketika meninggalkan tasyahud awal terwujud maka akan
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Pengertian sahwi menurut bahasa adalah lupa sesuatu atau
lalai darinya. Menurut istilah, sahwi adalah lupa sesuatu tertentu dari
sholat, seperti; pada umumnya lupa melakukan salah satu dari sunah-
sunah ab’ad sholat, atau yang tidak umum terkadang musholli
memanjangkan rukun qosir (pendek) dan mengulang-ulang rukun
karena lupa.

Adapun yang dimaksud dengan sahwi dalam fasal ini adalah
cacat apapun yang terjadi dalam sholat, baik cacat tersebut terjadi
secara sengaja atau lupa.

1. Meninggalkan Sunah Ab’ad Sholat.

السبعةأبعاضهاأي) الصالةأبعاضمن(عمداً ولويقيناً واحدأي) بعضتركاألول(
ااآليت الواحدالبعضمنبعضتركأوأي) البعضبعضأو(املصنفكالميفبيا
حرفإبدالوكذاوسّلمعليهاهللاصلىالنيبعنثبتالذيالقنوتمنالكلمةكرتك
لرتكهاسجودفاليذلالوإنهمنالواوأوتقضيفإنكمنالفاءتركأمابآخر

السجوديسنأنهمناحلبيبحتفةيفوعثمانالشرقاويقالهماوأماذلكيفللخالف
املنهجيفحجرابنقالكمااخلطيبأمحدشيخناقالهكذاضعيففهوذلكلرتك

الوترقنوتيفورودهامنأخذتالقنوتيفوالواوالفاءوزيادةالقومي

Sebab sujud sahwi yang pertama adalah meninggalkan
secara yakin, meski disengaja, salah satu dari sunah-sunah ab’ad
sholat yang berjumlah 7 (tujuh), seperti yang akan dijelaskan dalam
keterangan Mushonnif. Atau meninggalkan sebagian dari salah satu
itu, seperti; meninggalkan sebagian kalimah dari bacaan qunut yang
mana kalimah tersebut telah tetap riwayatnya dari Rasulullah
shollallahu ‘alaihi wa sallama, atau seperti; Mengganti satu huruf
dengan huruf lain.

menetapkan terwujudnya sujud sahwi, begitu juga sebaliknya, ketika
meninggalkan tasyahud awal tidak terwujud maka akan menetapkan
ketiadaan sujud sahwi.
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Adapun membuang huruf /ف/ qunut dalam lafadz ’فَِإنََّك تـَْقِضى‘
atau membuang huruf /و/ dari lafadz ’َوَال َيِذلُّ ‘ maka tidak menetapkan

anjuran melakukan sujud sahwi karena masalah pembuangan ini
masih diperselisihkan di kalangan pendapat ulama. Adapun
pernyataan yang dikatakan oleh Syarqowi dan Usman dalam Tuhfah
al-Habib tentang kesunahan sujud sahwi sebab membuang huruf /ف/

dan /و/ di atas adalah pendapat yang dhoif.

Syaikhuna Khotib berkata, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu
Hajar dalam kitab al-Minhaj al-Qowim, “Menambahkan huruf /ف/

dan /و/ dalam qunut (dari lafadz‘فَِإنََّك تـَْقِضى’ dan (’َوَال َيِذلُّ ‘ diambil dari

riwayat yang menjelaskan tentang qunut sholat witir.”

2. Melakukan sesuatu yang dapat membatalkan jika
sesuatu tersebut dilakukan secara sengaja dan tidak
membatalkan jika sesuatu tersebut dilakukan secara
lupa.

زيادةمعهحصلسواء) ناسياً فعلهإذاسهوهيبطلوالعمدهيبطلمافعلالثاين(
بنيوجلوستطويلهيطلبملاعتدالوهوقصريركنكتطويلوذلكالأمركنبتدارك

حملهغرييفناسياً سالمومثلهركعةوزيادةوأكلكالموكقليلكذلكالسجدتني

Sebab kedua sujud sahwi adalah melakukan sesuatu yang
membatalkan jika dilakukan secara sengaja dan tidak membatalkan
jika dilakukan karena lupa, baik disertai tambahan sebab menambal
rukun atau pun tidak disertai demikian, misalnya; memperlama
melakukan rukun qosir (i’tidal) yang tidak dianjurkan untuk
diperlama, memperlama duduk antara dua sujud, berbicara sedikit
atau makan sedikit karena lupa, menambahi rakaat karena lupa, atau
melakukan salam tidak sesuai dengan tempatnya.
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3. Memindah rukun qouli

) حملهغريإىل(نقلهمبطلغريعمداً ولوبعضهأو) قويل(غريهأو) ركننقلالثالث(
ذلكمنيستثىننعمبنيتهاالقعوديفبعضهاأواإلخالصسورةأوالفاحتةكقراءة

ملإذهلاقابلالصالةمجيعألنقصدهاوإناملعتمدعلىلنقلهايسجدفالالتسبيحات
االقراءةخبالفمنها،شيءيفالتسبيحعنينه مباوخرجحملهاغرييفعنهامنهيفإ

مبطلفإنهالتحرمقاصداً ثانياً كرببأنعمداً اإلحراموتكبريةوالسالمالفعلينقلذكر
البأنهالقويلنقلالفعلينقلوفارقاألوىلبطلتأخرىافتتحمثصالةافتتحمنألن
الفعلينقلخبالفالصالةهيئةيغري

Sebab sujud sahwi ketiga adalah memindah rukun atau
lainnya yang qouli atau sebagiannya, meskipun secara sengaja, tidak
sesuai pada tempatnya, yang mana memindahnya tersebut tidak
membatalkan. Misalnya; membaca al-Fatihah atau Surat Ikhlas atau
sebagian dari keduanya di saat duduk dengan berniat qiroah.

Dikecualikan adalah beberapa bacaan tasbih, maka menurut
pendapat muktamad tidak perlu sujud sahwi sebab memindah mereka
di tempat yang tidak sesuai meskipun secara sengaja karena semua
sholat menerima bacaan-bacaan tasbih ketika tidak ada larangan
membacanya di bagian sholat tertentu. Berbeda dengan bacaan
Fatihah, maka dilarang membacanya di bukan tempatnya.

Mengecualikan dengan keterangan yang telah disebutkan di
atas adalah memindah rukun fi’li, salam, dan takbiratul ihram secara
sengaja, misalnya; musholli bertakbir untuk yang kedua kali dengan
memaksudkan takbiratul ihram maka demikian ini dapat
membatalkan sholat sebab orang yang telah mengawali sholat satu,
kemudian ia mengawali sholat lain, maka sholat yang pertama
dihukumi batal. Dari sini, dapat diketahui perbedaan antara mengapa
memindah rukun qouli tidak membatalkan sholat sedangkan
memindah rukun fi’li dapat membatalkannya, yaitu karena
memindah rukun qouli tidak merubah hai-ah (pertingkah) sholat
sedangkan memindah rukun fi’li menyebabkan merubah hai-ah-nya.
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4. Menjatuhkan rukun fi’li disertai keraguan.

ركعةيفشكبأنزيادتهيفالرتددمعأي) الزيادةاحتمالمعفعليركنإيقاعالرابع(
فبىنخامسةوهيأربعةأمرابعةااإلتيانأريداليتوهذهثالثاً صليتهلالرباعيةمن

االسالموقبلأثنائهايفتذكرانتصابهبعدمثبركعةلإلتيانوانتصباليقنيعلى رابعةأ
أيللزيادةحمتملالتذكروقبلهلااالنتصابعندمنهافعلهماألنالسجودفيسن

الركعةتلكيفتذكرلوماخبالفالرابعةمنيكونوأناخلامسةمنيكونأناحتمال
الغريهااالنتصابقبلااملشكوك اتذكرلووكذاعليهسجودفالرابعةأ ثالثةأ

بدالألنهزيادةحيتملالالرتددمعمنهافعلهماألنأيضاً عليهسجودفالبركعةفأتى
الرابعةأوالثالثةيفكانسواءمنها

Maksudnya, sebab sujud sahwi keempat adalah menjatuhkan
rukun fi’li disertai ragu menambahi, misalnya; musholli mengalami
keraguan saat ia berada di rakaat ketiga dalam sholat rubaiah
(Dzuhur, Ashar, Isyak), apakah ia telah melakukan 3 rakaat
sedangkan ia hendak menambahi satu rakaat sebagai rakaat keempat
atau apakah ia telah melakukan 4 rakaat sedangkan ia hendak
menambahi satu rakaat sebagai rakaat kelima, kemudian ia
meyakinkan dirinya, ia berdiri dan melakukan satu rakaat, setelah ia
berdiri tegak, di tengah-tengah satu rakaat itu dan sebelum salam, ia
baru ingat kalau rakaat yang sedang dilakukannya itu adalah rakaat
keempat, maka ia disunahkan melakukan sujud sahwi karena rukun-
rukun yang telah ia lakukan dalam satu rakaat tersebut sebelum ia
ingat mengandung kemungkinan kalau rukun-rukun tersebut
termasuk dari rakaat kelima atau dari rakaat keempat. Berbeda
apabila sebelum berdiri tegak untuk menambahi satu rakaat, musholli
ingat kalau rakaat yang ia ragukan itu adalah rakaat keempat maka ia
tidak bersujud sahwi karena rukun-rukun dari rakaat yang diragukan
itu tidak mengandung unsur menambahi sebab rukun-rukun tersebut
sudah pasti termasuk dari rakaat, baik saat itu ia sedang dalam rakaat
ketiga atau keempat.
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الظاهرألنتؤثرملاإلحراموتكبريةنيةغريفرضتركيفسالمهبعدشكلو) فروع(
كمااإلمامحيملهاألولالتشهدعنسهاكأنقدوتهحالوسهوهمتامعنالصالةوقوع
ماخالففبانفسلمسالمهظنفلوعليهسجودفالأيوغريمهاوالسورةاجلهرحيمل
تركتشهدهحاليفذكرولوقدوتهحاليفسهوهألنسجودوالالسالميفتابعهظنه
والاألخريةغريمنسجدةترككأنبركعةإمامهسالمبعدأتىتكبريةأونيةغريركن

قدوتهحاليفسهوهألنيسجد

[CABANG]

Apabila setelah salam sholat, seseorang ragu tentang
meninggalkan suatu kefardhuan selain niat dan takbiratul ihram,
maka sholatnya tetap sah karena menurut keadaan dzohir-nya,
sholatnya telah selesai.

Lupa yang terjadi di saat musholli berqudwah (menjadi
makmum), misalnya; musholli lupa melakukan tasyahud awal yang
ditanggung oleh imam sebagaimana imam menanggung membaca
keras, membaca Surat, dan lain-lain, maka tidak perlu melakukan
sujud sahwi.

Apabila makmum menyangka (dzon) kalau imam-nya
mengucapkan salam, kemudian makmum mengucapkan salam,
ternyata sangkaannya salah, maka makmum mengikuti imam dalam
salam dan makmum tidak perlu sujud sahwi karena lupa yang
dialaminya terjadi pada saat ia masih berqudwah kepada imam.

Apabila pada saat tasyahud, musholli ingat kalau ia
meninggalkan satu rukun selain niat atau takbiratul ihram, maka
setelah salamnya imam, ia menambahi satu rakaat, semisal ia
meninggalkan satu sujud yang bukan sujud terakhir, dan ia tidak
perlu sujud sahwi karena lupanya terjadi pada saat ia bermakmum
(qudwah) kepada imam.
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اقتدائهلعدميتحملهفالبهاقتدىمثمنفردوهوسهالوكماالقدوةقبلسهوهخبالف
أومسبوقاً كانسواءاإلمامسالمبعدسهالوكمابعدهاسهوهوكذلكسهوهحالبه

إنصالتهعلىبىنحاالً فتذكراإلمامبسالماملسبوقسلمفلوالقدوةالنتهاءموافقاً 
الختاللمعهسلملووكذاالقدوةانقضاءبعدسهوهألنللسهووسجدالفصلقصر

اإلمامحيملكماعمدهوكذاإمامهسهواملأمومويلحقالسالميفبالشروعالقدوة
ملوإنوجوباً تابعهإمامهسجدفإناقتدائهحالأمبهاقتدائهقبلسهاسواءسهوه
متابعتهتركفإنأخرىاملأمومسجدواحدةسجدةعلىاقتصرلوحىتسهاأنهيعرف
وإنالسهوسجودحملألنهصالتهآخرمسبوقالسجوديعيدمثصالتهبطلتعمداً 

42إمامهبسهوصالتهخلللجرباً صالتهآخراملأموموسلماإلماميسجدمل

Beda halnya dengan lupa yang terjadi sebelum menjadi
makmum (qudwah), misal; musholli munfarid (sholat sendirian) telah
meninggalkan satu rukun selain niat atau takbiratul ihram karena
lupa, kemudian di tengah sholatnya, ia bermakmum kepada imam,
maka imam tidak dapat menanggung rukun yang ditinggalkan
makmum tersebut sebab lupanya makmum terjadi sebelum ia
bermakmum kepada imam. Maka, ia nanti bersujud sahwi.

Begitu juga dengan lupa yang terjadi setelah menjadi
makmum (qudwah) semisal ia lupa melakukan satu rukun setelah

ويلحق املأموم سهو إمامه غري احملدث وإن أحدث االمام بعد وعبارة االقناع ما نصه 42
ذلك لتطرق اخللل لصالته من صالة إمامه ولتحمل االمام عنه السهو، أما إذا بان إمامه حمدثا فال 

سهوه وال يتحمل هو عنه إذ ال قدوة حقيقة حال السهو فإن سجد إمامه للسهو لزمه متابعته يلحقه 
وإن مل يعرف أنه سها محال على أنه سها، فلو ترك املأموم املتابعة عمدا بطلت صالته ملخالفته حال 

للخلل، ولو القدوة، فإن مل يسجد االمام كأن تركه عمدا أو سهوا سجد املأموم بعد سالم االمام جربا 
اقتدى مسبوق مبن سها بعد اقتدائه أو قبله سجد معه مث يسجد أيضا يف آخر صالته النه حمل السهو 

الذي حلقه، فإن مل يسجد االمام سجد املسبوق آخر صالة نفسه ملا مر
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salamnya imam, baik makmum tersebut masbuk atau muwafik, maka
ia dianjurkan melakukan sujud sahwi karena lupanya terjadi setelah
selesainya qudwah. Oleh karena ini, apabila makmum masbuk
mengucapkan salam karena mengikuti salamnya imam, lalu masbuk
ingat kalau sholatnya seharusnya belum selesai, maka ia meneruskan
sholatnya itu jika memang antara salamnya dan memulai meneruskan
sholat tidak terpisah waktu yang lama, dan ia nanti melakukan sujud
sahwi karena lupanya terjadi setelah ia selesai menjadi makmum
(qudwah).

Sama halnya dianjurkan sujud sahwi, apabila makmum
masbuk melakukan salam secara bersamaan dengan salamnya imam,
kemudian makmum ingat kalau dirinya telah meninggalkan satu
rukun, maka ia bersujud sahwi karena lupanya makmum, meskipun
terjadi pada saat qudwah, tetapi qudwahnya tersebut telah dirusak
oleh persiapan makmum memulai melakukan salam.

Disamakan dengan lupanya makmum adalah lupanya imam
dan kesengajaan imam sebagaimana imam menanggung lupanya
makmum, baik imam lupa sebelum makmum bermakmum
kepadanya atau imam lupa pada saat makmum sedang bermakmum
kepadanya. Oleh karena itu, apabila imam melakukan sujud karena
lupa maka makmum wajib mengikuti sujudnya imam meskipun
imam tidak tahu kalau dirinya itu lupa, bahkan apabila imam hanya
melakukan satu sujud saja (baik karena lupa atau sengaja), maka
makmum tetap wajib mengikuti imam, dan makmum nanti
melakukan sujud kedua setelah salamnya imam karena apabila
makmum tidak mengikuti imam maka sholatnya menjadi batal.
Apabila makmum masbuk bermakmum kepada imam yang lupa
melakukan sujud yang mana lupanya imam tersebut terjadi setelah
makmum bermakmum kepada imam atau sebelum bermakmum
kepadanya, maka makmum tersebut melakukan sujud bersamaan
dengan imam, kemudian makmum bersujud di akhir sholatnya
karena akhir sholat adalah tempatnya sujud sahwi, dan apabila imam
tidak bersujud dan ia mengucapkan salam maka makmum masbuk
melakukan sujud di akhir sholatnya agar menambal kekurangan
sholatnya sebab lupanya imam.
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كانولومتابعتهاملأمومعلىميتنعفإنهساهياً خلامسةإمامهقاملوأماعبدالكرميقال
يفمتابعتهوجوبوحملمعهليسلموانتظارهوحدهليسلممفارقتهبنيخمريوهومسبوقاً 

السورةأواجلهرلرتكسجدكأنيتبعهفالوإالإمامهغلطاملأموميتيقنملماالسجود
انتهى

Abdul Karim berkata, “Apabila imam telah berdiri pada
rakaat kelima karena lupa maka makmum dilarang mengikuti imam
meskipun makmum tersebut adalah makmum masbuk, tetapi ia
diperkenankan untuk memilih antara berniat mufaroqoh (memisah
dari qudwah) agar bisa mengucapkan salam sendirian atau menunggu
imam agar ia bisa mengucapkan salam bersamanya. Kewajiban
makmum untuk mengikuti imam dalam sujud sahwi adalah selama
makmum tidak meyakini kesalahan imamnya, apabila makmum
meyakininya maka ia tidak wajib mengikuti imamnya, seperti; imam
melakukan sujud sahwi karena tidak membaca keras atau tidak
membaca Surat.”

فلواتلفظغريمنالسهوسجودبنيةسجدتانالسهوكثروإنالسهووسجود
وحملهلإلماملتبعيتهنيةإىلحيتاجالاملأمومنعمصالتهبطلتاتلفظأونيةبالسجد
ماأمبنقصأمبزيادةالسهواحلكمذلكيفسواءالسالمقبيل

Meskipun lupa terjadi lebih dari satu kali, sujud sahwi tetap
hanya dilakukan sebanyak dua kali sujud dengan niatan sujud sahwi
tanpa melafadzkan niatnya. Jadi, apabila musholli bersujud sahwi
tanpa berniat sujud sahwi atau ia melafadzkan niatnya maka
sholatnya menjadi batal. Bagi musholli yang sebagai makmum, ia
tidak perlu berniat sujud sahwi karena ia mengikuti imam. Tempat
dilakukannya sujud sahwi adalah sebelum salam, baik lupa yang
dialami musholli adalah lupa menambahi (seperti; rukun) atau lupa
mengurangi, atau lupa menambahi dan mengurangi.

بنيواجللوسالصالةكسجودبينهماواجللوسومهااملعنيفتحيفالعزيزعبدقال
ايفسجدتيها اواجبا فيهاكالذكرومندوبا
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Abdul Aziz berkata dalam kitab Fathu al-Mu’in, “Dua sujud
sahwi dan duduk antara keduanya adalah sama seperti dua sujud
sholat dan duduk antara keduanya dalam hal kewajiban, kesunahan,
dan bacaan dzikirnya.”

َال وَ امُ نَ يَـ َال نْ مَ انَ حَ بْ سُ سجودهيفيقولوقيلالستنيعلىحاشيتهيفالكرميعبدوقال
االستغفارحينئذالرتكبتعمدوالالئقباحلالالئقوهووْ هُ سْ يَ 

Abdul Karim berkata dalam Hasyiah‘Ala Sittin olehnya
sendiri, “Menurut pendapat qiil, musholli berkata dalam sujud sahwi;

وْ هُ سْ يَ َال وَ امُ نَ يَـ َال نْ مَ انَ حَ بْ سُ 

Bacaan ini sesuai dengan keadaan musholli yang lupa. Adapun
bacaan yang sesuai dengan musholli yang sengaja meninggalkan
(spt; rukun) dalam sholat adalah bacaan istighfar saat melakukan
sujud sahwi.”

هُ عَ مسَْ قَّ شَ وَ هُ رَ وَّ صَ وَ هُ قَ لَ خَ يذِ لَّ لِ يَ هِ جْ وَ دَ جَ سَ استحباباألوجهإنالشرباملسيوقال
انتهىهِ تِ وَّ قُـ وَ هِ لِ وْ ِحبَ هُ رَ صَ بَ وَ 

Syabromalisi mengatakan bahwa pendapat aujah
menyatakan tentang kesunahan membaca dalam sujud sahwi;

هِ تِ وَّ قُـ وَ هِ لِ وْ ِحبَ هُ رَ صَ بَ وَ هُ عَ مسَْ قَّ شَ وَ هُ رَ وَّ صَ وَ هُ قَ لَ خَ يذِ لَّ لِ يَ هِ جْ وَ دَ جَ سَ 

منأرادوإذاسجدوإالالسجودفاتعرفاً فصلٌ وطالسهواً أومطلقاً عمداً سلمفإن
بطلتأحدثوإذاالسالميعيدأنفيجبالصالةإىلعائداً صارالسجودساهياً سلم

لزمهفيهشكأوركنتركتذكروإذااجلمعةفاتتفيهالظهروقتخرجوإذاصالته
أتىشخصلنافيقاليلغزوبذلكصالتهبطلتقبلهسجدفإنسجودهقبلتداركه
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أوجبتسنةلنايقالأوفرضلزمهسنةإىلعادشخصيقالأوفرضفلزمهبسنة
فرضاً 

Apabila musholli mengucapkan salam secara sengaja atau
lupa, sedangkan menurut ‘urf waktu telah terlewat lama setelah
salam, maka sujud sahwi telah terlewat, jika waktu yang terlewat
belum lama maka ia segera bersujud sahwi.

Ketika musholli ingin melakukan sujud sahwi setelah ia
mengucapkan salam karena lupa maka ia kembali ke sholat, artinya,
ia wajib mengulangi mengucapkan salam, tetapi apabila setelah ia
kembali ke sholat, lalu ia berhadas, maka sholatnya batal.

Apabila waktu dzuhur habis pada saat melakukan sujud
sahwi maka sholat Jumat menjadi terlewat.

Apabila seseorang ingat kalau dirinya telah meninggalkan
satu rukun sholat atau ia ragu apakah ia meninggalkan satu rukun
atau tidak, maka ia wajib menambal rukun tersebut sebelum
melakukan sujud sahwi, tetapi apabila ia tidak menambalnya dan ia
melakukan sujud sahwi maka sholatnya menjadi batal. Oleh sebab
kasus ini, dikatakan, “Di kalangan Syafiiah terdapat seseorang yang
hendak melakukan kesunahan, kemudian ia diwajibkan melakukan
kefardhuan,” atau, “Seseorang kembali hendak melakukan
kesunahan dan ia berkewajiban melakukan kefardhuan,” atau, “Di
kalangan Syafiiah terdapat suatu kesunahan yang menetapkan
kefardhuan.”

R. Sunah-sunah Ab’ad Sholat

أما) سبعة(باإلمجال) الصالةأبعاض(الصالةمناألبعاضعددبيانيف) فصل(
علىوالصالةوقيامهالقنوتوهيعشرأربعةمنهاالقنوتففيعشرونفهيبالتفصيل

وقيامهعليهموالسالموقيامهاآللعلىوالصالةوقيامهعليهوالسالموقيامهالنيب
التشهدوهيستةالتشهدويفوقيامهعليهموالسالموقيامهالصحبعلىوالصالة
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األخريالتشهديفاآللعلىوالصالةوقعودهفيهالنيبعلىوالصالةوقعودهاألول
وقعوده

Fasal ini menjelaskan tentang sunah-sunah ab’ad sholat.

Secara garis besar, sunah-sunah ab’ad sholat ada 7 (tujuh).
Secara rinci, mereka ada 20 karena di dalam qunut terdapat 14 ab’ad,
yaitu (1) bacaan qunut itu sendiri, (2) berdiri saat membaca qunut,
(3) bersholawat atas Nabi shollallahu ‘alaihi wa sallama, (4) berdiri
saat bersholawat, (5) mengungkapkan salam atas beliau, (6) berdiri
saat mengungkapkan salam atas beliau, (7) bersholawat atas keluarga
beliau, (8) berdiri saat bersholawat atas keluarga beliau, (9)
mengungkapkan salam atas keluarga beliau, (10) berdiri saat
mengungkapkan salam atas keluarga beliau, (11) bersholawat atas
para sahabat, (12) berdiri saat bersholawat atas para sahabat, (13)
mengungkapkan salam atas para sahabat, dan (14) berdiri saat
mengungkapkan salam atas para sahabat.

علىوالصالةوقعودهفيهالنيبعلىوالصالةوقعودهاألولالتشهدوهيستةالتشهدويف
وقعودهاألخريالتشهديفاآلل

Dalam tasyahud terdapat 6 (enam) ab’ad, yaitu; (1) tasyahud
awal, (2) duduk karena tasyahud awal, (3) bersholawat atas Nabi
shollallahu ‘alaihi wa sallama dalam tasyahud awal, (4) duduk
karena bersholawat atas beliau, (5) bersholawat atas keluarga Nabi
dalam tasyahud akhir, dan (6) duduk karena bersholawat atas
keluarga Nabi dalam tasyahud akhir.

بقولهالسبعةاملصنفبنيمث

Mushonnif menjelaskan 7 (tujuh) sunah ab’ad sholat dengan
perkataannya;
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1. Tasyahud Awal

بيانهمركمامجلأربعوهواألخريالتشهديفالواجباللفظبهواملراد) األولالتشهد(
فيهسنةهومالرتكسجودفال

Sunah ab’ad yang pertama dalah tasyahud awal. Yang
dimaksud dengan tasyahud awal adalah lafadz yang wajib ada dalam
tasyahud akhir. Lafadz tersebut terdiri dari 4 (empat) jumlah, seperti
yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi, tidak perlu melakukan sujud
sahwi karena meninggalkan perkara sunah yang terdapat dalam
tasyahud akhir.

2. Duduk karena Tasyahud Awal

مثلهفكانلهمقصودألنه) قعوده(الثاين) و(

Sunah ab’ad sholat yang kedua adalah duduk karena
tasyahud awal karena duduk tersebut adalah tujuan untuk melakukan
tasyahud awal sehingga duduk disamakan dengan tasyahud awal itu
sendiri dalam segi keab’adan.

3. Bersholawat atas Nabi

األولالتشهدبعدأي) فيهوسّلمعليهاهللاصلىالنيبعلىالصالة(الثالث) و(

Sunah ab’ad sholat yang ketiga adalah membaca sholawat
atas Nabi shollallahu ‘alaihi wa sallama setelah tasyahud awal.

اجللوسواللبعضهواللهالتخلفللمأمومجيوزالاألولالتشهداإلمامتركلو]فائدة[
جيوزفإنهالقنوتإمامهتركإذاماخبالفلالسرتاحةاإلمامجلسوإنتشهدغريمن
أنهعلمإنالتخلفلهيندببلبركننييسبقأنهيعلمملمابهلإلتيانالتخلفله

األوىلالسجدةيفيدركه
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[FAEDAH]

Apabila imam tidak bertasyahud awal maka tidak
diperbolehkan bagi makmum takholuf (tidak lagi mengikuti imam)
untuk melakukan seluruh tasyahud awal sendiri atau sebagiannya
atau duduk tanpa tasyahud (karena titik tekannya sebab fakhsyu al-
mukholafah) meskipun imam duduk istirahat. Berbeda dengan
masalah apabila imam tidak melakukan qunut, maka diperbolehkan
bagi makmum takholuf untuk melakukan qunut sendiri selama
makmum tidak yakin kalau ia akan tertinggal gerakan 2 rukun dari
imam, bahkan disunahkan baginya takholuf dalam keadaan demikian
ini jika memang ia tahu kalau ia akan mendapati imam di gerakan
sujud pertama.

لهاستحباملأموموأّمتهغريهأولسانهلثقلاألولالتشهديطيلاإلمامكانلو]فائدة[
موافقاً كانإذاوهذابعدهاومااآللعلىبالصالةيأيتوالإمامهيقومأنإىلالدعاء

األخريتشهدهاإلماممعيتشهدفإنهالرباعيةمنركعتنيأدرككأنمسبوقاً كانإذاأما
اآللعلىالصالةومنه

(FAEDAH)

Apabila imam memperlama tasyahud awal karena lisannya
berat (kaku) atau selainnya, kemudian makmum telah menyelesaikan
tasyahud awal-nya sendiri, maka makmum disunahkan berdoa
sampai imam berdiri dari duduk tasyahud awal-nya. Dalam kondisi
imam yang demikian ini, makmum tidak perlu membaca sholawat
atas keluarga Nabi dan bacaan setelahnya. Demikian ini adalah
ketika makmum tersebut adalah makmum muwafik. Adapun ketika
makmum tersebut adalah makmum masbuk, misalnya; ia baru
mendapati dua rakaat bersama imam dari sholat ruba’iah (yang
berharokat empat), sedangkan imam sendiri sedang tasyahud akhir,
maka makmum membaca bacaan tasyahud akhir, bukan tasyahud
awal, dan juga ia bersholawat atas keluarga Nabi.

الستنيحمشيعبدالكرميالفائدتنيهاتنيعلىنبه
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Dua faedah di atas ditanbihkan oleh Abdul Karim dalam
Khasyiah Sittin-nya.

4. Bersholawat atas Keluarga (اآلل) Nabi

بعدهأي) األخريالتشهديفاآللعلىالصالة(الرابع) و(

Sunah ab’ad sholat yang keempat adalah bersholawat atas
keluarga (اآلل) Nabi setelah tasyahud akhir.

5. Qunut

النازلةقنوتخبالفرمضانمناألخريالنصفووترالصبحيف) القنوت(اخلامس) و(
األن مشتملخمصوصذكرهووالقنوتبعضهاأيمنهاسنةالالصالةيفسنةقنو
وثناءدعاءعلى

Maksudnya, sunah ab’ad sholat yang kelima adalah
membaca qunut di sholat Subuh dan sholat Witir di separuh terakhir
dari bulan Ramadhan. Berbeda dengan qunut nazilah, maka ia sunah
dilakukan di dalam sholat, bukan ia adalah kesunahan sholat.

Pengertian qunut adalah bacaan dzikir tertentu yang
mencakup doa dan pujian.

فالدعاءرُ وْ فُ غَ ايَ ِيلْ رْ فِ اغْ مَّ هُ للَّ اَ كقولهشاءصيغةبأيعليهمااشتمللفظبكلوحيصل
وهكذافُ يْ طِ لَ ايَ ِيب فْ طُ لْ اُ وقولهمُ يْ حِ رَ ايَ ِين محَْ رْ اِ وكذلكبغفوروالثناءباغفرحيصل

Qunut dapat dihasilkan dengan lafadz apapun dan dengan
susunan bagaimanapun, yang penting mengandung doa dan pujian,
seperti;

رُ وْ فُ غَ ايَ ِيلْ رْ فِ اغْ مَّ هُ للَّ اَ 

Ya Allah. Ampunilah aku. Wahai Allah Yang Maha Pengampun.
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Dari contoh di atas, pernyataan doa ditunjukkan dengan lafadz ‘ رْ فِ غْ اِ  ’
(Ampunilah) dan pujian ditunjukkan dengan lafadz ‘ َُغُفْور’ (Wahai
Allah Yang Maha Pengampun). Atau dengan bacaan lain, seperti;

مُ يْ حِ رَ ايَ ِين محَْ رْ اِ 

Sayangilah aku. Wahai Allah Yang Maha Penyayang.

Atau seperti;

فُ يْ طِ لَ ايَ ِيب فْ طُ لْ اُ 

Kasihi aku. Wahai Allah Yang Maha Mengasihi.

Dan lain-lain.

القنوتايقصدأنبشرطالبقرةسورةكآخرذلكتتضمنآيةاملخصوصالذكرومثل
للذينغالقلوبنايفجتعلوالباإلميانسبقوناالذينوإلخواننالنااغفرربناتعاىلوكقوله
رحيمرؤوفإنكربناآمنوا

Sebagaimana dzikir tertentu, qunut juga dapat dihasilkan
dengan ayat al-Quran yang mengandung doa dan pujian, seperti ayat
terakhir dari Surat al-Baqoroh, tetapi dengan syarat bahwa musholli
menyengaja qunut dengan ayat tersebut, atau seperti ayat;

ْخَوانَِنا الَّ  ميَاِن َوال َجتَْعْل ِيف قـُُلوبَِنا ِغّالً َربـََّنا اْغِفْر لََنا َوإلِِ لِلَِّذيَن آَمُنوا َربـَّنَاِذيَن َسبَـُقونَا بِاْألِ
43ِإنََّك َرُؤوٌف َرِحيمٌ 

أيبعناحلاكمرواهالذيوسّلمعليهاهللاصلىالنيبعلىالواردالقنوتهوواألفضل
سلمينأيتَ يْ افَـ عَ نْ مَ يْ فِ ِين افِ عَ وَ معهمدلينأيتَ يْ دَ هَ نْ مَ يْ فِ ِين دِ اهْ مَّ هُ للَّ اَ وهوهريرة
منيلوحافظاً يلناصراً كنأيتَ يْ لَّ وَ تَـ نْ مَ يْ فِ ِين لَّ وَ تَـ وَ معهمواآلخرةالدنياباليامن

43 QS. Al-Hasyr: 10
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يلأعطيتهفيمااإلهلياخلريوهيالربكةأنزلأيتَ يْ طَ عْ أَ امَ يْ فِ ِيل كْ ارِ بَ وَ معهمالذنوب
منالقضاءعلىويتسببيرتتبمافسادوامنعيناحفظينأيتَ يْ ضَ قَ امَ رَّ شَ ِين قِ وَ 

كَ نَّ إِ وهوالثناءبعدهوماالدعاءآخروهذاوالقدربالقضاءالرضاءوعدمالسخط
حبذفتَ يْ الَ وَ نْ مَ لُّ ذِ يَ َال هُ نَّ إِ وَ فإنكيفالفاءحبذفكَ يْ لَ عَ ىضَ قْ يُـ َال وَ حتكمأييضِ قْ تَـ 

إهانةحتصلالأييذليفالذالوكسرالياءوبفتحأيضاً فيهاهلمزةبكسروإنهيفالواو
بركتزايدأيتَ كْ اَر بَ تَـ أحديذلهالأيالذالوفتحالياءبضمروايةويفأكرمتملن

لالتباعالقنوتآخرهذااجلاحدونيقولعماوتنزهتارتفعتأيتَ يْ الَ عَ تَـ وَ وخريك

Bacaan qunut yang paling utama adalah bacaan yang sampai
kepada Rasulullah, yaitu bacaan qunut yang telah diriwayatkan oleh
Hakim dari Abu Hurairah, yaitu:

ِيل كْ ارِ بَ وَ ** تَ يْ لَّ وَ تَـ نْ مَ يْ فِ ِين لَّ وَ تَـ وَ ** تَ يْ افَـ عَ نْ مَ يْ فِ ِين افِ عَ وَ ** تَ يْ دَ هَ نْ مَ يْ فِ ِين دِ اهْ مَّ هُ للَّ اَ 
تَ يْ ضَ قَ امَ رَّ شَ ِين قِ وَ ** تَ يْ طَ عْ أَ امَ يْ فِ 

Ya Allah. Berilah aku petunjuk bersama hamba-hamba yang
telah Engkau beri petunjuk. Selamatkanlah aku dari mara bahaya
dunia dan akhirat bersama hamba-hamba yang telah Engkau
selamatkan. Jadilah Engkau Penolong-ku dan Penjaga-ku dari dosa-
dosa bersama hamba-hamba yang telah Engkau tolong dan jaga
dari dosa-dosa mereka. Turunkanlah keberkahan (kebaikan dari
Allah) dalam segala nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku.
Jagalah dan jauhkanlah aku dari kerusakan yang disebabkan
kemarahanku dan ketidak ridhoan-ku terhadap qodho dan qodar-
Mu.

Sampai sinilah akhir dari bacaan qunut yang mengandung
doa. Adapun setelahnya, maka bacaan qunut yang mengandung
pujian, yaitu;

تَ يْ الَ عَ تَـ وَ تَ كْ اَر بَ تَـ تَ يْ الَ وَ نْ مَ لُّ ذِ يَ َال هُ نَّ إِ ) وَ (كَ يْ لَ عَ ىضَ قْ يُـ َال وَ يضِ قْ تَـ كَ نَّ إِ ) َف(
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Lafadz ‘ َوَال يـُْقَضى َعَلْيكَ يضِ قْ تَـ كَ نَّ إِ  ’ berarti Sesungguhnya Engkau

menghukumi dan tidak dihukumi. Lafadz ini adalah dengan
membuang huruf /ف/ dalam ‘إنك’.

Lafadz ‘ َال َيِذلُّ َمْن َوالَْيتَ ِإنَُّه  ’ adalah dengan membuang huruf /و/
dalam ‘إنك’ yang dengan kasroh pada huruf /إ/, dan juga dengan

fathah pada huruf /ي/ dan kasroh pada huruf /ذ/ dalam lafadz ‘يذل’.
Artinya; Hamba-hamba yang Engkau muliakan tidak akan
mendapati penghinaan.

Dalam riwayat lain disebutkan dengan dhommah pada huruf
,/ي/ fathah pada huruf /ذ/. Artinya; Tidak ada satu pun yang

menghina-Nya.

Lafadz ‘ تَ كْ اَر بَ تَـ  ’ berarti bertambah-tambahlah kebaikan-Mu.

Lafadz ’َوتـََعالَْيتَ ‘ berarti Engkau Luhur dan Suci dari segala

perkataan kaum yang ingkar.

Bacaan di atas adalah bacaan akhir dari qunut berdasarkan
ittibak.

إالعنكيصدرالألنهوحكمتقدرتأيتَ يْ ضَ قَ امَ ىلَ عَ دُ مْ احلَْ كَ لَ فَـ قولهوأما
حجرابنقالمجاعةعنزيادةفهومنهاأيكَ يْ لَ إِ بُ وْ تُـ أَ وَ بِ وْ نُـ الذُّ نَ مِ كَ رُ فِ غْ تَـ سْ أَ اجلميل

لرتكهيسجدوالذلكبزيادةبأسوال

Adapun bacaan;

كَ يْ لَ إِ بُ وْ تُـ أَ وَ بِ وْ نُـ الذُّ نَ مِ كَ رُ فِ غْ تَـ سْ أَ تَ يْ ضَ قَ امَ ىلَ عَ دُ مْ احلَْ كَ لَ فَـ 

Bagi-Mu segala pujian sesuai yang telah Engkau takdirkan dan
tetapkan (karena tiada yang keluar dari-Mu kecuali yang baik). Aku

meminta ampun kepada-Mu dari dosa-dosa. Dan aku bertaubat
kepada-Mu.



204

maka bacaan ini merupakan tambahan dari jamaah ulama. Ibnu
Hajar berkata, “Tidak apa-apa tidak membaca bacaan tambahan
tersebut dan tidak perlu bersujud sahwi apabila tidak membacanya.”

قبلفيهالعلماءوزادالرافعيقالتباركتبعدربنالفظعباسابنعنالبيهقيوروى
وجيوزقوةأيعزةلهحيصلالأيالعنيوكسرالياءبفتحعاديتمنيعزوالتباركت

الستنيعلىعبدالكرميالشيخحاشيةمنهأحديعزهالأيالعنيوفتحالياءضم
بزيادة

Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang adanya
lafadz ‘رَبـََّنا’ setelah lafadz Rofi’i berkata, “Para ulama .’تـََبارَْكتَ ‘
menambahkan lafadz ’َوَال يَِعزُّ َمْن َعاَدْيتَ ‘ sebelum lafadz Lafadz ”.’تـََبارَْكتَ ‘
’يعز‘ adalah dengan fathah pada huruf /ي/ dan kasroh pada huruf /ع/,

artinya; Tidak ada kekuatan bagi hamba-hamba yang Engkau
musuhi. Boleh dengan mendhommah huruf /ي/ dan menfathah huruf

sehingga menjadi /ع/ ;artinya ,’يـَُعزُّ ‘ Tidak ada satu pun yang

mengalahkan Allah.

Demikian ini terkutip dari Khasyiah Sittin oleh Syeh Abdul
Karim dengan sedikit memberikan tambahan sendiri dalam kutipan
tersebut.

كانولوباجلمعفيختصربنالفظوأماوهكذااهدنافيقولاجلمعبلفظإمامبهويأيت
للوارداتباعاً منفرداً 

Sebagai imam, ketika ia membaca qunut, ia menggunakan
dhomir jamak, jadi lafadz ’اْهِدِىن ‘ menjadi ‘ ااْهِدنَ  ’ dan seterusnya.

Adapun lafadz ‘رَبـََّنا’ maka hanya menggunakan dhomir jamak

meskipun musholli sholat sendirian karena ittibak (mengikuti)
riwayat yang sampai pada kita.
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ىلَّ صَ وَ ومهاورودمهالعدمأولهيسنانوالآخرهوصحبهوآلهالنيبعلىويسلميصليمث
أوفيهمااملاضيبصيغةمَ لَّ سَ وَ هِ بِ حْ صَ وَ هِ آلِ ىلَ عَ وَ يِّ مِّ اْألُ ِيبِّ النَّ نِ دِ مَّ حمَُ انَ دِ يِّ سَ ىلَ عَ اهللاُ 

وهذاعنهمافأخربوقعاوالسالمالصالةفكأناملبالغةإلفادتهأوىلواملاضيفيهمااألمر
النيبقنوت

Setelah itu, musholli bersholawat dan salam atas Nabi,
keluarganya, dan para sahabatnya di akhir bacaan qunut. Sholawat
dan salam di awal bacaan qunut tidak disunahkan karena tidak ada
riwayatkan yang menjelaskannya. Sholawat dan salam tersebut bisa
dengan sighot fi’il madhi;

مَ لَّ سَ وَ هِ بِ حْ صَ وَ هِ آلِ ىلَ عَ وَ يِّ مِّ اْألُ ِيبِّ النَّ نِ دِ مَّ حمَُ انَ دِ يِّ سَ ىلَ عَ اهللاُ ىلَّ صَ وَ 

Atau dengan sighot fi’il amr;

َوَسلِّمْ هِ بِ حْ صَ وَ هِ آلِ ىلَ عَ وَ يِّ مِّ اْألُ ِيبِّ النَّ نِ دِ مَّ حمَُ انَ دِ يِّ سَ ىلَ عَ لِّ صَ مَّ هُ للَّ اَ 

Tetapi, yang lebih utama adalah dengan menggunakan sighot fi’il
madhi karena sighot ini menunjukkan faedah mubalaghoh
(mensangatkan) sehingga seolah-olah sholawat dan salam tersebut
telah terjadi, kemudian diberitakan kembali.

Bacaan qunut yang telah disebutkan di atas adalah bacaan
qunut-nya Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama.

منقالهأووسّلمعليهاهللاصلىعنهرواهألنهإليهونسبتهابنهأوعمرقنوتومثله
ليسوابالتطويلراضنيحمصورينقوموإماماملنفردحقيفبينهمااجلمعويستحبعنده
كَ بِ نُ مِ ؤْ نُـ وَ كَ يْ دِ هْ تَـ سْ نَ وَ كَ رُ فِ غْ تَـ سْ نَ وَ كَ نُ يْـ عِ تَ سْ نَ انَّ إِ مَّ هُ للَّ اَ وهومتزوجاتوالأرقاءوالأجراء

بضمكَ رُ جُ فْ يَـ نْ مَ كُ رُ تْـ نَـ وَ عُ لَ خنَْ وَ كَ رُ فُ كْ نَ َال وَ كَ رُ كُ شْ نَ هُ لَّ كُ رَ يْـ اخلَْ كَ يْ لَ عَ ِين ثْ نُـ وَ كَ يْ لَ عَ لُ كَّ َو تَـ نَـ وَ 
بكسردُ فِ حنَْ وَ ىعَ سْ نَ كَ يْ لَ إِ وَ دُ جُ سْ نَ وَ يلِّ صَ نُ كَ لَ وَ دُ بُ عْ نَـ اكَ يَّ إِ مَّ هُ للَّ اَ يعصيكأياجليم
اجليمبكسردَّ اجلِْ كَ ابَ ذَ عَ نَّ إِ كَ ابَ ذَ عَ ىشَ خنَْ وَ كَ تَ محَْ رَ وْ جُ رْ نَـ الطاعةإىلنسرعأيالفاء
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فإنمأحلقهاهللاألنفتحهاوجيوزمالحقأياحلاءبكسرقٌ حِ لْ مُ ارِ فَّ لكُ اْ بِ احلقأي
عليهفليقتصراقتصروإنوسّلمعليهاهللاصلىالنيبقنوتتقدميفاألفضلبينهمامجع

Bisa juga dengan membaca qunut-nya Umar atau Ibnu
Umar. Adapun bacaan qunut berikut nanti dinisbatkan kepada Umar
karena Umar meriwayatkannya dari Rasulullah shollallahu ‘alaihi
wa sallama atau Umar mengatakan qunut ini di samping Rasulullah.

Disunahkan menggabungkan bacaan qunut Rasulullah dan
qunut Umar bagi musholli yang munfarid dan imam dari beberapa
makmum yang terbatas (mahsurin) dan yang ridho untuk diperlama
bacaan qunut-nya yang mana diantara mereka tidak ada makmum-
makmum yang sebagai buruh (karyawan), budak, dan beristri.

Bacaan qunut Umar adalah;

رَ يْـ اخلَْ كَ يْ لَ عَ ِين ثْ نُـ وَ كَ يْ لَ عَ لُ كَّ َو تَـ نَـ وَ كَ بِ نُ مِ ؤْ نُـ وَ كَ يْ دِ هْ تَـ سْ نَ وَ كَ رُ فِ غْ تَـ سْ نَ وَ كَ نُ يْـ عِ تَ سْ نَ انَّ إِ مَّ هُ للَّ اَ 
دُ جُ سْ نَ وَ يلِّ صَ نُ كَ لَ وَ دُ بُ عْ نَـ اكَ يَّ إِ مَّ هُ للَّ اَ كَ رُ جُ فْ يَـ نْ مَ كُ رُ تْـ نَـ وَ عُ لُ خنَْ وَ كَ رُ فُ كْ نَ َال وَ كَ رُ كُ شْ نَ هُ لَّ كُ 
قٌ حِ لْ مُ دَّ اجلِْ كَ ابَ ذَ عَ نَّ إِ كَ ابَ ذَ عَ ىشَ خنَْ وَ كَ تَ محَْ رَ وْ جُ رْ نَـ دُ فِ حنَْ وَ ىعَ سْ نَ كَ يْ لَ إِ وَ 

Ya Allah. Sesungguhnya kami meminta pertolongan kepada-Mu,
meminta ampunan kepada-Mu dan meminta hidayah kepada-Mu.
Kami beriman kepada-Mu. Kami bertawakkal kepada-Mu. Kami
memuji segala kebaikan untuk-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu.
Kami tidak mengkufuri-Mu. Kami menjauhi dan meninggalkan

mereka yang durhaka terhadap-Mu. Ya Allah. Hanya kepada-Mu
kami menyembah. Hanya kepada-Mu kami sholat dan bersujud.

Hanya kepada-Mu kami berbuat dan mensegerakan ketaatan. Kami
mengharapkan rahmat-Mu. Kami takut akan siksa-Mu. Sungguh

nyata siksa-Mu yang berhak diterima oleh kaum kafir.

Apabila musholli hendak membaca qunut Rasulullah dan
qunut Umar secara bersamaan maka yang lebih utama adalah lebih
dahulu membaca qunut Rasulullah. Apabila ia hendak membaca
salah satu dari keduanya maka bacalah qunut Rasulullah.
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السجوديسنواللنازلةمنهااألخريةالركعةاعتداليفصالةكليفالقنوتويستحب
لفظعنالعلماءيصرحوملوعدووطاعونكقحطوالنازلةاألبعاضمنليسألنهلرتكه

إنهحجرابنقالكمايظهرالذيلكنالصبحكقنوتبأنهمشعروهوالنازلةقنوت
الباجوريقالهحسنوهويناسبهامبانازلةكليفيدعو

Disunahkan membaca qunut nazilah (qunut yang dibaca saat
tertimpa musibah atau bencana) di setiap sholat di i’tidal dari rakaat
terakhir. Tidak disunahkan sujud sahwi karena meninggalkan qunut
nazilah karena ia tidak termasuk sunah ab’ad sholat. Nazilah
(musibah atau bencana yang menimpa) adalah seperti paceklik,
wabah penyakit (tho’un), dan musuh.

Para ulama tidak menjelaskan tentang bunyi bacaan qunut
nazilah. Ini menunjukkan bahwa bacaan qunut nazilah adalah seperti
bacaan qunut Subuh. Tetapi pendapat dzohir, seperti yang dikatakan
oleh Ibnu Hajar, menyebutkan bahwa musholli membaca doa di
dalam qunut nazilah dengan bacaan doa yang sesuai dengan nazilah
yang sedang menimpa. Bajuri mengatakan, “Pendapat dzohir ini
adalah pendapat yang baik.”

حذولإلتباعاألدعيةكسائرالثناءحاليفولوالقنوتيفمكشوفتنييديهرفعويسن
إذاوظهرمهاشيءبتحصيلدعاإذاالسماءإىليديهبطنرفعداعلكلويسنمنكبيه

قضيتماشروقناقولهذلكومنحصولهعدمأوبرفعهدعا

Pada saat membaca qunut, disunahkan mengangkat kedua
tangan yang terbuka meskipun di tengah-tengah bacaan yang
mengandung pujian karena ittibak (mengikuti teladan Rasulullah),
seperti dianjurkannya mengangkat kedua tangan di saat berdoa
lainnya. Kedua tangan diangkat sejajar dengan kedua pundak.

Setiap orang yang berdoa disunahkan mengangkat dan
membuka bagian dalam kedua telapak tangan ke arah atas ketika ia
berdoa agar sesuatu yang ia inginkan berhasil dan disunahkan
membalikkan kedua telapak tangan ketika ia berdoa agar sesuatu
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yang ia doakan dihilangkan darinya atau dijauhkan darinya.
Termasuk bacaan doa yang disunahkan untuk membalikkan kedua
telapak tangan adalah;

تَ يْ ضَ قَ امَ رَّ شَ انَ قِ وَ 

Jagalah dan jauhkanlah aku dari kerusakan yang disebabkan
kemarahanku dan ketidak ridhoan-ku terhadap qodho dan qodar-

Mu.

ويسنخارجهاوسنالصالةيفوجههماميسحالأنويندبعبدالكرميالشيخقال
جهرهمثلكانوإناملأمومونيسمعمابقدرواجلهريةالسريةيفإمامبهجيهرأن

علىجهراً املأمومويؤمنمطلقاً بهفيجهرفيهاأماالنازلةغرييفاملنفردبهويسربالقراءة
وسّلمعليهاهللاصلىالنيبعلىالصالةالطربياحملبوأحلقإمامهقنوتمسعإنالدعاء
اوقيلاحملليقالهكمااملعتمدوهوفيهانفيؤمبالدعاء فيهافيشاركالثناءقبيلمنإ

سراً الثناءاملأمومويقولفيهاويشاركيؤمنأنوهواجلمعاألوىلالباجوريقاللكن
يقولأنمثلهبلذكرمايتعنيوالأوىلواألولإلمامهيستمعأواخلتقضيإنكوهو

الشاهدينمنذلكعلىوإنابلىأوبررتأوأصدقأواإلحياءخمتصريفكماأشهد
عدمأوعنهبعدهأولصممهإمامهقنوتيسمعملالذياملأمومأماذلكأشبههوما

سراً فيقنتيفهمهالصوتاً مسعأوبهجهره

Syeh Abdul Karim berkata;

Disunahkan tidak mengusapkan kedua telapak tangan ke wajah
(setelah qunut atau berdoa) dalam sholat dan disunahkan
mengusapkan keduanya ke wajah di luar sholat.

Imam disunahkan mengeraskan suara bacaan qunut nazilah di dalam
sholat sirriah atau jahriah dengan ukuran keras yang terdengar oleh
para makmum meskipun kerasnya suara tersebut sama seperti
kerasnya suara saat membaca Fatihah. Adapun musholli yang
munfarid, maka ia mempelankan suara bacaan qunut, kecuali qunut
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nazilah. Adapun qunut nazilah, maka musholli yang munfarid
mengeraskan suaranya secara mutlak.

Makmum mengucapkan amin dengan keras ketika imam membaca
qunut yang mengandung doa jika memang makmum mendengar
bacaan qunut imamnya. Muhib Tobari menyamakan bacaan sholawat
atas Nabi shollallahu ‘alaihi wa sallama dengan doa sehingga
makmum membaca amin saat imam membaca sholawat. Pemikiran
Tobari ini adalah pendapat yang muktamad, seperti yang dikatakan
oleh al-Mahalli. Menurut pendapat qiil, bacaan sholawat termasuk
dari bacaan pujian sehingga imam dan makmum sama-sama
membacanya sendiri-sendiri (musyarokah), tetapi Bajuri mengatakan
bahwa yang lebih utama adalah menggabungkan antara membaca
amin dan musyarokah sehingga ketika imam membaca sholawat
dalam qunutnya, makmum membaca amin dan juga membaca
sholawat sendiri.

Makmum dapat membaca sendiri bacaan qunut yang mengandung
pujian secara pelan, yaitu mulai dari lafadz ‘ اخل...فَِإنََّك تـَْقِضى  ’, atau

mendengarkan imam, tetapi yang lebih utama adalah membacanya
sendiri dan tidak wajib, bahkan bisa juga ketika imam membaca فَِإنََّك ‘

اخل...تـَْقِضى  ’, makmum mengucapkan seperti yang tertulis dalam ,’َأْشَهدُ ‘

Mukhtasor Ihya, atau ,atau ,’ُأَصدِّقُ ‘ ,atau ,’بَرِْرتَ ‘ ‘ الشَّاِهِدْينَ بـََلى وِإنَّا َعَلى َذِلَك ِمنَ  ’,
dan lain-lain yang semisal.

Bagi makmum yang tidak mendengar bacaan qunut imam karena
tuli, atau jauh dari imam, atau imam tidak keras suara bacaannya,
atau ia mendengar suara tetapi tidak memahamkan, maka ia
membaca qunut sendiri dengan pelan.

6. Berdiri

القنوتأي) قيامه(السادس) و(

Maksudnya, sunah ab’ad sholat yang keenam adalah berdiri
karena membaca qunut.
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7. Membaca Sholawat dan Salam

بعدأي) فيهوصحبهوآلهوسّلمعليهاهللاصلىالنيبعلىوالسالمالصالة(السابع) و(
نظريهتقدمكمابعدمبعىنففيالقنوت

Sunah ab’ad sholat yang ketujuh adalah membaca sholawat
dan salam atas Nabi shollallahu ‘alaihi wa sallama, keluarganya,
dan para sahabatnya, setelah membaca bacaan qunut. Jadi, huruf ‘ىف’
(di dalam) dalam teks berarti ’بـَْعد‘ (setelah), sebagaimana contoh yang

telah disebutkan sebelumnya.

طريقعلىبالسجودجترباليتالسننعلىفإطالقهالألركاناسماألبعاضأنواعلم
بالتداركوالثانيةبالسجوداألوىلجربكانوإنكليفاجلربجبامعباألركانالتشبيه
صارمثاألصلباعتباروهذااألركانوهوبهللمشبهاألبعاضوهواملشبهاسمواستعري
عرفيةحقيقة

Ketahuilah sesungguhnya lafadz ’األبعاض‘ (ab’ad) adalah nama

bagi ’األركان‘ (rukun-rukun), lalu lafadz ’األبعاض‘ digunakan untuk

menunjukkan arti kesunahan-kesunahan yang jika ditinggalkan
ditambal dengan sujud sahwi atas dasar cara tasybih (menyerupakan)
karena masing-masing dari sunah dan rukun sama-sama ditambal
meskipun sunah ditambal dengan sujud sahwi dan rukun ditambal
dengan tadaruk (kembali melakukan). Setelah itu, isim musyabbah,
yaitu lafadz diisti’arohkan kepada ,’األبعاض‘ musyabbah bih, yaitu

lafadz Proses ini berdasarkan sisi makna asal. Setelah .’األركان‘

mengalami proses demikian ini, lafadz ’األبعاض‘ menjadi memiliki arti

sunah-sunah yang ditambal dengan sujud sahwi berdasarkan arti
hakikat urfiah.

S. Sunah-sunah Hai-ah Sholat

السهوبسجودتركهاجيربوالكثريةالصالةوهيئات) تذييل(
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(TADZYIL)

Sunah-sunah hai-ah sholat sangat banyak. Sunah hai-ah
sholat adalah kesunahan sholat yang apabila ditinggalkan maka tidak
perlu ditambal dengan melakukan sujud sahwi.

كاعيقبضأنهيالفضلىفالكيفيةكيفياتثالثفلهمشالعلىميىنيدوضعمنها
الكفنيوضعومنهاالتحرممنالرفعفراغبعداليمىنبكفهوساعدهاورسغهايسار

والقاعدالقائمبنيذلكيففرقواليرفعهمامثيرسلهماإنهالفقطلصدرهحماذيني
اميليالذيالزندطرففالكاعواملضطجع والساعدالكفبنيمامفصلوالرسغاإل

موصلوالزندالقاموسيفوقالاملصباحيفقالهالذراعمناللحمعنهاحنسرماوالزند
والكفاملرفقبنيماوالساعدزندانومهاالكفيفالذراعطرف

املفصلعرضيفاليمىنأصابعيبسطأنالثانيةوالكيفية

وملأرسلهمافإناليدينتسكنيذلكمنوالقصدالساعدجهةأصابعهينشرأنوالثالثة
عزيزيديبنيذليالً كونهذلكيفواحلكمةيكرهمليعبث

Di antara sunah-sunah hai-ah sholat adalah sebagai berikut;

1. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini terdapat 3
(tiga) cara, yaitu:

a. Cara yang lebih utama adalah musholli
menggenggam sisi pergelangan tangan kiri,
persendian pergelangannya, dan lengan bawahnya
dengan telapak tangan kanan setelah selesai
mengangkat tangan dari takbiratul ihram. Kemudian
ia langsung meletakkan kedua telapak tangan sejajar
dengan dada, tanpa melepaskan keduanya terlebih
dahulu dan kemudian mengangkat keduanya.
Kesunahan ini berlaku bagi musholli yang sholat
dengan posisi berdiri, atau duduk, atau tidur miring.
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Pengertian ‘ اعالكَ  ’ adalah sisi pergelangan tangan yang
berdampingan dengan ibu jari. Pengertian ‘الرسغ’
adalah tulang persendian antara telapak tangan dan
lengan bawah. Pengertian ‘الزند’ adalah bagian yang

bentuknya menurun dari daging hasta.  Demikian ini
dikatakan dalam kitab al-Misbah. Disebutkan dalam
kitab al-Qomus bahwa pengertian adalah ’الزند‘
bagian tersambungnya sisi hasta (dzirok) di dalam
telapak tangan. Bagian penyambung tersebut ada
dua. Pengertian ’الساعد‘ (lengan bawah) adalah bagian

antara siku-siku dan telapak tangan.
b. Musholli merentangkan jari-jari tangan kanan untuk

menggenggam sisi lebar persendian pergelangan
tangan kiri.

c. Musholli merentangkan jari-jari tangan kanan ke
arah lengan bawah tangan kiri.

Tujuan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri adalah
untuk menenangkan kedua tangan. Oleh karena itu, apabila
musholli melepaskan (menurunkan) kedua tangan dan tidak
memain-mainkan maka tidak dimakruhkan. Adapun
hikmahnya adalah untuk menunjukkan bahwa musholli
benar-benar hina di hadapan Allah Yang Maha Perkasa.

املصليإرشادفيهواحلكمةيسارهجهةإىلمائالً سرتهوفوقصدرهحتتجعلهاومنها
وهوالصنوبريالقلبألنحياذيهكذلكاليدوضعألناخلواطرعنقلبهحفظإىل

ورأسهالصدروسطيفقاعدتهواخلشوعواإلخالصالنيةحملهوالذياألعضاءأشرف
هوعباسابنعندوهذابيدهأمسكهبشيءاحتفظمنأنوالعادةاأليسراجلانبإىل

يفالشمالعلىاليمنيوضعوهوالنحرقالالكوثرواحنرتعاىلقولهيفبالنحراملراد
النحرعندالصالة

2. Meletakkan kedua tangan di bawah dada dan di atas pusar
dengan sedikit mengarah ke arah kiri. Hikmahnya adalah
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untuk menunjukkan bahwa musholli menjaga hatinya dari
khowatir (perkara-perkara buruk yang terlintas di hati)
karena meletakkan tangan dengan cara demikian itu
mensejajarkan tangan dengan hati sebab hati sanubari adalah
anggota tubuh yang paling mulia yang merupakan tempat
niat, ikhlas, dan khusyuk yang mana pangkal hati berada di
tengah dada dan ujungnya mengarah ke kiri, begitu juga,
pada umumnya ketika seseorang menjaga sesuatu maka ia
akan mempertahankan sesuatu tersebut dengan tangannya.
Cara meletakkan tangan ini berdasarkan pendapat dari Ibnu
Abbas. Inilah yang dimaksud dengan kata an-nahr dalam
Firman Allah Ibnu Abbas berkata bahwa pengertian .’َواْحنَرْ ‘ an-

nahr adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di
bagian sebelah an-nahr (dada) saat sholat.

تالوةسجدةبعداللالتباععنهاميقو ثانيةسجدةبعدوحملهاسرتاحةجلوسومنها
علىالصالةبهتبطلوالالسجدتنيبنياجللوسفوقتطويلهويكرهالشرقاويقال

فارقوبهيسريالشأنألنختلفهيضروالاإلمامتركهوإنندباً املأمومبهويأيتاملعتمد
القراءةسريعأوسريعهاواإلمامالنهضةبطيءكانفلواألولللتشهدختلفلوما

ختلفهجازلهتأخرلوالفاحتةبعضيفوتهحبيث

3. Duduk Istrirahat. Waktu duduk istirahat adalah setelah sujud
kedua dimana musholli hendak berdiri darinya, bukan setelah
sujud tilawah. Kesunahan ini berdasarkan ittibak (mengikuti
teladan Rasulullah).

Syarqowi mengatakan bahwa dimakruhkan memperlama
duduk istirahat melebihi lamanya duduk di antara dua sujud.
Menurut pendapat muktamad, sholat tidak menjadi batal
sebab memperlama duduk istirahat.

Makmum disunahkan melakukan duduk istirahat meskipun
imam tidak melakukannya. Dihukumi tidak apa-apa jika
makmum tersebut takholuf (tidak mengikuti imam) karena
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duduk istirahat hanya dilakukan selama waktu yang sebentar.
Dengan alasan ini, dapat dibedakan antara takholuf dari
imam dalam duduk istirahat dan takholuf dari imam dalam
tasyahud awal, artinya, apabila imam tidak melakukan
tasyahud awal, kemudian makmum melakukannya, maka
sholat makmum menjadi batal karena tasyahud awal
dilakukan selama waktu yang lama.

Apabila makmum adalah orang yang lamban bangun dari
duduk untuk berdiri, sedangkan imam adalah orang yang
cepat bangun dari duduk untuk berdiri atau orang yang cepat
bacaan Fatihahnya sekiranya makmum akan terlewat
sebagian dari Fatihahnya, maka apabila makmum terlambat
mengikuti imam maka takholuf dalam keadaan seperti ini
dihukumi boleh.

منقيامهعنداألرضعلىمبسوطةوأصابعهكفيهببطناألرضعلىاعتمادومنها
عنداالعتمادشدةيفبالنونكالعاجنأوبالزايالعاجزكهيئةوهوسجودهأوجلوسه

أصابعهماضمكيفيةيفاليديهوضع

4. Bertumpu pada lantai dengan bagian dalam kedua telapak
tangan dengan kondisi jari-jari tangan terbuka di atasnya
ketika bangun dari duduk atau sujud, seperti keadaan orang
yang lemah atau tua yang mana keduanya meletakkan kedua
tangan bertumpu di atas lantai dengan kuat, bukan dengan
keadaan jari-jari yang mengepal.

أصابعهأطرافتكونحبيثفخذيهعلىالصالةجلساتمجيعيفكفيهوضعومنها
وقبضالركبةطرفبرؤوسهاحماذياً مضمومةاليسرىيدهأصابعنشرومنهركبتيهعند

فريسلهااملسبحةإالتشهديهيفقبلهوالمعهالمنشورةوضعهابعداليمىنيدهأصابع
امرأسوضعواألفضل قليالً إمالتهامعاويشريالراحةطرفعلىأسفلهاعنداإل

ابتدائهمنيقصدبأنبالتوحيداإلخالصباإلشارةوينويحتريكبالاهللاإالقولهعند
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إىلرفعهاويدميوفعلهوقولهاعتقادهبنيتوحيدهيفليجمعواحداملعبودأناهللاإالمزة
باليسرىيشرملميناهقطعتفإناآلخرالتشهديفالسالمأواألولالتشهديفالقيام

يكرهبل

5. Meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua paha di
semua duduk-duduk sholat sekiranya ujung jari-jari tangan
berada di samping lutut.

Adapun saat duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir, maka
musholli membuka dan merenggangkan jari-jari tangan kiri
yang mana ujung jari-jari sejajar dengan tepi lutut dan
mengepalkan jari-jari tangan kanan setelah diletakkan dalam
kondisi terbuka di atas paha, bukan langsung dikepalkan
bersamaan dengan saat diletakkan di atas paha atau sebelum
diletakkan, kecuali jari telunjuk, maka musholli melepas atau
tidak mengepalkan jari telunjuknya. Yang lebih utama
adalah bahwa musholli meletakkan ujung ibu jari di tepi
telapak tangan dengan kondisi ujung ibu jari-jari berada
disamping bagian bawah jari telunjuk. Setelah itu, musholli
berisyarat (mengacungkan) jari telunjuk dengan sedikit
didoyongkan ke bawah pada saat ia mengucapkan ’إال اهللا‘
tanpa menggerak-gerakkan jari telunjuk tersebut. Ketika
berisyarat, musholli meniatkan ikhlas mentauhidkan Allah,
sekiranya ia menyengaja dari permulaan huruf hamzah /إ/
lafadz ’إال اهللا‘ bahwa Tuhan yang disembah adalah Allah Yang

Maha Esa agar keyakinan, ucapan, dan perbuatan bersatu
pada saat itu. Musholli terus mengacungkan jari telunjuknya
sampai ia berdiri dalam tasyahud awal atau sampai salam
dalam tasyahud akhir. Apabila tangan kanan musholli
terpotong, maka ia tidak perlu berisyarat dengan jari telunjuk
tangan kiri, malahan dimakruhkan.

ابتداءمنإليهالنظريبتدىءبأنصالتهمجيعيفسجودهموضعإىلنظرهإدامةومنها
ولوظلمةيفأوأعمىكانولواألوىلخالففرتكهاصالتهآخرإىلهويدميالتحرم
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ينظرالصورهذهيفقالملنخالفاً جنازةخلفأونيبخلفأوالكعبةيفيصليكان
صالةحالةيفوإالإليهافينظراملسبحةرفعحاليفإالوللجنازةوللنيبالكعبةإىل

صورةسجودهحمليفكانإذافيماوإالجهتهإىلفينظرأمامهوالعدواخلوفشدة
عورةحنوعنصرفاً جيبوقدعينيهتغميضيندببلسجودهحملإىلينظرفالتلهي

لهليتأتىالتحرمابتداءعلىالنظريقدمأنوينبغيبوجههشعرالمنوهوأمردأو
قليالرأسهويطرقالتحرمابتداءمنالنظرحتقيق

6. Idamah nadzri atau terus melihat tempat sujud di seluruh
sholat sekiranya musholli melihat tempat sujud dari memulai
takbiratul ihram, lalu terus melihatnya hingga akhir sholat.

Meninggalkan idamah nadzri dihukumi khilaf aula
meskipun musholli adalah orang yang buta atau ia sholat di
tempat yang gelap atau meskipun ia melakukan sholatnya di
dalam Ka’bah atau di belakang Nabi atau jenazah. Berbeda
dengan pendapat ulama yang mengatakan bahwa ketika
musholli melakukan sholat di dalam Ka’bah maka ia melihat
Ka’bah, bukan tempat sujud, atau di belakang Nabi maka ia
melihat Nabi, bukan tempat sujud, atau di belakang jenazah
maka ia melihat jenazah, bukan tempat sujud.

Seperti yang telah disebutkan bahwa idamah nadzri tempat
sujud disunahkan, kecuali;
- ketika berisyarat dengan jari telunjuk maka musholli

melihat jari telunjuknya
- ketika sholat dalam keadaan sangat takut dan ada musuh

di depan musholli maka ia melihat ke arah musuhnya,
- ketika tempat sujud terdapat gambar yang dapat

menyebabkan kehilangan konsentrasi maka musholli
tidak melihat tempat sujudnya, bahkan disunahkan
memejamkan kedua mata. Terkadang memejamkan
kedua mata saat sholat dihukumi wajib seperti karena
menghindari melihat aurat orang lain atau menghindari
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melihat amrod, yaitu orang yang tidak memiliki bulu
rambut di wajahnya.

Hendaknya musholli melihat tempat sujudnya terlebih dahulu
daripada mengawali takbiratul ihram agar lebih mudah
memposisikan diri dengan melihat tempat sujud dari
permulaan takbiratul ihram. Ketika melihat tempat sujud, ia
sedikit menundukkan kepalanya.

T. Kemakruhan-kemakruhan Sholat

مخسةيفكميهيفيديهجعلأحدهاوعشروناثنانالصالةيفواملكروهات]خامتة[
لهوجلوسهتشهدهمنوقيامهوسجودهوركوعهحترمهعندأشياء

(KHOTIMAH)

Kemakruhan-kemakruhan dalam sholat ada 21 (Dua Puluh
Satu), yaitu:

1. Membiarkan kedua tangan berada di dalam lengan baju pada
saat takbiratul ihram, rukuk, sujud, berdiri dari tasyahud,
dan duduk tasyahud.

يكرهفالمتاعكحفظهلاكانإذاأماحاجةبالبوجههالتفاتوثانيها

2. Menolehkan wajah tanpa ada hajat. Adapun ketika ada hajat,
seperti; menjaga keamanan harta, maka menolehkan wajah
tidak dimakruhkan pada saat itu.

اتبطلوالأخرسمنولوحاجةبالشفةأوحاجبأوعنيبنحوإشارةوثالثها
وحنوهسالمكردللحاجةكانتإذاأمابطلتوإالاللعبوجهعلىتكنملماالصالة

يكرهفال

3. Berisyarat dengan semisal mata, alis, atau bibir tanpa ada
hajat meskipun dari musholli yang bisu. Sholat tidak
dihukum batal sebab berisyarat seperti itu selama tidak ada
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unsur bercanda, sebaliknya, apabila ada unsur bercanda
maka sholat dihukumi batal karenanya.

Adapun ketika berisyarat karena hajat, misal; menjawab
salam atau selainnya, maka tidak dimakruhkan.

عندهاللغطكثركأنعذرحصلفإنعذرالحيثوعكسهإسرارمبحلجهرورابعها
كراهةفالوجههاعلىبالقراءةليأيتللجهرفاحتاج

4. Mengeraskan bacaan di bagian sholat yang dianjurkan untuk
memelankan bacaan atau sebaliknya, sekiranya tidak ada
udzur. Apabila ada udzur, misalnya; suasana yang sangat
ramai, kemudian perlu mengeraskan suara agar bacaan dapat
dilakukan sesuai aturannya maka mengeraskan pada saat
demikian ini tidak dimakruhkan.

جبنبهكعلةحلاجةيكنملماخاصرتهعلىيديهأويدهجيعلبأناختصاروخامسها
الرجليصليأنىوسّلمعليهاهللاصلىاهللارسولأنهريرةأيبخلربكراهةفالوإال

الشيخانرواهمتخصراً 

الكفارفعلألنهأيضاً الصالةخارجاالختصارذلكويكرهاخلنثىومثلهاكالرجلواملرأة
ملاإبليسوأنللعجبوالنساءاملخنثنيوفعلخارجهااملتكربينوفعلللصالةبالنسبة
باختصاريفسروقداملشهورهوبذلكاالختصاروتفسريكذلكفعلاجلنةمنأهبط

اخلنثىومثلهاكالرجلواملرأةأيضاً عنهمنهيألنهسجدة

وفعلللصالةبالنسبةالكفارفعلألنهأيضاً الصالةخارجاالختصارذلكويكره
فعلاجلنةمنأهبطملاإبليسوأنللعجبوالنساءاملخنثنيوفعلخارجهااملتكربين
منهيألنهسجدةباختصاريفسروقداملشهورهوبذلكاالختصاروتفسريكذلك
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فيسجدالسجودفيهااليتاآليةخيتصرأنأحدمهاوجهنيحيتملاألزهريقالأيضاً عنه
هلايسجدوملجاوزهاالسجدةإىلانتهىفإذاالسورةيقرأأنوالثاينهلا

5. Ikhtishor atau meletakkan satu tangan atau keduanya pada
pinggang (Jawa: methen-theng) selama tidak ada hajat
semisal sakit lambung. Apabila ada hajat maka tidak
dimakruhkan. Kemakruhan ini berdasarkan hadis Abu
Hurairah bahwa Rasulullah shollallallahu ‘alaihi wa sallama
melarang seorang laki-laki melakukan sholat dengan
keadaan ikhtishor. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhori dan
Muslim. Ikhtishor tidak hanya dimakruhkan bagi laki-laki,
tetapi juga bagi perempuan dan khuntsa.

Begitu juga, ikhtishor dimakruhkan di luar sholat karena
ikhtishor termasuk perilaku kebiasaan kaum kafir dengan
dinisbatkan pada sholat, perilaku kebiasaan kaum sombong
di luar sholat, dan perilaku kaum khuntsa dan perempuan
saat merasa kagum. Lagi pula, ketika Iblis telah diturunkan
dari surga, ia langsung bersikap ikhtishor.

Kata ikhtishor yang ditafsiri dengan meletakkan salah satu
tangan atau keduanya pada pinggang merupakan penafsiran
yang masyhur.

Terkadang kata ikhtishor ditafsiri dengan hanya memilih
bacaan ayat sajdah. Ini juga dilarang. Azhari mengatakan,
“Tafsiran hanya memilih ayat sajdah mengandung dua
kemungkinan. Pertama; musholli benar-benar hanya memilih
bacaan sajdah untuk dibaca, kemudian ia melakukan sujud
tilawah. Kedua; musholli membaca Surat, ketika ia telah
sampai pada ayat sajdah, ia melewatinya dan tidak
melakukan sujud tilawah.”44

44 Disebutkan dalam kitab Mughni Muhtaj;
Para ulama berselisih pendapat tentang penafasiran kata ikhtisor

menjadi beberapa pendapat;
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ألنهحلضورهاإسراعوكذاوأقواهلاأفعاهلايفالتأينعدمأيالصالةيفإسراعوسادسها
نعماإلماممعغريهأوالتحرمإلدراكوإسراعوسكينةتأنعلىاملسجدإىلاملشييسن

وجباجلمعةإدراكأويسنعليهاجلماعةإدراكتوقفإن

6. Cepat-cepat dalam melakukan sholat, maksudnya, musholli
melakukan gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan sholat
dengan cepat, tidak pelan-pelan. Dimakruhkan juga cepat-
cepat menghadiri sholat karena sesungguhnya disunahkan
berjalan menuju masjid dengan pelan-pelan dan tenang.
Dimakruhkan juga cepat-cepat demi mendapati takbiratul
ihram atau selainnya bersama imam. Akan tetapi, Apabila
musholli akan mendapati jamaah hanya dengan cara cepat-
cepat maka disunahkan, atau apabila ia akan mendapat sholat
Jumat dengan cara cepat-cepat maka diwajibkan.

Pendapat asoh menyebutkan bahwa ikhtisor adalah meletakkan
salah satu tangan atau keduanya pada pinggang.

Pendapat kedua menyebutkan bahwa ikhtisor adalah bersandar
santai dengan tongkat.

Pendapat ketiga menyebutkan bahwa ikhtisor adalah memilih satu
Surat, kemudian hanya membaca ayat terakhirnya saja.

Pendapat keempat menyebutkan bahwa ikhtisor adalah
menyederhanakan sholat sehingga sholat tidak memenuhi batasan-
batasannya (syarat dan rukun).

Pendapat kelima menyebutkan bahwa ikhtisor adalah memilih
bacaan berupa ayat-ayat sajdah saja, kemudian musholli melakukan sujud
tilawah.

Pendapat keenam menyebutkan bahwa ikhtisor adalah musholli
hanya memilih ayat sajdah saja, kemudian ketika ia telah sampai pada ayat
tersebut, ia tidak melakukan sujud tilawah.

أن يتوكأ على عصاأصحها ما ذكره املصنف والثاينواختلف العلماء يف تفسري االختصار على أقوال
أن يقتصر علىأن خيتصر صالته فال يتم حدودها واخلامسخيتصر السورة فيقرأ آخرها والرابعوالثالث

تهى يف قراءته إليها والأن خيتصر السجدة إذا اناآليات اليت فيها السجدة ويسجد فيها والسادس
يسجدها
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اجلفنألنوالبصرياألعمىسواءكراهةفالوإالضرراً افخإنجفنهتغميضوسابعها
أيمزوقحائطإىلصلىكأنيسنوقدصفوفاً العراةكانإذاجيبوقدمعهيسجد
خيلطهأيالفكريشوشومزينمنقش

7. Memejamkan (kelopak) mata jika memang musholli takut
akan bahaya, baik musholli adalah orang yang buta atau
dapat melihat karena kelopak mata akan bersujud
bersamanya. Jika ia tidak takut bahaya maka tidak
dimakruhkan memejamkannya. Terkadang memejamkan
mata diwajibkan ketika shof-shof sholat terdiri dari orang-
orang yang sholat dalam keadaan telanjang. Terkadang
memejamkan mata juga disunahkan ketika misal musholli
sholat menghadap tembok yang terukir atau dihiasi yang
dapat mengganggu pikirannya.

وسجودهركوعهيفجبنبيهعضديهإلصاقوثامنها

8. Menempelkan lengan atas dengan bagian lambung pada saat
rukuk dan sujud.

والسجودالركوعيفبفخذيهبطنهإلصاقوتاسعها

9. Menempelkan perut dengan paha pada saat rukuk dan sujud.

األرضعلىيديهووضعساقيهونصبباألرضألييهإلصاقوهوالكلبإقعاءوعاشرها
علىوركبتيهرجليهأصابعأطرافيضعأنهواآلخروالنوعاإلقعاءنوعيأحدوهذا

النيبعنفعلهصحملاحركةيعقبهجلوسكليفسنةوهذاعقبيهعلىوألييهاألرض
األشهراألكثرألنهمنهأفضلاالفرتاشلكنوسّلمعليهاهللاصلى

10. Jongkok seperti jongkoknya anjing, yaitu menempelkan
kedua pantat pada lantai dengan mengangkat kedua betis dan
meletakkan kedua tangan di atas lantai. Ini merupakan salah
satu dari bentuk jongkok seperti jongkoknya anjing.
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Bentuk lainnya adalah musholli meletakkan ujung jari-jari
dua kaki dan kedua lutut di atas lantai dan meletakkan kedua
pantat di atas kedua tumit. Bentuk ini adalah yang
disunahkan di setiap duduk yang disertai bergerak setelahnya
karena berdasarkan perbuatan shohih dari Rasulullah
shollallahu ‘alaihi wa sallama. Akan tetapi, duduk iftirosy
adalah yang lebih utama daripada bentuk ini karena duduk
iftirosy adalah yang sering dan paling masyhur.

ملوإالالطمأنينةمعالسجودعندتههجبباألرضضربأيالغرابنقرةعشرهاوحادي
يكف

11. Naqrotul ghurob, maksudnya menghantam lantai dengan
dahi ketika melakukan sujud disertai tumakninah. Apabila
tidak disertai tumakninah maka sujudnya belum mencukupi.

السبعيفعلكمااألرضعلىذراعيهيضعبأنسجودهيفالسبعافرتاشعشرهاوثاين

12. iftirosy seperti iftirosy-nya binatang buas saat melakukan
sujud, yaitu meletakkan kedua dzirok (bagian siku sampai
ujung jari tangan) di atas lantai.

الركوعيفالرأسخفضيفاملبالغةعشرهاوثالث

13. Mubalaghoh atau terlalu menundukkan kepala pada saat
rukuk.

أواآللعلىبالصالةولوزادهحبيثاملأمومغرييفألولاالتشهدإطالةعشرهاورابع
كراهةفاليزدهملإذاأماالدعاء

14. Memperpanjang bacaan tasyahud awal bagi selain makmum,
sekiranya musholli membaca bacaan yang melebihi dari
bacaan tasyahud awal, meskipun bacaan lebihnya itu adalah
bersholawat atas keluarga Nabi atau bacaan doa. Adapun
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apabila bacaan lebih tersebut tidak sampai melebihi bacaan
tasyahud awal maka tidak dimakruhkan.

األمينمنكبهحتتردائهوسطجيعلأنوهوالرجللغريولواالضطباععشرهاوخامس
األيسرعلىوطرفيه

15. Idh-tibak meskipun bagi musholli yang selain laki-laki.
Pengertian idh-tibak adalah meletakkan bagian tengah
selendang di bawah pundak kanan dan meletakkan dua ujung
selendang di atas tangan kiri.

فإنالصالةخارجأمابعضيفبعضهاإدخالهوو األصابعتشبيكعشرهاوسادس
قالفالوإالأيضاً مكروهفهوالقبلةمستقبلغريولوللصالةمنتظراً املسجديفكان

النعاسيورثالتشبيكإناهللاحسبحممدشيخنا

16. Tasybik (ngapurancang) jari-jari tangan. Pengertian tasybik
adalah memasukkan sebagian jari-jari tangan ke jari-jari
tangan satunya. Adapun di luar sholat, melakukan tasbik di
dalam masjid sambil menunggu didirikannya sholat
meskipun tidak sambil menghadap kiblat juga dimakruhkan.
Apabila tidak di dalam masjid maka tidak dimakruhkan.

Syaikhuna Muhammad Hasbullah berkata, “Tasybik dapat
menyebabkan ngantuk.”

يفقالتدحرجوزنعلىتفرقعمصدرهووالتفرقعاألصابعتفرقععشرهاوسابع
لتصوتاوضربنفضهاأياألصابعفرقعالقاموس

17. Tafarquk jari-jari tangan. Lafadz ‘ عقُ رْ فَ تَـ  ’ adalah bentuk masdar

dari lafadz ‘ عَ قَ رْ فَ تَـ  ’ dengan mengikuti wazannya lafadz ’َتَدْحرَجَ ‘
Disebutkan di dalam kitab .(تـََفْعَللَ ) Qomus, pengertian

tafarquk adalah mengibaskan jari-jari dan memukulkannya
pada sesuatu agar mengeluarkan suara.
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األرضعلىاإلزارإرخاءوهواإلسبالعشرهاوثامن

18. Isbal, yaitu merendahkan (Jawa: nglembrehne) sarung di atas
lantai.

فإنهالصالةيفأحدكمكانإذاالشيخنيخلربيساراً الومييناً أماماً بصقعشرهاوتاسع
غرييفوهذايسارهعنولكنميينهعنواليديهبنييبزقنفالوجلعزربهيناجي

جانبهمنثوبهطرفيفيبصقبلأجزائهمنبشيءاتصلإنفيحرمفيهأمااملسجد
ببعضبعضهويلفاأليسر

19. Meludah di arah depan dan kanan, bukan kiri, karena adanya
hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim, “Ketika
salah satu dari kalian sedang berada di dalam sholat maka
sesungguhnya ia sedang bermunajat (berdialog) dengan
Tuhan-nya Yang Maha Luhur dan Agung. Oleh karena itu,
janganlah ia meludah di arah depan dan kanan, tetapi jika
meludah maka meludahlah ia di arah kiri.”

Meludah disini dihukumi makruh jika memang sholat yang
dilakukan tidak di dalam masjid. Apabila di dalam masjid,
maka musholli diharamkan meludah disana jika memang
tempat yang dikenai ludah bersambung dengan sebagaian
dari masjid, tetapi ia hendaklah meludah di ujung pakaian
yang sebelah kiri, kemudian melipatnya.

قدبلواخلنثىاملرأةدونمعهالسجودمنمنعهأيللرجلشعرأوثوبكفوعشروها
صحةتوقفتوخنثىامرأةشعركفجيبنعمالقليويبقالولذلكشعرمهاكفجيب

بنيوالوغريهااجلنازةعلىالصالةبنيفرقوالمكفوفاً بقاؤهيكرهوالعليهالصالة
رواهشعراً والثوباً أكفوالظمأعسبعةعلىأسجدأنأمرتخلربوالقاعدالقائم

منوبالتاءالفاءبكسروأكفتالثيابأوالشعرأكفتالأنأمرتروايةويفالشيخان
أوعمامتهحتتمردودأومعقوصوشعرهيصليأنذلكومنأمجعأيضربباب
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الحيثحيلهأنآخرمصلياً ولوكذلكرآهملنويسنمرفوعأيمشمروكمهأوثوبه
ومنهلهضامناً كانوتلفمالفيهوكاناملشمركمهوحلشخصبادرلونعمفتنة
طرفوهيالعذبةأمااحلزامبدونعورتهترىكانتبأنحلاجةإالفيكرهالوسطشد

يفلكنهالصالةخارجأيضاً ويكرهإرخاؤها،يسنبلعمامتهيفغرزهافيكرهعمامته
الصماءالعمامةيكرهاهللاإنقالوسّلمعليهاهللاصلىألنهكراهةأشدالصالة

20. Menahan pakaian atau rambut bagi musholli laki-laki
(dengan cara semisal dikucir atau diikat) pada saat hendak
sujud, bukan bagi musholli perempuan atau khuntsa, bahkan
terkadang wajib atas musholli perempuan dan khuntsa untuk
menahan rambutnya. Oleh karena ini, Qulyubi mengatakan
bahwa diwajibkan atas musholli perempuan dan khuntsa
untuk menahan (mengikat) rambut jika memang sholat bisa
menjadi sah hanya dengan cara menahan rambut tersebut.
Tidak dimakruhkan apabila rambut tersebut masih dalam
kondisi tertahan (terikat).45

Kemakruhan menahan pakaian atau rambut bagi musholli
laki-laki disini tidak mempertimbangkan sholat yang sedang
ia lakukan, artinya, baik sholat itu ada sholat jenazah atau
sholat selainnya, baik ia sholat dengan berdiri atau duduk,
karena adanya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori dan
Muslim, “Aku diperintahkan melakukan sujud dengan
bertumpu pada 7 (tujuh) tulang tubuh dan diperintahkan
untuk tidak menahan baju dan juga rambut.” Hadis ini
diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim. Dalam riwayat lain
disebutkan, “Aku diperintahkan untuk tidak ’َأْكِفتُ ‘ atau

mengumpulkan (menahan) rambut dan pakaian.” Lafadz
’َأْكِفتُ ‘ dengan kasroh pada huruf /ف/ dan dengan huruf /ت/

45 Maksud menahan pakaian disini adalah sekiranya ada kalimat
dengan Bahasa Jawa:

Klambimu cincingno atau sarungmu unjukno.
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termasuk bab lafadz Lafadz .’َضَرَب َيْضِربُ ‘ ’َأْكِفتُ ‘ berarti ’َأْمجَعُ ‘
(Aku mengumpulkan).

Termasuk sikap menahan menahan rambut dan pakaian
adalah musholli sholat dengan rambut yang digelung atau
diikat di bawah serbannya, atau ia sholat dengan pakaian
atau lengan baju yang terangkat.

Apabila si A melihat si B sedang sholat dengan rambut atau
pakaian yang ditahan, meskipun si A juga sedang sholat
disampingnya, maka disunahkan bagi si A untuk melepas
rambut atau pakaian si B yang ditahan tersebut selama tidak
dikuatirkan terjadi fitnah atau cekcok. Tetapi, apabila si A
melepas lengan baju si B yang ditahan (dilingkis) dan
ternyata di dalam lengan baju tersebut ada harta si B dan
kemudian jatuh rusak, maka si A menanggungnya (dhomin).

Termasuk menahan pakaian adalah mengikat perut dengan
sabuk, maka hukumnya adalah makruh kecuali ada hajat,
semisal; aurat musholli akan terlihat jika ia tidak memakai
sabuk.

Adapun ‘adzbah, yaitu ujung serban, maka dimakruhkan
memasukkannya (nylempitne) ke dalam serban saat sholat,
melainkan disunahkan membiarkan ujung serban jatuh turun
(nglembreh). Begitu juga, dimakruhkan memasukkan ujung
serban ke dalam serban di luar sholat karena Rasulullah
shollallahu ‘alaihi wa sallama bersabda, “Sesungguhnya
Allah tidak suka (ujung) serban yang dimasukkan.” Tetapi,
memasukkan ujung serban ke dalam serban di dalam sholat
adalah lebih makruh daripada demikian itu di luar sholat.

كراهةفالتثاءبإذاكماهلاكانفإنحاجةبالفمهعلىيدهوضععشريهاوحادي
أفىتكماظهرهاواألوىلاليسرىاليداملوضوعيكونأنويسنذلكلهيستحببل

الغينعبدشيخنابذلك
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21. Meletakkan (telapak) tangan di mulut tanpa ada hajat.
Apabila ada hajat, misal; musholli menguap, maka tidak
dimakruhkan meletakkan (telapak) tangan di mulut, bahkan
malah disunahkan. Kesunahannya adalah (telapak) tangan
kiri lah yang diletakkan di mulut. Yang lebih utama adalah
bagian luarnya, seperti yang difatwakan oleh Syaikhuna
Abdul Ghoni.

منالفمعلىزادماتغطيةوهولغريهوتنقبالفمتغطيةوهوالرجلتلثمعشريهاوثاين
القومياملنهجيفحجرابنقالهالثاينبهوقيساألولعنللنهيالوجه

22. Talatsum bagi musholli laki-laki dan tanaqub bagi musholli
selain laki-laki. Pengertian talatsum adalah menutupi mulut
dengan kain (masker). Pengertian tanaqub adalah menutupi
bagian yang melebihi bagian mulut. Kemakruhan disini
berdasarkan adanya larangan melakukan talatsum dan
berdasarkan qiyas dalam tanaqub, seperti yang dikatakan
oleh Ibnu Hajar dalam kitab Minhaj al-Qowim.

U. Perkara-perkara yang Membatalkan Sholat

ذلكمنبأكثربل) خصلةعشرةبأربعالصالةتبطل(الصالةمفسداتيف) فصل(
االنعقادبعديطرأمااملفسدأنواملبطلاملفسدبنيوالفرقالنوعاخلاءبكسرواخلصلة

الشرقاويقالهمينعهماواملبطلهنااملرادوهو

Fasal ini menjelaskan tentang perkara-perkara yang merusak
atau membatalkan sholat.

Perkara-perkara yang membatalkan sholat ada 17 (tujuh
belas) macam (khislah), bahkan lebih.

Kata khislah ( ةلَ صْ اخلِ  ) adalah dengan kasroh pada huruf /خ/

yang berarti ‘ عوْ النَـ  ’ (macam).
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Perbedaan antara perkara yang merusak dan perkara yang
membatalkan adalah bahwa perkara yang merusak yaitu sesuatu yang
terjadi setelah (misal; sholat itu) sah. Ini adalah yang dimaksud
disini. Sedangkan perkara yang membatalkan adalah sesuatu yang
mencegah keabsahan (misal; sholat). Demikian ini dikatakan oleh
Syarqowi.

1. Hadas

يففرقوالفخرجبطنهعصركأنعليهأكرهأوقصدبالولو) باحلدث(أحدها
صالتهيفأحدكمفساإذاالصحيحللخربالطهورينكفاقدوغريهاملتطهربنيالبطالن

إالصالتهيبطلفالالسلسأماالسليميفالكالموهذاصالتهوليعدوليتوضأفلينصرف
يأخذأنصالتهيفأحدثملنويسنيبطلهاالفإنهالدائمخبالفالدائمالغريحدثه
إذاوكذافيأمثوافيهالناسخيوضلئالنفسهعلىسرتاً رعفأنهمومهاً ينصرفمثبأنفه

بالفعلأقيمتأوإقامتهاقربتإذاسيماالللصالةمنتظروهوأحدث

Perkara yang merusak keabsahan sholat yang pertama adalah
mengalami hadas meskipun tidak sengaja atau dipaksa, misal;
musholli menekan-nekan perutnya, kemudian keluar kentut atau tahi.

Batalnya sholat sebab hadas tidak mempertimbangkan
keadaan musholli, artinya, baik musholli adalah orang bersuci wudhu
atau tayamum sebelum sholat atau faqid tuhuroini (orang yang tidak
mendapati dua alat bersuci, yaitu air dan debu) karena adanya hadis
shohih, “Ketika salah satu dari kalian kentut di dalam sholat maka
wajib ia meninggalkan sholat, berwudhu, dan mengulangi sholat.” Isi
hadis ini berlaku bagi musholli yang salim, maksudnya yang tidak
beser. Adapun musholli yang beser kencing, misalnya, maka
sholatnya bisa batal jika yang keluar adalah kentut atau tahi, jika
yang keluar kencing maka tidak batal sholatnya. Begitu juga,
musholli yang beser kentut, misalnya, maka sholatnya bisa batal jika
yang keluar adalah air kencing atau tahi, jika yang keluar kentut
maka tidak batal sholatnya.
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Ketika musholli mengalami hadas di tengah-tengah sholat, ia
disunahkan memegang hidung, kemudian ia meninggalkan tempat
sholat agar ia dikira mimisan sehingga orang-orang tidak
menganggap yang aneh-aneh tentangnya yang dapat menyebabkan
mereka berdosa. Begitu juga, ia disunahkan memegang hidung
dengan tujuan tersebut ketika ia mengalami hadas dan ia sedang
menunggu didirikannya sholat, apalagi, ketika sholat hampir mau
didirikan atau nyata sudah akan didirikan (semisal; imam sudah
datang).

2. Kejatuhan Najis

يتحركملوإنثوبهعلىوقعتوسواءعنهايعفىالاليت) النجاسةبوقوع(ثانيها) و(
جعلوإمناأذنهأوعينهأوفمهأوأنفهداخلأوبدنهأوالطويلعمامتهكطرفحبركته
تلقملإن(النجاسةأمرلغلظوحنوهااجلنابةغسلخبالفهناكظاهرهذلكداخل
حجرعلىأصبعهوضعلوكما) محلغريمن(الطمأنينةأقلمضيقبلأي) حاال
محلغريمنوحناهنعلهمنطاهرموضععلىأولهمحلغريمنبهوحناهاجناسةحتته
الثوبجرأوعودبنحوحناهاكأنمحلإزالتهاعلىترتبفإنيضرالذلكفإنهلا
ضرمنهطاهراً موضعاً قبضولو

Perkara yang merusak sholat yang kedua adalah kejatuhan
najis yang tidak dima’fu, baik jatuh di pakaian, meskipun pakaian
tersebut tidak ikut bergerak sebab gerakan musholli, misal; ujung
serbannya yang panjang, atau di badan, atau di dalam hidung, mulut,
mata, atau telinga.

Adapun bagian dalam tubuh disamakan seperti bagian
luarnya dalam hal rusaknya sholat sebab kejatuhan najis adalah
karena beratnya masalah najis itu sendiri, berbeda dengan mandi
jinabat atau lainnya, (karena dalam hal mandi jinabat, seseorang
hanya wajib meratakan air ke seluruh tubuh bagian luar, bukan
bagian dalam).
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Kejatuhan najis dapat merusak sholat jika memang najis
tersebut tidak segera dihilangkan atau disingkirkan sebelum
terlewatnya masa minimal tumakninah dengan syarat tanpa ada
kegiatan membawa, misal; musholli meletakkan jari-jari tangannya
di atas batu yang dibawahnya terdapat najis, kemudian ia
menyingkirkan batu tersebut dengan jari-jarinya tanpa ada kegiatan
membawa batu tersebut atau musholli meletakkan jari-jari tangannya
di atas bagian suci dari sandalnya, kemudian ia menyingkirkan
bagian suci sandal tersebut tanpa ada kegiatan membawa bagian suci
sandal tersebut. Maka demikian ini tidak berbahaya, artinya, tidak
merusak sholat.

Apabila dalam menghilangkan najis mengharuskan ada
kegiatan membawa, misal; menyingkirkan najis mengharuskan
dengan kayu, atau menarik pakaian meskipun yang digenggam yaitu
pada bagian suci dari pakaian tersebut, maka berbahaya, artinya,
dapat merusak sholat.

إزالتهاجيبمثالوقتاتسعوإناملسجديفولونفضهافلهيابسةكانتإنالنجاسةمث
فإنتفصيلففيهااملسجدتنجسإلقائهاعلىويلزمرطبةكانتوإنفوراً الصالةبعد

الصالةيستأنفمثخارجهويرميهاالصالةيقطعبلفيهيلقيهافالراعاهالوقتاتسع
اإلزالةعلىقدرإنهذافوراً الصالةبعدإزالتهاووجبتفيهوألقاهاوأمتهاراعاهاوإال
أفادهكماخارجهويرميهاالصالةفيقطعبهاملسجدليطهرماءجيدملبأنوإالالفوريف

اهللاحسبحممدشيخنا

Apabila musholli kejatuhan najis kering maka ia boleh
menyingkirkan atau mengipatkan najis tersebut meskipun akan jatuh
di dalam masjid jika memang waktu sholat masih tersedia banyak,
kemudian ia wajib dengan segera menghilangkan najis tersebut dari
masjid setelah selesai sholat.

Apabila musholli kejatuhan najis basah maka jika ia
menyingkirkan atau mengipatkan najis basah tersebut akan
mengakibatkan masjid terkena najis maka dirinci, artinya;
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- apabila waktu sholat masih banyak maka musholli menjaga
kesucian masjid dan tidak menjatuhkan najis basah di sana,
tetapi ia memutus sholatnya dan membuang najis di luar
masjid, kemudian ia mengawali sholatnya kembali.

- apabila waktu sholat sudah terbatas atau hampir habis maka
ia meneruskan dan menyelesaikan sholatnya, artinya, ia
membuang najis basah di dalam masjid, setelah ia selesai
dari sholat, ia wajib dengan segera menghilangkan najis
basah tersebut dari masjid. Rincian kedua ini berlaku
baginya jika memang ia mendapati air yang dapat ia gunakan
untuk mensucikan masjid dari najis basah, jika tidak
mendapati air maka ia memutus sholatnya dan membuang
najis basah itu di luar masjid, seperti yang difaedahkan oleh
Syaikhuna Muhammad Hasbullah.

لزموإننفسهوملكوقربهاحملرتمواآلدميالغريوملكواملدرسةالرباطباملسجدوخرج
الكعبةجوفوحنوهاملصحفوأمامطلقاً الصالةذلكيففرياعيمنهشيءإفساد
مافينبغي اقتصدولوحرمتهمالعظمجافةالنجاسةكانتولوالوقتضاقولومراعا

يضرملقليالً لوثهاأوبشرتهيلوثوملدمهفخرجمثالً 

Mengecualikan dengan masjid, yaitu tempat-tempat
selainnya, seperti; pondok, madrasah, tempat milik orang lain,
manusia yang dimuliakan (muhtarom), kuburan manusia yang
dimuliakan, atau tempat milik sendiri, artinya, apabila musholli
sholat di pondok misalnya, kemudian ia kejatuhan najis, maka ia
harus mempertahankan keabsahan sholatnya secara mutlak, artinya,
ia wajib menyingkirkan najis basah tersebut sekalipun najis yang
disingkirkan akan menyebabkan bagian pondok yang dikenainya
akan mengalami rusak.

Adapun apabila musholli kejatuhan najis, lalu jika ia
menyingkirkannya dan najis tersebut akan mengenai mushaf atau
benda lain di dalam Ka’bah, maka ia harus mempertahankan
kesucian mushaf atau benda lain di dalam Ka’bah tersebut meskipun
waktu sholat sudah mepet atau hampir habis dan meskipun najis
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tersebut adalah kering karena pentingnya dan besarnya memuliakan
keduanya.

Apabila musholli sedang sholat sambil melakukan misal
bekam, kemudian ia mengeluarkan darah, maka jika darah tersebut
tidak mengotori (Jawa: nglobreti) kulit atau jika darah tersebut
mengotori kulit tetapi sedikit, maka sholatnya tidak rusak.

3. Terbukanya Aurat

ملإن(الصالةألجلسرتهجيبممابعضهاأوكلهاأي) العورةانكشاف(ثالثها) و(
أيحاالً سرتهاإنصالتهتبطلفالريحكشفهافإناخللوةيفصلىوإن) حاالتسرت
إىلالسرتيفحيتاجحبيثوتواىلالريحكشفتكررلونعمالطمأنينةأقلمضيقبل

وخرجكثريبفعلاملاردفعلوكمانادرألنهبذلكصالتهبطلتمتواليةكثريةحركات
كشفهفيضرالأملهمأذوناً أممميزاً كانسواءآدميأوكقرديمةولوغريهبالريح

أمةصلتوإذايضرملوإالحاالً يسرتهاملإنسهواً كشفهالووكذاحاالً سرتهاوإن
ابطلتكثريةأفعالبالفوراً تسرتملفإنالصالةيفوعتقتمكشوفورأسها صال

وذلكغريهبكالمصالتهبطلتشخصلنافيقالاألمةمبسألةويلغزبطالنفالوإال
تصليوهيمدةبعدإالمبوتهتعلموملأخرىببلدسيدهاوماتولدأمكانتإذافيما

مثالالرأسمكشوفة

Perkara yang merusak sholat yang ketiga adalah terbukanya
seluruh atau sebagian aurat, yaitu bagian tubuh yang wajib ditutupi
karena sholat jika memang musholli tidak segera menutupi seketika
itu juga, meskipun ia sholat di tempat sepi. Oleh karena itu, apabila
aurat terbuka sebab terkena hembusan angin, kemudian musholli
segera menutupnya seketika itu maka sholatnya tidak batal. Maksud
waktu seketika itu adalah sekiranya aurat segera ditutup sebelum
terlewatnya waktu minimal tumakninah.

Apabila aurat terbuka secara berulang kali sebab terkena
hembusan angin dan terbukanya tersebut terjadi secara berturut-turut
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sekiranya untuk menutupinya mengharuskan bergerak banyak secara
berturut-turut, maka sholatnya menjadi batal karena demikian ini
dihukumi sebagai kejadian langka sebagaimana kejadian ketika
musholli menahan orang lain yang lewat di depannya dengan
melakukan gerakan yang banyak secara berturut-turut.
Mengecualikan dengan hembusan angin adalah selainnya meskipun
binatang semisal monyet atau manusia, baik sudah tamyiz atau
belum, baik diizinkan atau tidak, maka ketika aurat musholli terbuka
oleh selainnya tersebut secara berulang kali dan berturut-turut maka
sholatnya tidak batal sekalipun selainnya tersebut segera menutup
aurat musholli seketika itu juga.

Begitu juga, apabila musholli membuka auratnya sendiri
karena lupa, maka sholatnya menjadi batal jika memang ia tidak
segera menutupnya kembali seketika itu, tetapi jika ia menutupnya
kembali seketika itu maka sholatnya tidak batal.

Apabila amat (budak perempuan) sholat dengan kepalanya
yang terbuka, kemudian ia berstatus merdeka di tengah-tengah
sholat, maka apabila ia tidak segera menutup kepalanya dengan tanpa
melakukan gerakan yang banyak maka sholatnya menjadi batal,
tetapi apabila ia segera menutup kepalanya maka sholatnya tidak
batal. Oleh karena kasus ini, dikatakan, “Di kalangan syafiiah
terdapat orang yang sholatnya menjadi batal sebab pernyataan orang
lain. Demikian ini terdapat dalam masalah apabila orang tersebut
adalah ummu walad dan tuan-nya mati di negara lain, sedangkan ia
tidak mengetahui kematian tuan-nya itu kecuali setelah kemudian-
kemudian hari, padahal selama waktu itu ia sholat, misal, dengan
kepalanya yang terbuka.”

4. Berucap Omongan Lain

نسختآيةمنكاناأوومنكعنيفهماملوإنمتواليني) حبرفنيالنطق(برابعها) و(
ا اقصدوإناحملذوفةالقرآنمتعلقاتومنتالو ملصلحةكانأواللفظمتعلقأ
خوفمنولووبكاءكضحكوحنوهتنحنحيفكانأوقمإلمامهكقولهالصالة
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منفيهافالبطالنوعطاسوسعالفمأوبأنفونفخمرضشدةمنولووأننياآلخرة
الكالمجهة

Perkara yang merusak sholat yang keempat adalah
mengucapkan dua huruf yang berturut-turut meskipun dua huruf
tersebut tidak memahamkan, seperti; ,’ِمنْ ‘ ,’َعنْ ‘ atau dua huruf

tersebut termasuk bagian dari ayat yang telah dimansukh tilawah-
nya, atau dua huruf tersebut termasuk bagian dari muta’alliq-
muta’alliq yang terbuang dari al-Quran meskipun musholli
memaksudkan bahwa muta’alliq-muta’alliq tersebut sebagai
muta’alliq secara lafadznya, atau dua huruf tersebut diucapkan
karena maslahat sholat, seperti; makmum berkata kepada imamnya
’ُقمْ ‘ (berdirilah), atau dua huruf tersebut keluar dari mulut saat

berdehem, tertawa, dan menangis meskipun sebab takut akhirat, atau
dua huruf tersebut keluar dari mulut sebab merintih kesakitan atau
sebab meniup dengan hidung atau mulut atau sebab batuk dan bersin.
Jadi, rusaknya sholat dalam ketetapan ghoyah ini disebabkan oleh
faktor berbicaranya.

بالضحكوخرجللغلبةاليسريفيغتفركثرإنإالصالتهتبطلملالضحكغلبهولو
صومهتبطلخنامةإلخراجللصائمالتنحنحجيوزنعمالصالةبهتبطلفالالتبسم

إمامهتنحنحولوبهإالإخراجهاميكنهملإذاصالتهتبطلخنامةإلخراجأيضاً وللمفطر
حالهقرينةدلتإنإالاملبطلعنحترزهالظاهرألنمفارقتهجيبملحرفانمنهفبان
زمنخيلملحبيثدائمسعالبنحوشخصابتليولومفارقتهفتجبعذرهعدمعلى

شفيلوعليهقضاءوالعنهالعفويظهرفالذيمبطلسعالبالالصالةيسعلوقت

Apabila musholli terpaksa harus tertawa dengan tertawa
sedikit atau tidak parah maka sholatnya tidak batal, tetapi apabila ia
terpaksa harus tertawa dengan tertawa banyak atau parah maka
sholatnya batal. Berbeda dengan tersenyum, maka sholat tidak batal
sebab tersenyum.
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Pada saat sholat, diperbolehkan bagi shoim (orang yang
puasa) berdehem-dehem dengan tujuan mengeluarkan lendir yang
dapat membatalkan puasa. Bagi musholli yang muftir (tidak
berpuasa) diperbolehkan berdehem-dehem untuk mengeluarkan
lendir yang dapat membatalkan sholatnya dengan catatan ketika
memang lendir tersebut tidak dapat dikeluarkan kecuali dengan cara
berdehem-dehem.

Apabila imam berdehem-dehem dan jelas keluar dua huruf
dari mulutnya maka makmum tidak wajib mufaroqoh (berpisah tidak
mengikuti) imam karena menurut dzohir-nya, imam tersebut
berusaha menjaga dirinya dari perkara yang merusak sholat, kecuali
jika ada qorinah (indikator) yang menunjukkan bahwa imam tersebut
berdehem-dehem tanpa adanya udzur maka makmum wajib
mufaroqoh darinya.

Apabila musholli secara terus menerus mengalami semisal
batuk sekiranya di setiap sholat ia pasti mengalami batuk yang dapat
membatalkan sholatnya, maka pendapat yang dzohir menyebutkan
bahwa batuknya tersebut dihukumi ma’fu dan ia tidak berkewajiban
mengqodho sholatnya jika telah sembuh dari batuk.

بكسرالوقايةمنأمرفعلقألنمفهمكلهفهذاوشوفوعكق) مفهمحرفأو(
عيقالالوعيمنوععنهوتباعدصنهاأياهلالكمننفسكقيقالوفتحهاالواو

يقالكالوعدالوشيمنوشالوعدفيقالالوفاءمنوفوتدبرهاحفظهأياحلديث
األمرذاشيقالأوفيهاكذبأيكالمكيفشيقالأواكتبهأيالفقهكتابش

أوواوأوألفاملدةإذيفهمملإنممدودحرفذلكومثلبهاسعأيالسلطانعند
حرفاناحلقيقةيففاملدودياء

Atau perkara yang dapat merusak sholat adalah berbicara
satu huruf yang memahamkan, seperti; ’قِ ‘ atau ’عِ ‘ atau ’فِ ‘ atau .’شِ ‘
Semua contoh ini merupakan satu huruf yang memahamkan.
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Lafadz ’قِ ‘ adalah fi’il amar dari masdar ’الوِقَايَة‘ dengan kasroh

atau fathah pada huruf dikatakan ,’و‘ ,artinya ,’ِق نـَْفَسَك ِمَن اْهلََالكِ ‘ Jagalah

dirimu dari kematian dan menjauhlah darinya.

Lafadz ’عِ ‘ berasal dari masdar Dikatakan .’الَوْعي‘ ’ِع احلَِْدْيثَ ‘
yang berarti hafalkan pernyatan itu dan angan-anganlah tentangnya.

Lafadz ’فِ ‘ berasal dari masdar ,Dikatakan .’الَوفَاء‘ ’ِف اْلَوْعدَ ‘
yang berarti penuhilah janji.

Lafadz ’شِ ‘ berasal dari masdar ’اْلَوْشي‘ seperti lafadz .’اْلَوْعد‘
Dikatakan ‘ ِكَتاَب اْلِفْقهشِ  ’, maksudnya, tulislah Fiqih. Atau dikatakan ‘ شِ 
,maksudnya ,’ِىف َكَالِمكَ  berbohonglah dalam perkataanmu. Atau

dikatakan ََذا اْألَْمِر ِعْنَد السُّْلطَانِ ‘ ,maksudnya ,’ِش ِ laporkan perkara ini

kepada pemerintah.

Sama dalam segi merusak sholat sebab berbicara satu huruf
yang memahamkan adalah berbicara satu huruf yang mengandung
mad meskipun tidak memahamkan karena mad adalah huruf alif,
wawu, dan yaa sehingga pada hakikatnya huruf yang mengandung
mad terdiri dari dua huruf.

معمكرهاً كانولوعامداً الناطقكونحالأي) عمداً (بقولهذلكاملصنفقيدمث
معأولسانهإليهسبقبأنالعمدعدممعأماالصالةيفكونهوتذكربالتحرميالعلم
عرفاً قليالً كالماً بهأتىماكانفإنالصالةيفإنهالنسيانمعأوبالتحرميالعلمعدم

قريببالتحرميالعلمعدمصورةيفكانإنيضرملفأقلعرفيةكلماتبستوضبط
خبالفمعذوراً جاهالً فيكونالعلماءعنبعيداً نشأأوبهعلمقريبأيباإلسالمعهد
وضبطعرفاً كثرياً كانوإنمعذورغريفيكونالتعلمبرتكلتقصريهكذلكيكنملمن

والنسياناللسانسبقوألنالصالةنظميقطعألنهضرعرفيةكلماتستمنبأكثر
هولاحلكمذاالعاملونهنابالعلماءواملرادنادرالكثرييف يكونأنبالبعيدواملرادا
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منوضياعزادعدمأوكخوفشديدةمشقةذلكعليهلشقللتعلمسعىلوحبيث
املسائللتعلمإليهالسفرلزمهوإالالقصرمسافةدونولوذلكحنوأونفقتهمتلزمه

اخلفيةدونالظاهرة

Kemudian Mushonnif membatasi berbicara yang dapat
merusak sholat dengan perkataannya;

Sholat bisa menjadi batal atau rusak sebab berbicara dua
huruf meski tidak memahamkan atau satu huruf yang memahamkan
dengan catatan apabila musholli dengan sengaja berbicara demikian
itu meskipun ia mukroh atau dipaksa berbicara disertai kenyataan
bahwa ia tahu tentang keharamannya dan ia ingat kalau dirinya
sebenarnya sedang berada dalam melakukan sholat.

Adapun apabila ia tidak sengaja berbicara, misal; ia
berbicara karena terpeleset lisan, atau tidak disertai tahu tentang
keharamannya, atau disertai lupa kalau dirinya sedang dalam
melakukan sholat, maka jika perkataan yang keluar itu sedikit
menurut ‘urf, yaitu terbatasi hanya sebanyak 6 (enam) kata (Bahasa
Arab; kalimah) dan lebih sedikit menurut ‘urf, maka tidak merusak
sholat.

Dalam contoh di atas, maksudnya, apabila musholli
berbicara sebab ia tidak tahu tentang keharamannya dan ketidak
tahuannya tersebut karena ia termasuk baru dalam masuk Islam,
maksudnya, ia baru tahu tentang Islam, atau ia hidup jauh dari ulama,
maka ia dihukumi sebagai musholli bodoh yang diudzurkan
(makdzur). Berbeda apabila ia tidak tahu tentang keharaman
berbicara dalam sholat dan ketidak tahuannya tersebut karena
kecerobohannya sekiranya ia meninggalkan belajar maka ia
dihukumi sebagai musholli bodoh yang tidak dimakdzurkan.

Adapun apabila ia tidak sengaja berbicara, misal; ia
berbicara karena terpeleset lisan, atau tidak disertai tahu tentang
keharamannya, atau disertai lupa kalau dirinya sedang dalam
melakukan sholat, tetapi perkataan yang keluar itu banyak menurut
‘urf, yaitu lebih dari 6 (enam) kata (Bahasa Arab; kalimah), maka
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sholatnya menjadi rusak karena perkataan banyak itu dapat memutus
rangkaian sholat dan karena terpeleset lisan dan lupa berbicara
banyak dalam sholat merupakan kejadian yang langka.

Yang dimaksud dengan ulama dalam hal musholli yang
hidup jauh dari mereka adalah ulama yang mengetahui tentang
hukum-hukum yang tidak diketahui musholli tersebut, yaitu hukum-
hukum tentang keharaman berbicara. Yang dimaksud dengan jauh
dari ulama adalah sekiranya apabila musholli berangkat untuk belajar
dari mereka maka ia akan mendapati kesulitan berat, seperti; takut,
tidak ada bekal, menelantarkan orang-orang yang wajib ia biayai,
dan lain-lain, meskipun jarak antara ia dan ulama kurang dari
masafah qosr (±81 km.) Jika tidak akan mendapati kesulitan berat,
maka wajib atasnya berangkat belajar masalah-masalah dzohir,
bukan masalah-masalah yang terlalu rumit.

بالفعلبإجابتهتبطلفالالفعلومثلهاالصالةتبطلفالبالقولنبيناإجابةيفويعذر
وصلفيماالصالةأمتوسّلمعليهاهللاصلىالنيبغرضانتهىوإذاالقبلة،استدبروإن
يأمرهملمامتواليةأفعالذلكعلىلزمحيثاألولمكانهإىليعودأنلهوليسإليه
بطلتوإالاحلاجةبقدرإجابتهتكونأنوينبغيفيهبالعودوسّلمعليهاهللاصلىالنيب
الصالةاوتبطلإجابتهفتجبوالسالمالصالةعليهكعيسىاألنبياءبقيةمنغريهأما

إنمنهأفضلوهيالنفليفوجتوزالفرضيفالوالدينإجابةوحترماملالئكةاألنبياءومثل
فالوالدعاءالذكراملبطلبالنطقوخرجمطلقاً االصالةوتبطلعدمها،عليهماشق

يرمحكمليتأولعاطسكقولهورسولهاهللاغريماخياطبأنإالالصالةماتبطل
السالمكقولهنبياً أواهللاخاطبإذاأمااخلطابالنتفاءتبطلفالاهللايرمحهخبالفاهللا

حنوخبالفذكركماعليهثناءتضمنهابشرطلكنتبطلفالاهللارسولياعليك
التعليقعدموبشرطاهللارسولياصدقت

Termasuk udzur adalah menjawab panggilan Nabi kita,
Rasulullah Muhammad, dengan lisan. Oleh karena itu, apabila
Rasulullah memanggil musholli yang sedang sholat, kemudian
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musholli menjawab panggilan beliau dengan lisan, maka sholatnya
tidak batal. Begitu juga, apabila Rasulullah memanggil musholli
yang sedang sholat, kemudian musholli menjawab panggilan beliau
dengan melakukan gerakan-gerakan parah maka sholatnya tidak
batal meskipun harus membelakangi Kiblat. Dan ketika Rasulullah
telah selesai mengutarakan maksud panggilan beliau, musholli
langsung meneruskan dan menyelesaikan sholatnya di tempat
dimana ia menemui Rasulullah, ia tidak diperbolehkan kembali ke
tempat semula dimana ia sholat sebelum dipanggil oleh beliau,
sekiranya apabila ia kembali ke tempat semula maka ia akan
melakukan gerakan-gerakan berturut-turut yang dapat membatalkan
sholat jika memang selama Rasulullah tidak menyuruhnya untuk
kembali ke tempat semula. Musholli wajib menjawab panggilan
Rasulullah sekadarnya saja, jika berlebihan maka sholatnya batal.

Menjawab panggilan para nabi selain Rasulullah
Muhammad, seperti Nabi Isa ‘alaihi as-salam, hukumnya adalah
wajib, tetapi sholat menjadi batal karenanya. Begitu juga, menjawab
panggilan para malaikat adalah wajib, seperti para nabi, dan sholat
menjadi batal karenanya.

عدمها،عليهماشقإنمنهفضلأوهيالنفليفوجتوزالفرضيفالوالدينإجابةوحترم
مطلقاً االصالةوتبطل

Ketika kedua orang tua memanggil musholli yang sedang
sholat fardhu, maka musholli diharamkan menjawab panggilan
mereka. Sedangkan ketika mereka memanggilnya dan ia sedang
melakukan sholat sunah maka ia diperbolehkan menjawab panggilan
mereka, bahkan menjawab panggilan mereka itu lebih utama
daripada meneruskan sholat sunah jika memang mereka akan merasa
tersakiti atau marah jika panggilan mereka tidak dijawab dan
dipenuhi. Ketika musholli menjawab panggilan kedua orang tuanya,
baik ia sedang sholat fardhu atau sunah, maka sholatnya menjadi
batal.
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اهللاغريماخياطبأنإالالصالةماتبطلفالوالدعاءالذكراملبطلبالنطقوخرج
اخلطابالنتفاءتبطلفالاهللايرمحهخبالفاهللايرمحكمليتأولعاطسكقولهورسوله

بشرطلكنتبطلفالاهللارسولياعليكالسالمكقولهنبياً أواهللاخاطبإذاأما
التعليقعدموبشرطاهللارسولياصدقتحنوخبالفذكركماعليهثناءتضمنها

Mengecualikan dengan menjawab panggilan dengan lisan
(berbicara) yang dapat membatalkan sholat adalah dzikir dan doa,
maka sholat tidak menjadi batal karena keduanya, kecuali apabila
musholli mengkhitobi selain Allah dan Rasul-Nya, maka sholatnya
bisa batal, seperti; musholli menjawab orang lain yang bersin atau
mendoakan mayit dengan berkata, ‘ اهللاُ كَ محَُ رْ يَـ  ’ (Semoga Allah

merahmatimu), berbeda apabila ia berkata ‘ اهللاهُ محَُ رْ يَـ  ’ (Semoga Allah

merahmatinya) maka sholat tidak batal sebab tidak ada khitob.

Adapun apabila musholli mengkhitobi Allah dan Rasul-Nya,
semisal ia berkata, ‘ رسول اهللالسالم عليك يا  ’ (Assalamu’alaika Wahai
Rasulullah), maka sholatnya tidak batal tetapi dengan syarat
perkataannya tersebut mengandung arti memuji Rasulullah, seperti
yang telah disebut. Berbeda apabila musholli berkata ’َصَدْقتَ ‘ (anda

benar) maka sholat menjadi batal karena perkataan tersebut tidak
mengandung pujian. Selain itu, disyaratkan juga tidak adanya ta’liq
dalam perkataan musholli, jika ada ta’liq maka sholatnya menjadi
batal.

بالولوطويلوتبسكالصالةتبطلوالنفسهويسمعاهللاحيمدأنعطسملنويسن
كفظهرعلىظهرهاأوكفبطنبضربتصفيقولغريهتسبيحلرجلوسنعذر

ماإذابطنعلىبطنبضربالأخرىبطنعلىكفظهربضربأوأخرى أصا
مايفشيء مباحاً أوسهوهعندإمامهماكتنبهمندوباً الشيءذلككانسواءصال

ما يفويعتربحمذوريفوقوعهمنمميزغافلأوأعمىكإنذارواجباً أوملستأذنكإذ
فقطاإلعالمقصدأوأطلقفإناإلعالممعأووحدهالذكربهيقصدأنالتسبيح
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أوبالكالمإالاإلنذارحيصلملفإناإلعالمقصدالتصفيقيفيضروالصالتهبطلت
بهالصالةوتبطلوجباملبطلبالفعل

Disunahkan bagi musholli yang bersin di tengah-tengah
sholat untuk mengucapkan pujian kepada Allah atau alhamdulillah
dan memperdengarkan dirinya sendiri.

Sholat tidak menjadi batal sebab diam yang lama meskipun
tanpa disertai adanya udzur.

Ketika terjadi sesuatu di dalam sholat, baik sesuatu tersebut
disunahkan semisal mengingatkan imam pada saat lupa, atau
dimubahkan semisal memberi izin kepada orang lain yang meminta
izin, atau diwajibkan semisal memperingatkan orang buta agar
berhati-hati atau memperingatkan orang lain yang tengah lalai agar
tidak tertimpa bahaya, maka bagi musholli laki-laki disunahkan
membaca tasbih dan bagi selainnya (perempuan, khuntsa)
disunahkan bertepuk tangan dengan rincian;

- menepukkan bagian dalam telapak tangan satu ke bagian luar
telapak tangan yang satunya,

- menepukkan bagian luar telapak tangan satu ke bagian luar
telapak tangan yang satunya

- menepukkan bagian luar telapak tangan satu ke bagian dalam
telapak tangan yang satunya

bukan dengan menepukkan bagian dalam telapak tangan satu ke
bagian dalam telapak tangan yang satunya.

Dalam membaca tasbih, musholli laki-laki harus
memaksudkan bacaan tasbihnya sebagai dzikir atau disertai i’lam
(mengingatkan). Apabila ia memutlakkan atau ia membaca tasbih
tersebut dengan maksud i’lam saja maka sholatnya menjadi batal.

Adapun memaksudkan bertepuk tangan untuk i’lam maka
tidak menyebabkan batalnya sholat.
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Apabila usaha memperingatkan semisal orang buta hanya
dapat dilakukan dan dihasilkan dengan berbicara atau bergerak yang
membatalkan sholat, maka wajib memperingatkan dengannya dan
sholatnya menjadi batal.

5. Mufattir atau Melakukan Perkara yang Membatalkan
Puasa

معالطاءوكسرالفاءبفتحواملفطرلتالعبه) عمداً (للصائمأي) باملفطر(خامسها) و(
أوفمهيفقلوإنحنوهأوعوداً أدخلكأنصومهالصائمعلىاملفسدمعناهتشديده

كثريهيبطلفعلوحدهااحلركةألنفمهحركةبالولوجلوفهوصلإندبرهأوأذنه

Perkara yang merusak sholat yang kelima adalah melakukan
perkara yang dapat membatalkan puasa secara sengaja karena
dihitung sebagai tala’ub atau bermain-main.

Lafadz ’اْلُمَفطِّر‘ dengan fathah pada huruf /ف/ dan kasroh pada

huruf /ط/ disertai dengan tasydid berarti sesuatu yang merusak puasa

shoim (orang yang berpuasa).

Mufattir yang menyebabkan batalnya sholat adalah seperti;
memasukkan kayu atau selainnya meskipun sedikit ke dalam mulut,
telinga, atau dubur meskipun tidak sampai tembus ke dalam perut
dan meskipun tidak disertai bergeraknya mulut karena bergerak
banyak saja sudah dapat menyebabkan batalnya sholat.

دونهفيبطلهاسهواً الكثرياألكلإالالصالةأبطلالصومأبطلماكلأنواحلاصل
اخبالفهأشدفيهاالتقصريفكانكرةذ مهيئةهلاأنوالفرق منظومةأفعالذاتوأ
الطعامحنوعنكففإنهخبالفهنظمهايقطعالكثريوالفعل

Kesimpulannya adalah bahwa semua perkara yang
membatalkan puasa dapat membatalkan sholat kecuali makan banyak
sebab lupa karena makan banyak dapat membatalkan sholat, bukan
membatalkan puasa. Perbedaannya adalah bahwa sholat memiliki
hai-ah atau pertingkah yang membuat ingat dari lupa makan, berbeda
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dengan puasa. Selain itu, sholat terdiri dari rangkaian perbuatan-
perbuatan sehingga perbuatan banyak dapat memutus rangkaiannya
tersebut, berbeda dengan puasa karena puasa hanya terdiri dari
menahan diri dari semisal makan.

6. Lupa Makan Banyak

علمهقرببأنمعذوراً جاهالً أوللصالةأي) ناسياً الكثرياألكل(بسادسها) و(
جاهالً أوللصالةناسياً قليالً أكلإذاأمامكرهاً أوالعلماءعنبعيداً نشأأوباإلسالم

فيهااإلكراهلندرةصالتهفتبطلاملكرهخبالفصالتهتبطلفالذلكحترمي

املأكولللتخفيفالثاينوإسكانبضمتنيواألكلاملصباحيفقالاألكلوقوله

Perkara yang merusak sholat yang keenam adalah makan
banyak disertai lupa kalau diri musholli sedang sholat atau ia bodoh
yang dimakdzurkan, seperti; ia baru saja tahu tentang Islam atau ia
hidup jauh dari para ulama; atau ia dipaksa. Adapun ketika musholli
maka sedikit disertai lupa kalau dirinya sedang sholat atau ia
bodoh/tidak tahu tentang keharamannya maka sholatnya tidak batal.
Berbeda dengan musholli yang dipaksa makan, maka sholatnya batal
karena jarang terjadinya pemaksaan makan saat sholat.

Perkataan Mushonif yang berbunyi ’األكل‘ adalah dengan

dhommah pada huruf hamzah dan kaf atau dengan dhommah pada
huruf hamzah dan sukun pada huruf kaf karena meringankan bacaan
yang mana kedua-duanya ini berarti sama, yaitu ‘ لوْ كُ أْ مَ الْ  ’ (makanan).

7. Bergerak Tiga Kali Secara Berturut-turut

رأسهحرككأنمتعددةبأعضاءولويقيناً أي) متوالياتحركاتثالث(بسابعها) و(
ذهابخبالفالأماتصالحصلسواءمطلقاً مرتنيعديوعودهاالرجلوذهابويديه
غرييفولووضعهامثرفعهاوكذاواحدةمرةيعدفإنهاالتصالعلىوعودهااليد
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بنيوالفرقمرةموضعهاغرييفولوووضعهامرةيعدفإنهالرجلرفعوأماموضعها
االرجلأنوالرجلاليدين اليدخبالفالسكوتعاد

Perkara yang merusak sholat yang ketujuh adalah bergerak
tiga kali secara berturut-turut dan secara yakin meskipun anggota
tubuh yang bergerak itu berbeda-beda, misalnya; musholli
menggerakkan kepalanya dan kedua tangannya.

Berpindahnya kaki ke tempat lain dan kembalinya ke tempat
semula dihitung dua kali secara mutlak, artinya, baik perpindahan
pertama dan kedua itu bersambung atau tidak. Berbeda dengan
berpindahnya tangan dan kembalinya ke tempat semula yang mana
perpindahan pertama dan kedua itu bersambung maka dihitung satu
gerakan. Begitu juga, mengangkat tangan dan menurunkannya
meskipun tidak sesuai pada tempat semula dihitung satu gerakan.

Mengapa perpindahan kaki dan tangan dibedakan dari segi
jumlah hitungan adalah karena kaki biasanya diam saat sholat,
berbeda dengan tangan yang sering bergerak pada saat sholat.

أماعنهاالحرتازيفمشقةالأنهمعلتالعبهسهواً أوعمداً كانسواءأي) سهواً ولو(
ايقصدملماسهواً أوعمداً كانسواءاالصالةتبطلفالكحركتنيالقليلةاحلركة
معهالعباً لشخصصالتهيفالوسطىأصبعهأقامكأنذلكاقصدفإناللعب
بقصدصاحبهذيلعلىليضعهارجلهمدمنالرعونةألهليقعماومنهصالتهبطلت
رجلهمدمبجردصالتهفتبطلالسجودمنالقياممنليمنعهاللعب

Bergerak tiga kali secara berturut-turut dapat merusak sholat
secara mutlak, artinya, baik dilakukan secara sengaja atau lupa,
karena tala’ub (bermain-main), tetapi dengan catatan apabila
musholli benar-benar tidak kesulitan menahan diri dari bergerak
tersebut.

Adapun bergerak sedikit, semisal dua gerakan, maka tidak
membatalkan sholat, baik dilakukan secara sengaja atau lupa, selama
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tidak ada tujuan bermain-main. Apabila musholli bergerak sedikit
dengan tujuan bermain-main, misalnya; pada saat sholat, musholli
mengacungkan jari tengahnya kepada orang lain karena bercanda
bersamanya maka sholatnya menjadi batal.

Termasuk gerakan bermain-main adalah kebiasaan yang
dilakukan oleh musholli-musholli bodoh, yaitu mereka memajukan
kaki untuk menginjak bagian ujung baju teman dengan tujuan
bermain-main agar temannya itu tidak bisa berdiri dari sujud. Hanya
dengan satu kali memajukan kaki, sholat mereka sudah dihukumi
batal.

احلك،عدمعلىمعهيقدرالبأنجربلشدةكانإذاحركاتكثالثالفعلوكثري
يبطلالكفهقرارمععقدأوحلأوسبحةيفأصابعهكتحريكخفيفاً كانأو

أوذكرهأوأذنهأوأجفانهحتريكأصابعهوكتحريكلعبقصدبالكانإذاالصالة
فيهوشرعاملبطلقصدألنهضرمنهاواحداً وفعلوالءأفعالثالثةنوىولولسانهأخرج
ثالثبهومشىمصلياً شخصمحلولونيةغريمنوالءأفعالثالثةيفشرعلوكما

شيئاً فعلإنلكنلهتنسبالاخلطواتألناحملمولصالةتبطلملمتوالياتخطوات
امن حينئذإمتامهميكنهملحيثلهحيسبملمحلهحالأركا

Gerakan banyak, seperti tiga gerakan, ketika dilakukan
karena parahnya kudis, sekiranya kudis tersebut mengharuskan
musholli menggaruknya, atau gerakan sedikit (ringan), seperti;
menggerak-gerakkan jari-jari pada tasbih atau melepas ikatan tali;
tetapi disertai menetapkan telapak tangan, maka tidak membatalkan
sholat jika memang tidak ada tujuan bermain-main. Begitu juga,
menggerak-gerakkan kelopak mata, telinga, dzakar (saat ereksi), atau
memelet-meletkan lidah, tidak membatalkan sholat jika memang
tidak ada tujuan bermain-main.

Apabila musholli berniat melakukan tiga gerakan secara
berturut-turut, tetapi ia hanya melakukan satu gerakan, maka
sholatnya sudah dihukumi batal karena ia telah menyengaja hendak
melakukan sesuatu yang dapat membatalkan sholat dan telah nyata



246

melakukannya, sebagaimana musholli telah memulai melakukan tiga
gerakan secara berturut-turut yang tanpa disertai meniatkannya
terlebih dahulu.

Apabila si A menggendong si B yang sedang sholat,
kemudian si A berjalan tiga langkah secara berturut-turut, maka
sholat si B tidak batal karena langkah-langkah tersebut tidak
dinisbatkan kepada si B, tetapi apabila si B melakukan salah satu dari
rukun-rukun sholat pada saat ia masih digendong maka satu rukun
tersebut tidak dianggap sekiranya si B tidak bisa menyempurnakan
rukun tersebut pada saat digendong.

مجعماأنالقاعدةألنغريهاليسالراءوهواجلمععنيبفتحهوحركاتقوله]تنبيه[
وهندكدعدعنهاجمرداً أووغرفةوسدرةكجفنةبالتاءخمتتماً كانسواءوالتاءباأللف

والمعتالً يكونالأناألولستةبشروطلكنمطلقاً احلركةيففاءهعينهتتبعومجل
اجليمبفتحجفناتمجعهايففتقولومؤنثاً العنيوساكنوامساً ثالثياً يكونوأنمضعفاً 
عداتدو والراءالغنيبضموغرفاتوالدالالسنيبكسروسدراتكسجداتوالفاء
وامليماجليمبضمومجالتوالنوناهلاءبكسروهنداتوالعنيالدالبفتح

جيوزوالوهندات،كغفراتوالفتحالتسكنيوالكسرةالضمةبعداجلمععنييفوجيوز
اجلمعفاءالتباعهالكاففتحجيبفإنهكركعاتاالتباعجيببلالفتحةبعدذلك
اخلالصةيفمالكابنقالالراء،وهو

شكلمبافاءهعنياتباع** أنلامساً الثالثيالعنيوالسامل

جمرداأوبالتاءخمتتماً ** بدامؤنثاً العنيساكنإن

روواقدفكالبالفتحخففه** أوالفتحغريالتايلوسكن
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الصبانعندللساملنعتوالثالثيإليهمضافوالعنيبأنلأولمفعولوالساملقوله
مصدروهوألنلثانمفعولواتباعالثالثيمنحالوامساخالد،الشيخعندمنهوبدل

يفوالباءحركمبعىنللمفعولبالبناءوشكلالثاين،مفعولهوفاءهاألولملفعولهمضاف
اليتاحلركةيفلفائهعينهاتباعكالعنيالساملالثالثياالسمأعطواملعىنيفمبعىنمبا

العائدبدافعلمنحاالنمؤنثاً العنيوساكنشرطحرفإنقولهالفاءاشكلت
بالنصبالفتحغريمفعولهوالتايلأمرفعلوسكنوقولهثالثةحالوخمتتماً اسمعلى
برووامقدممفعولهفكالوقولهاإلضافةعلىاجلرأواملفعوليةعلى

(TANBIH)

Perkataan Mushonnif yang berbunyi ’َحرََكات‘ (gerakan-

gerakan) adalah dengan fathah pada huruf ‘ain jamak-nya, yaitu
huruf /ر/, bukan didhommah, dikasroh, atau disukun, karena

kaidahnya menyebutkan bahwa setiap isim yang dijamakkan dengan
huruf /ا/ dan /ت/, baik diakhiri dengan tak marbutoh ;seperti lafadz ,/ة/

’ُغْرَفة‘ ,’ِسْدرَة‘ ,’َجْفَنة‘ atau tidak diakhiri dengannya, seperti lafadz; ,’َدْعد‘
‘ ,’ِهْند‘ لمجُُ  ’, maka harokat ‘ain jamak-nya mengikuti harokat faa

jamak-nya secara mutlak, tetapi dengan beberapa syarat berikut:

1. Tidak berupa isim muktal (yang kemasukan huruf ilat ((alif,
yaa, wawu))

2. Tidak berupa isim mudhoaf
3. Terdiri dari tiga huruf
4. Berupa kalimah isim
5. Disukun ‘ain-nya
6. Muannas

Oleh karena itu, berdasarkan contoh di atas, kamu
mengucapkan, ’َجَفَنات‘ dengan fathah pada huruf dan /ج/ seperti ,/ف/

lafadz dan mengucapkan ,’َسَجَدات‘ ’ِسِدرَات‘ dengan kasroh pada huruf

dan ,/د/ dan /س/ ’ُغرُفَات‘ dengan dhommah pada huruf /غ/ dan /ر/, dan
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’َدَعَدات‘ dengan fathah pada huruf /د/ dan /ع/, dan ’ِهِنَدات‘ dengan kasroh

pada huruf /ه/ dan /ن/, dan lafadz ’ُمجَُالت‘ dengan dhommah pada huruf

./م/ dan /ج/

Diperbolehkan mensukun dan menfathah ‘ain jamak yang
jatuh setelah dhommah dan kasroh, seperti kamu membaca
‘ اترَ فْ غُ  ’/‘ اترَ فَ غُ  ’ dan ‘/’ِهْنَدات‘ َداتِهنَ  ’. Tidak diperbolehkan mensukun dan

menfathah ‘ain jamak yang jatuh setelah fathah, tetapi wajib
mengikutkannya dengan harokat huruf sebelumnya (itbak), seperti
kamu membaca tidak boleh ,’رََكَعات‘ karena wajib mengikutkan ,’رَْكَعات‘

huruf /ك/ pada faa jamak, yaitu huruf /ر/.

Ibnu Malik berkata dalam kitab al-Khulasoh;

شكلمبافاءهعنياتباع** أنلامساً الثالثيالعنيوالسامل

Ikutkanlah harokat ‘ain jamak pada faa jamak dalam jamak muannas
salim yang berasal dari mufrod isim tsulatsi (yang terdiri dari tiga

huruf).

جمرداأوبالتاءخمتتماً ** بدامؤنثاً العنيساكنإن

Isim tsulatsi tersebut muncul dalam keadaan disukun ‘ainnya,
muannas, dan baik diakhiri dengan huruf /ة/ atau tidak diakhiri

olehnya.

روواقدفكالبالفتحخففه** أوالفتحغريالتايلوسكن

Sukunkanlah ‘ain jamak yang jatuh setelah selain fathah. Atau
ringankanlah dengan membaca ‘ain jamak dengan fathah. Masing-
masing dua bentuk bacaan ini sungguh telah diriwayatkan oleh para

ulama.

Perkataan Ibnu Malik ’والسامل‘ adalah maf’ul bih pertama dari lafadz

Lafadz .’أنل‘ ’العني‘ adalah mudhof ilaih. Lafadz ’الثالثى‘ adalah na’at bagi
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lafadz ’السامل‘ menurut Shoban, dan badal dari lafadz ’السامل‘ menurut

Syeh Kholid. Lafadz ’امسا‘ adalah haal dari lafadz Lafadz .’الثالثى‘ ’اتباع‘
adalah maf’ul bih kedua bagi lafadz ia berbentuk ,’أنل‘ masdar yang

diidhofahkan pada maf’ulnya yang pertama. Lafadz ’فاءه‘ adalah

maf’ul bih yang kedua. Lafadz ’شكل‘ berbentuk mabni maf’ul yang

berarti ‘ كَ رِّ حُ  ’ (diharokati). Huruf /ب/ dalam lafadz ‘مبا’ berarti huruf /ىف/.

Maksudnya adalah berikanlah mengikutkan harokat ‘ain jamak pada
harokat faa jamak kepada isim tsulatsi yang telah di jamak muannas
salim-kan. Lafadz ’ِإنْ ‘ adalah huruf syarat. Lafadz ’ساكن العني مؤنثا‘
berkedudukan sebagai dua haal dari fi’il ’بدا‘ yang dhomirnya

kembali pada isim tsulatsi. Lafadz ’خمتتما‘ berkedudukan sebagai haal

yang ketiga. Lafadz ’َسكِّن‘ adalah fi’il amar dan lafadz ’التَّاِىلَ ‘ adalah

maf’ulnya. Lafadz َر الفتح‘ ’َغيـْ beri’rob nasob karena menjadi maf’ul atau

beri’rob jer karena idhofah. Lafadz ‘ ’َفُكال berkedudukan sebagai

maf’ul bih yang didahulukan dari amil-nya, yaitu lafadz .’َرَوْوا‘

ااملصنفمجعهاإمنامتوالياتقوله]تنبيه[ ليطابقأيضاً مجعوهيحلركاتصفةلكو
مجعيأنسيبويهمذهبعلىبناءقلةمجعحركاتألناألفصحوهواملوصوفالصفة

مطلقاً العاقلمجعويفيعقلالمامجوعمنالقلةمجعيفواألفصحللقلة،السالمة
ومنطلقاتانطلقنواهلنودواهلنداتومنكسراتانكسرتاالجذاعحنواملطابقة

قالومنكسرةانكسرتاجلذوعحنواإلفراديعقلالمماالكثرةمجعيفواألفصح
اإلسقاطي

أمثللديهمالوصفتطابق** يعقلالملاقلةمجعيف

ذابعكسكثرةيفوغريه** كذاعقللذياجلمعومطلق
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وهوالتطابقعدمهوذابعكسبقولهواملرادللقاعدة،وأتبعأفضلأيأمثلبقولهواملراد
ويفعقلذيعلىعائدغريهيفوالضمرياخلربفدخلاملعنويبالوصفواملراداإلفراد،

انتهىكثرةمجعأيكثرة

(TANBIH)

Perkataan Mushonnif yang berbunyi ’ُمتَـَوالَِيات‘ (yang berturut-

turut) dijamakkan olehnya karena lafadz tersebut adalah sifat bagi
lafadz Sedangkan lafadz .’َحرََكات‘ ’َحرََكات‘ yang berkedudukan sebagai

mausuf juga berbentuk jamak sehingga akan menghasilkan
kecocokan antara sifat dan mausuf. Hal ini merupakan susunan
bahasa yang paling fasih karena lafadz ’َحرََكات‘ adalah bentuk jamak

qillah (jamak dari hitungan 3-10) berdasarkan madzhab Sibawaih
yang menyebutkan bahwa jamak mudzakar salim dan jamak
muannas salim merupakan dua bentuk jamak qillah. Menurut yang
paling fasih tentang jamak qillah yang dari bentuk-bentuk jamak-nya
isim yang tidak berakal dan tentang jamak-nya isim yang berakal,
baik berbentuk jamak qillah atau katsroh, mengharuskan adanya
mutobaqoh (kecocokan), seperti:

اتٌ رَ سِ كَ نْ مُ و تْ رَ سَ كَ نْ اِ اعُ ذَ جْ ْالَ اَ 

اتٌ قَ لِ طَ نْ مُ وَ نَ قْ لَ طَ نْ اِ دُ وْ نُـ اهلُْ وَ اتُ دَ نْ هلِْ اَ 

Menurut yang paling fasih tentang jamak katsroh dari isim yang
tidak berakal adalah dimufrodkan, seperti:

ةٌ رَ سِ كَ نْ مُ وَ تْ رَ سَ كَ نْ اِ عُ وْ ذُ جلُْ اَ 

Isqoti mengatakan;

أمثللديهمالوصفتطابق** يعقلالملاقلةمجعيف
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Dalam jamak qillah dari isim yang tidak berakal, para ulama lebih
mengutamakan adanya kecocokan antara sifat dan mausuf.

ذابعكسكثرةيفوغريه** كذاعقللذياجلمعومطلق

Jamak qillah atau katsroh dari isim yang berakal juga lebih
diutamakan adanya kecocokan antara sifat dan mausuf. Adapun

jamak katsroh dari isim yang tidak berakal lebih utama dimufrodkan
(tidak ada kecocokan antara sifat dan mausuf).

Yang dimaksud dengan bunyi ’أمثل‘ adalah ’أَْفَضل‘ dan ,’أَتْـَبع لِْلَقاِعَدة‘
maksudnya lebih utama dan lebih mengikuti kaidah. Yang dimaksud
dengan bunyi ’بَِعْكِس َذا‘ adalah tidak adanya kecocokan, yaitu ifrod

(memufrodkan). Yang dimaksud dengan bunyi ’الَوْصف‘ adalah sifat

maknawi sehingga mencakup khobar dan dhomir yang berada di
lafadz yang tidak berkedudukan sebagai khobar yang mana dhomir
tersebut merujuk pada isim yang berakal. Maksud ’ِىف َكثْـَرة‘ adalah

jamak katsroh.

8. Melompat Parah

أكثرهأوالبدنكلحتريكوكذااحلدجتاوزاليتبالنطةأي) الفاحشةالوثبة(ثامنها) و(
ألنهبذلكالصالةبطلتوإمناللمرةألنهالواوبفتحالوثبةقولهقدميه،نقلغريمنولو

حاجةالالفاحشةقولهالشوبريعننقالً السويفيقالهالكثريكالفعلنظمهايقطع
لإلشارةالكاشفةكالصفةالفاحشةإنيقالأنإالفاحشةإالتكونالالوثبةألنإليه
الوثبةحكمحكمهبدنهمجيعكتحريكفحشماكلأنإىل

Perkara yang merusak sholat yang kedelapan adalah
melompat parah, yaitu melompat yang melebihi batas. Begitu juga,
dapat merusak sholat adalah menggerakkan seluruh tubuh atau
sebagian besar tubuh meski tidak sampai memindah kedua telapak
kaki.
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Perkataan Mushonni yang berbunyi ’الَوثـَْبة‘ adalah dengan

fathah pada huruf /و/ karena lafadz tersebut berfungsi menunjukkan

arti marroh (hitungan berapa kali perbuatan terjadi).

Adapun sholat dihukumi batal sebab melompat parah adalah
karena melompat parah menyebabkan terputusnya rangkaian sholat,
seperti perbuatan (gerakan) banyak. Demikian ini dikatakan oleh
Suwaifi dengan mengutip dari Syaubari.

Perkataan Mushonnif yang berbunyi ‘ َفاِحَشةال ’ sebenarnya tidak

perlu disebutkan karena ’الَوثـَْبة‘ (melompat) pasti ’الَفاِحَشة‘ (parah),

kecuali jika tujuan menyebutkan ’الَفاِحَشة‘ adalah untuk memperjelas

bahwa setiap perkara yang parah, seperti menggerakkan seluruh
tubuh, hukumnya adalah seperti hukumnya .’الَوثـَْبة‘

9. Memukul Keras

قولهاحلدجماوزةأيأفرطمنفاعلاسمالفاءبسكون) املفرطةالضربة(بتاسعها) و(
للمرةالضادبفتحالضربة

Perkara yang merusak sholat yang kesembilan adalah
melakukan gerakan memukul keras atau mufritoh.

Lafadz ’املُْفرِطَة‘ dengan sukun pada huruf /ف/ adalah isim faa’il
dari fi’il madhi ’أَفْـَرطَ ‘ yang berarti melewati batas. Perkataan

Mushonnif yang berbunyi ’الَضْربَة‘ dengan fathah pada huruf /ض/

berfungsi menunjukkan arti marroh (hitungan berapa kali perbuatan
terjadi).

10. Menambahi Rukun Fi’li Secara Sengaja

قدروهوالقعودنعملتالعبهيطمئنملوإن) عمداً فعليركنزيادة(بعاشرها) و(
يفمعهودألنهالصالةيفسدالسجدمثقيامبعدجلسكأنعليهزادماالالطمأنينة
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قيامهقبللالسرتاحةتالوةسجودعنجلسلووكذااالسرتاحة،جلسةيفالصالة
ليفرتشأواألخريالتشهدأثناءيفليتوركقعودمنالراكعحدإىلاالحنناءاجللوسومثل

الشرقاويأفادهاألوليف

Perkara yang merusak sholat yang kesepuluh adalah
menambahi rukun fi’li secara sengaja meskipun ia belum sempat
bertumakninah dalam rukun yang ditambahinya itu karena tala’ub
(bermain-main).

Duduk yang seukuran lamanya tumakninah, bukan yang
melebihi ukurannya, seperti; musholli duduk setelah berdiri yang
kemudian ia bersujud, tidak merusak atau membatalkan sholat
karena duduk tersebut telah maklum dalam sholat pada saat duduk
istirahat. Begitu juga, apabila musholli duduk istirahat tanpa
melakukan sujud tilawah sebelum ia berdiri maka sholatnya tidak
batal. Sama seperti duduk yang seukuran tumakninah adalah
membungkukkan tubuh sampai batas rukuk yang mana
membungkukkannya tersebut dilakukan setelah duduk tawaruk di
tengah-tengah tasyahud akhir atau duduk iftirosy di tengah-tengah
tasyahud awal, seperti yang telah difaedahkan oleh Syarqowi.

يكونالأنوهوثالثقيدذلكعلىويزادثانقيدعمداً وقولهأولدقيفعلىقوله
وسادسخامسوقيدبالتحرمي،عاملاً يكونأنوهورابعوقيدالصالة،يفعهدخفيفاً 

كأنهلاكانإذامااملتابعةلغريبكونهفخرجعذرولغرياملتابعةلغريالزيادةكونومها
ملمعهركعمثيركعملمبنفاقتدىركوعهمنرفعأوإليهعادمثإمامهقبلسجدأوركع

حدإىلسجودهمنرفعلوماعذرلغريبكونهوخرجاملتابعةلتأكدبذلكصالتهتبطل
يضرالفإنهحيةحنولقتلاحلدذلكإىلقيامهمنهوىلووماشيءمنفزعاً الراكع

حنوقتللووماذلكعلىدفعهاوتوقفعليهصالتلوكثريبفعلدفعهايضروال
الشرقاويقالهميتةوهيجلدهاميسأوحيململحيثدمهامنقليلأصابهوإنقملة
:البسيطحبرمنمنظومتهيفالدينعمادأمحدبنوقال
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جبلدتهيسمحوملالقليلعن** عفوامنهالربغوثكذاقملودم

ا بصحبتهصلىناسكاً محلهامن** عذرواماباملوتجنستفإ

مطلقاً أيالقليلعنوقولهاملذهبأصحابأيعفواوقولهالباءبضمالربغوثقوله
عابداً أيناسكاً وقولهعنهاالحرتازويشقالبلوىبهتعممماألنهبفعلهأصابهولو

اتصحفالصالتهحالاجللدمبصاحبةأيبصحبتهوقولهعذروامفعول غريجناسةأل
عليهاالشرحيفالرمليالدينشهابقالهكذاعنهاالتحرزيفاملشقةلعدمعنهامعفو

Perkataan Mushonnif yang berbunyi ’ِفْعلى‘ (rukun fi’li) adalah

qoyid pertama dan perkataannya ’َعْمًدا‘ adalah qoyid kedua. Masih ada

qoyid-qoyid lain yang menyebabkan batalnya sholat sebab
menambahi rukun fi’li. Qoyid ketiga, yaitu rukun yang ditambahkan
tidak berupa rukun ringan yang telah diketahui dalam sholat. Qoyid
keempat adalah musholli tahu tentang keharamannya menambahi
rukun fi’li. Qoyid kelima dan keenam yaitu menambahi rukun itu
bukan karena mutaba’ah (mengikuti) dan bukan karena udzur.

Dikecualikan yaitu menambahi rukun karena mutaba’ah,
seperti; musholli rukuk atau sujud sebelum imamnya, kemudian ia
kembali ke posisi sebelumnya atau bangun dari rukuknya, kemudian
ia bermakmum kepada imam lain yang belum rukuk, lalu ia rukuk
bersamanya, maka sholatnya tidak batal sebab lebih kuatnya sifat
mutaba’ah.

Dikecualikan juga yaitu menambahi rukun karena udzur,
misalnya; musholli bangun dari sujud hingga sampai batas rukuk
karena kaget sesuatu, atau musholli turun dari berdiri sampai batas
rukuk karena membunuh semisal ular, maka rukuk tambahan dalam
dua contoh ini tidak membatalkan sholat. Dalam contoh udzur sebab
membunuh ular, diperbolehkan menjaga diri dengan melakukan
gerakan banyak jika memang ular tersebut akan melukainya dengan
catatan jika menjaga diri hanya bisa dilakukan dengan melakukan
gerakan banyak. Dikecualikan juga dalam masalah apabila musholli
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membunuh kutu meskipun sedikit darah kutu tersebut mengenainya
sekiranya musholli tidak membawa atau menyentuh kulit bangkai
kutu tersebut, (maka sholatnya tidak batal), seperti yang dikatakan
oleh Syarqowi.

Ahmad bin Imaduddin berkata dalam nadzom-nya yang
berbahar basit;

Darah nyamuk dan kutu dihukumi ma’fu jika darah tersebut sedikit.
Kulit (bangkainya) tidak dihukumi ma’fu.

Oleh karena nyamuk atau kutu menjadi najis sebab mati maka para
ulama tidak menghukumi ma’fu saat membawa kulit (bangkainya)

saat sholat.

Perkataan Ahmad bin Imaduddin ’البـُْرُغوث‘ adalah dengan dhommah

pada huruf /ب/. Perkataannya ’َعَفْوا‘ artinya para ashab madzhab

menghukumi ma’fu. Perkataannya ’َعْن َقِلْيلٍ ‘ maksudnya darah yang

sedikit secara mutlak, artinya, baik darah tersebut tidak sengaja atau
disengaja mengenainya karena terkena darah nyamuk termasuk
umum al-balwa dan sulit menghindarinya. Perkataannya ’نَِاسًكا‘ berarti

’َعاِبًدا‘ (yang beribadah) yang berkedudukan sebagai maf’ul bih dari

lafadz Perkataannya .’َعَذُرْوا‘ ‘ ِتهِبُصْحبَ  ’, maksudnya membawa kulit

bangkai (nyamuk dan kutu) saat sedang sholat, oleh karena itu, sholat
menjadi batal karena kulit bangkai dihukumi najis yang tidak
dima’fu karena tidak adanya kesulitan menghindarinya. Demikian ini
juga dikatakan oleh Syihab ar-Romli dalam Syarah nadzoman-nya
Ahmad bin Imaduddin.

11. Mendahului Imam dengan Dua Rukun Fi’li

أمطويلنيكاناسواء) فعلينيبركننيإمامهعلى(السبقأي) التقدم(عشرهاحادي) و(
اإلمامأرادوملارفعيركعأنإمامهأرادفلمااملأمومركعبأنالتعاقبعلىالتقدموكانال
القومياملنهجيفهكذاصالتهتبطلسجودهفبمجردسجديرفعأن
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Perkara yang merusak sholat yang kesebelas adalah
mendahului imam dengan dua rukun fi’li (yaitu rukun sholat yang
bersifat perbuatan), baik dua rukun fi’li yang panjang (lama) atau
pendek (sebentar), yang mana dua rukun fi’li tersebut didahulukan
daripada imam secara berturut-turut, misalnya; makmum telah rukuk,
kemudian ketika imam hendak rukuk maka makmum bangun dari
rukuknya dan ketika imam hendak bangun dari rukuk maka
makmum bersujud, maka dengan melakukan sujud tersebut, sholat
makmum menjadi batal, dan seterusnya. Demikian ini disebutkan
dalam kitab al-Minhaj al-Qowim.

ألنبالتقدمذلكخيصأنوجيوزالتخلفيفمثلهيقدرأنفيجوزوالرافعيالنوويقال
كأنركنببعضولوحرموإنمبطالً فليسمنهمابأقلتقدمهأمااهفحشفيهةاملخالف

التقدمالقومياملنهجيفحجرابنقاللكنالشرقاوي،قالهيعتدلوملاإلمامقبلركع
قائمواإلمامركعكأنفحرامتامفعليبركنالتقدموأمامكروهاملثالكهذاركنببعض

Nawawi dan Rofii berkata, “Boleh dikatakan kalau batalnya
sholat sebab terlambat dua rukun fi’li dari imam disamakan juga
dengan batalnya sholat sebab mendahului imam dengan dua rukun
fi’li.  Dan boleh dikatakan kalau batalnya sholat hanya dikhususkan
karena mendahului imam dengan dua rukun fi’li (bukan terlambat
dua rukun fi’li darinya) karena mukholafah (tidak mengikuti imam)
dalam mendahului itu lebih parah.”

Adapun mendahului imam yang tidak sampai dua rukun fi’li
maka tidak menyebabkan batalnya sholat meskipun diharamkan
sekalipun itu hanya mendahului imam dengan sebagian dari satu
rukun, misalnya; makmum telah rukuk sebelum imam dan makmum
belum i’tidal, seperti yang dicontohkan oleh Syarqowi. Akan tetapi,
Ibnu Hajar dalam kitab-nya al-Minhaj al-Qowim berkata,
“Mendahului imam dengan sebagian dari satu rukun, seperti contoh
ini, hukumnya makruh. Adapun apabila mendahului imam dengan
satu rukun fi’li maka hukumnya haram, misal; makmum telah rukuk
sedangkan imam masih berdiri.”
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واعتدلاإلمامركعكأنطويلنيغريولوتامنيلينيفعبركننيأي) ماوالتخلف(
الثانيةالسجدةاإلمامسجدأوقائم،واملأمومأقربالقيامإىلكانوإنللسجودوهوى
القومياملنهجيفهكذاالسجدتنيبنيجالسواملأمومللركوعوهوىوقرأوقام

Sholat menjadi batal sebab makmum terlambat dua rukun
fi’li dari imam meskipun dua rukun yang pendek (sebentar), misal;
apabila imam rukuk, i’tidal, kemudian hendak turun bersujud
meskipun posisi turunnya tersebut masih lebih mendekati posisi
berdiri, sedangkan makmum masih berdiri, atau apabila imam
bersujud kedua, berdiri, membaca al-Fatihah, kemudian turun
melakukan rukuk, sedangkan makmum masih duduk di antara dua
sujud, (maka sholat makmum dalam dua contoh kasus ini dihukumi
batal). Demikian ini contoh yang disebutkan dalam kitab al-Minhaj
al-Qowim.

فقطاجلهلأوالنسيانهوالتقدميففالعذروالتخلفالتقدمذلكيفأي) عذربغري(
ماالركعةبتلكيعتداللكنصالتهتبطلملجاهالً أوناسياً ماإمامهعلىتقدمفإن
بركعةإمامهسالمبعدفيأيتالتعلمأوالتذكربعديعدمل

Taqoddum dan takholluf, seperti yang telah disebutkan,
dapat menyebabkan batalnya sholat jika dilakukan tanpa didasari
udzur.

Udzur dalam taqoddum adalah lupa atau bodoh saja. Oleh
karena itu, apabila makmum taqoddum dari imamnya dengan dua
rukun fi’li karena lupa atau bodoh maka sholatnya tidak menjadi
batal tetapi rakaatnya tidak dihitung selama ia tidak kembali
melakukan dua rukun fi’li yang didahuluinya itu di rakaat itu juga
setelah ia ingat atau belajar sehingga jika ia belum kembali demikian
maka ia melakukan satu rakaat lagi setelah salamnya imam.

الخلقيلعجزالقراءةبطيءيكونأناألولصورةعشرةإحدىالتخلفيفوالعذر
الوسوسةأماتركهميكنهالالذيوهواخللقيوالبطءمعتدهلاواإلمامثقيلةلوسوسة
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اإلماميهويأنقبلالفاحتةأمتفإنالوسوسةلتلكختلففلوبعذرفليستالثقيلة
اليتهيالوسوسةوتلكصالته،بطلتوإالاملفارقةلزمهوإالالركعةأدركللسجود

نقللكناحلليبعنالشرقاوينقلهماوهذامعظمه،أوالقياميسعزمنفيهامضى
االقليويبعنالسويفيعثمانالشيخ السويفينقلمثقصرياً ركناً يسمعمابقدرأ

ااحلليبعنوالشرقاوي منوقصرياً طويالً ولوفعلينيركننييسعزمنهايكونحبيثأ
ذلكيسعالزمنفيهامضىاليتالوسوسةوأماالشرقاويضعفهلكناملعتدلالوسط

خفيفةوسوسةفهي

Udzur dalam takholluf ada 11 (sebelas) bentuk deskripsi,
yaitu:

1. Makmum adalah orang yang lamban bacaannya karena
ketidak-mampuannya secara alami, bukan karena was-was
tsaqilah (berat atau lama), sedangkan imam adalah orang
yang sedang bacaannya. Pengertian lamban secara alami
adalah lamban yang tidak bisa dihindari. Adapun was-was
tsaqilah tidak termasuk sebagai udzur sehingga apabila
makmum takholluf dari imamnya karena was-was tsaqilah
maka jika ia menyelesaikan Fatihah sebelum imam turun
bersujud maka ia telah mendapati rakaatnya, tetapi jika ia
belum menyelesaikannya pada saat itu maka ia wajib
mufaroqoh (berpisah dari mengikuti imam) sebab jika ia
tidak mufaroqoh maka sholatnya menjadi batal. Was-was
bisa disebut sebagai was-was tsaqilah sekiranya was-was
tersebut berlangsung selama waktu yang cukup untuk
melakukan rukun berdiri (membaca Fatihah) atau sebagian
besarnya (misal; 75% dari lamanya berdiri). Batasan was-
was tsaqilah ini berdasarkan keterangan yang dikutip oleh
Syarqowi dari Halabi, tetapi Syeh Usman Suwaifi mengutip
keterangan dari Qulyubi bahwa was-was bisa disebut
tsaqilah sekiranya was-was tersebut berlangsung selama
waktu yang cukup untuk melakukan satu rukun pendek
(sebentar). Selain pendapat ini, Suwaifi dan Syarqowi juga
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mengutip dari pendapat Halabi bahwa batasan was-was bisa
disebut tsaqilah sekiranya was-was tersebut berlangsung
selama waktu yang cukup untuk melakukan dua rukun fi’li
meskipun satu rukun panjang (lama) dan satu rukun pendek
(sebentar) dengan dinisbatkan kepada musholli yang wasat
muktadil (yang standard gerakan dan bacaannya, maksudnya,
tidak lamban dan juga tidak cepat), tetapi Syarqowi
mendhoifkan pendapat ini.

Adapun was-was yang berlangsung selama waktu yang tidak
cukup untuk melakukan rukun berdiri atau sebagian
besarnya maka disebut sebagai was-was khofifah (ringan).

الفاحتةتركأنهإمامهركوعوبعدركوعهقبلشاكاً أوعاملاً يكونأنالثانية

2. Makmum adalah orang yang tahu atau ragu sebelum
rukuknya sendiri dan setelah rukuk imamnya bahwa ia telah
meninggalkan bacaan Fatihah.

يركعأنقبلوتذكرإمامهركعحىتالفاحتةنسيأنهالثالثة

3. Makmum lupa membaca Fatihah, padahal imamnya telah
rukuk, dan makmum sendiri baru ingat sesaat sebelum ia
rukuk.

سكتإذاوكذاوتعوذافتتاحكدعاءبسنةواشتغلموافقأنهالرابعة

4. Makmum adalah makmum muwafik dan ia sedang
disibukkan melakukan kesunahan, seperti membaca doa
iftitah, ta’awudz, atau hanya sekedar diam.

أوالفاحتةعقبفركعالسورةلقراءتهالفاحتةبعداملسنونةإمامهسكتةانتظرأنهاخلامسة
الفاحتةمعهاملأمومميكنالماقرأ

5. Makmum menunggu diamnya imam yang disunahkan
setelah membaca Fatihah dan sebelum membaca Surat. Akan
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tetapi imam tidak melakukan diam, melainkan ia langsung
rukuk setelah membaca Fatihah atau ia membaca Surat yang
sangat pendek sehingga tidak memungkinkan bagi makmum
untuk membaca Fatihah.

آخريفأوراكعوإمامهإالنومهمنانتبهفمامتمكناً األولالتشهديفنامأنهالسادسة
القيام

6. Makmum tidur di saat tasyahud awal dengan posisi tidur
yang masih menetapkan pantat (intinya tidur yang tidak
membatalkan wudhu). Ternyata makmum baru bisa
terbangun dari tidurnya di saat imamnya melakukan rukuk di
rakaat berikutnya atau di saat imamnya berdiri akhir (hendak
rukuk).

فظنهاالثانيةالركعةبعدللقياماإلمامتكبريةمسعبأناإلمامتكبريعليهاشتبهأنهعةالساب
راكعاً اإلمامفرأىقاممثقيامتكبريةهيفإذاوتشهدفجلسالتشهدتكبرية

7. Makmum merasakan kesamaran bacaan takbir-nya imam,
misalnya; makmum mendengar bacaan takbir imam setelah
rakaat kedua, kemudian makmum menyangka kalau takbir
imam tersebut adalah takbir untuk bertasyahud, akhirnya
makmum pun duduk dan bertasyahud, ternyata takbir imam
tersebut bukan takbir untuk bertasyahud melainkan takbir
berdiri, lalu makmum berdiri dan melihat imam telah dalam
posisi rukuk.

اإلمامكملسواءسهواً أوعمداً عنهاإلمامقيامبعداألولالتشهدكملأنهالثامنة
ببعضهأتىأوالتشهدذلك

8. Makmum menyelesaikan tasyahud awal setelah imam
berdiri dari tasyahud awal karena sengaja atau lupa, baik
imam telah menyelesaikan tasyahud awal-nya atau hanya
melakukan sedikit dari tasyahud awal.
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منيقمفلمالصالةيفأنهنسيأومثالً السجوديفوهومقتدياً كونهنسيأنهالتاسعة
يركعأنقاربأوراكعواإلمامإالسجدته

9. Makmum lupa kalau dirinya adalah makmum sedangkan ia
sedang dalam posisi semisal sujud atau ia lupa kalau dirinya
sedang dalam sholat, kemudian ia bangun dari sujudnya
sedangkan imam telah dalam kondisi rukuk atau hampir akan
rukun di rakaat berikutnya.

الفاحتةيسعزمناً أدركمنهوفاملوافقموافقأومسبوقهوهلشكأنهالعاشرة
بقراءةوالنفسهبقراءةعربةوالاإلمام،ركوعوقبلحترمهبعداملعتدلللوسطبالنسبة
عقبأحرموإنذلكيدركملمنهوواملسبوقال،أماإلمامحترمحضرسواءإمامه
اإلمامحترم

10. Makmum ragu apakah ia adalah makum masbuk atau
muwafik. Pengertian makmum muwafik adalah makmum
yang mendapati waktu yang cukup untuk membaca Fatihah
setelah ia bertakbiratul ihram dan sebelum imamnya rukuk
dengan dinisbatkan bahwa ia adalah makmum yang wasat
muktadil (tidak lamban dan cepat dalam bacaan dan
gerakan). Tidak ada ibroh (pertimbangan) tentang bacaaan
Fatihah muwafik sendiri dan bacaan Fatihah imamnya, baik
muwafik mendapati takbiratul ihram imamnya atau tidak.
Adapun pengertian makmum masbuk adalah makmum yang
tidak mendapati waktu yang cukup untuk membaca Fatihah
sekalipun ia bertakbiratul ihram tepat setelah takbiratul
ihram imamnya.

إىلقربأوراكعواإلمامإالمنهارفعفمااألخريةالسجدةطولأنهعشراحلادي
الركوع



262

11. Makmum memperlama sujud terakhir. Ia tidak bangun dari
sujud akhirnya itu kecuali ia telah mendapati imam sudah
dalam posisi rukuk atau hampir akan rukun.

علىإمامهخلفيسعىمثقراءتهإلمتامالتخلفوجباألمورهذهمنواحدوجدوإذا
حيسبفالوالسجودانالركوعوهيالطويلةالثالثةباألركانختلفهلهويغتفرصالتهنظم
ماالسجدتنيبنياجللوسوالاالعتدالمنها قبلالفاحتةمنفرغفإنقصريان،ركنانأل
الركنصورةعلىهوماأووالقياماألخريالتشهدوهوالرابعبالركناإلماميتلبسأن

أدركوإننفسه،صالةترتيبعلىومشىالركعةوأدركركعاألولالتشهدقعودوهو
جلسبأنأوللقيامالقراءةفيهجتزىءحملإىلإماموصلبأنالرابعبالركناإلمام

القياممنفيههوفيماإمامهتابعشاءإنخمريفاملأمومفاحتتهاملأموميتمأنقبلللتشهد
علىومضىبالنيةفارقهشاءوإنكاملسبوق،إمامهسالمبعدبركعةويأيتالقعودأو

أنقبلالركوعوهواخلامسيفاإلمامشرعوإنأفضل،املتابعةلكننفسهصالةترتيب
صالتهبطلتاملفارقةينووملقراءتهاملأموميتم

Ketika makmum mengalami salah satu dari 11 (sebelas)
deskripsi keadaan di atas, ia wajib takholluf dari imamnya guna
menyelesaikan bacaannya. Kemudian ia meneruskan rangkaian
sholatnya sendiri setelah rangkaian sholat imamnya.

Ketika makmum berada dalam satu keadaan dari 11 (sebelas)
keadaan di atas, ia boleh takholluf tiga rukun towil (lama), yaitu
rukuk dan dua sujud. I’tidal dan duduk antara dua sujud tidak
dihitung (dalam hitungan takholluf) karena mereka adalah dua rukun
qosir (sebentar). Oleh karena itu;

- Apabila makmum telah selesai membaca Fatihah sebelum
imam menempati posisi rukun keempat, yaitu duduk
tasyahud akhir atau berdiri atau tasyahud awal, maka ia
rukuk dan mendapati rakaat, setelah itu ia meneruskan
sholatnya sesuai dengan urutan rangkaiannya.



263

- Apabila makmum mendapati imam yang telah menempati
posisi rukun keempat, misalnya saja imam telah sampai pada
posisi berdiri yang cukup untuk membaca Fatihah sebelum
makmum menyelesaikan Fatihah-nya maka makmum
diperkenankan memilih antara mutaba’ah (mengikuti)
berdirinya imam dan nanti menambahi satu rakaat setelah
salamnya imam seperti masbuk atau berniat mufaroqoh dan
meneruskan sholatnya sendiri, tetapi mutaba’ah adalah yang
lebih utama.

- Apabila makmum mendapati imam yang telah menempati
posisi rukun keempat, misalnya saja imam telah sampai pada
posisi duduk tasyahud awal atau tasyahud akhir sebelum
makmum menyelesaikan Fatihah-nya maka makmum
diperkenankan memilih antara mutaba’ah (mengikuti)
berdirinya imam dan nanti menambahi satu rakaat setelah
salamnya imam seperti masbuk atau berniat mufaroqoh dan
meneruskan sholatnya sendiri, tetapi mutaba’ah adalah yang
lebih utama.

- Apabila makmum belum selesai membaca Fatihah
sedangkan imam sudah mulai memasuki rukun kelima, yaitu
rukuk (bagi rakaat yang tidak memiliki tasyahud) atau
berdiri (bagi rakaat yang memiliki tasyahud awal) dan
makmum sendiri tidak berniat mufaroqoh maka sholatnya
batal.

12. Berniat Memutus Sholat

الثانيةيفمنهااخلروجاألوىلالركعةيفينويكأن) الصالةقطعنية(بعشرهاثاين) و(
فعلنيةالقطعبنيةوخرجكسهولعذرإالغداً يكفرأننوىلوكماذلكفيضر
هوإمناعليهواحملرمجازمالشروعقبلألنهفيهيشرعحىتصالتهاتبطلفالاملبطل

معهاجازمغريفإنهاخلروجنيةخبالفاملنايففعل

Perkara yang merusak sholat yang kedua belas adalah berniat
memutus sholat, misalnya; di rakaat pertama musholli berniat, “Aku
berniat akan keluar dari sholat di rakaat kedua”, maka niatnya ini



264

menyebabkan sholatnya batal, sebagaimana seseorang berniat, “Aku
berniat kufur besok,” maka seketika itu juga ia dihukumi kufur.

Berniat memutus sholat menyebabkan batalnya sholat
kecuali karena adanya udzur semisal lupa, maka sholat tidak batal.

Mengecualikan dengan berniat memutus (sholat) adalah
berniat akan melakukan mubtil (perkara yang membatalkan sholat).
Jadi, berniat akan melakukan mubtil tidak menyebabkan batalnya
sholat sampai musholli melakukannya secara nyata karena ia
sebelum melakukan mubtil secara nyata (sebagaimana yang ia
niatkan) masih termasuk orang yang mantap (dalam berniat)
sedangkan yang diharamkan atasnya hanyalah melakukan perkara
yang menafikan kemantapannya itu. Berbeda dengan musholli yang
berniat memutus sholat, maka ia tidak termasuk sebagai orang yang
mantap (dalam berniat sholat).

13. Mentakliq Memutus Sholat dengan Sesuatu

قطعكعدمعادياً حماالً ولوحيصلملوإن) بشيءقطعهاتعليق(بعشرهاثالث) و(
بقلبهالتعليقكانوسواءاألولخبالفاجلزمينايفالبهالتعليقألنعلقياً الالسكني

باللفظأو

Perkara yang merusak sholat yang ketiga belas adalah
mentakliq atau menggantungkan memutus sholat dengan sesuatu
meskipun sesuatu tersebut belum terjadi dan mustahil ‘adi (menurut
kebiasaan), seperti ketiadaan pisau memotong (sesuatu). Jadi, apabila
musholli berkata, “Apabila pisau tidak bisa memotong roti ini maka
aku memutus sholatku,” maka sholatnya dihukumi batal.

Berbeda dengan mustahil ‘aqli, maka apabila musholli
menggantungkan memutus sholat dengannya maka sholatnya tidak
batal, seperti; musholli berkata, “Apabila 1+1=3 maka aku memutus
sholatku,” maka sholatnya tidak dihukumi batal, karena mentakliq
dengan mustahil ‘aqli tidak menafikan kemantapan. Berbeda dengan
mustahil ‘adi, maka ia menafikan kemantapan niat sholat.



265

Mentakliq memutus sholat dengan sesuatu dapat
menyebabkan batalnya sholat, baik mentakliq dengan hati atau lisan.

14. Taroddud Tentang Memutus Sholat

ملنافاتهحاالً فتبطلفيهااالستمراريفالرتددومثله) قطعهايفالرتدد(عشرهارابع) و(
مباعربةوالللجزممناقضشكيطرأأنبالرتددواملرادكاإلمياندوامهاملشروطاجلزم
تعاىلباهللاإلميانيفيقعقدبلاملوسوسبهيتبلىمماذلكفإنالفكريفجيري

Perkara yang merusak sholat yang keempat belas adalah
taroddud atau ragu tentang apakah musholli memutus sholat atau
tidak. Begitu juga, dapat merusak sholat adalah taroddud tentang
apakah musholli meneruskan sholatnya atau tidak. Kedua taroddud
ini dapat merusak sholat seketika itu karena menafikan kemantapan
niat sholat yang harus ada sampai sholat berakhir sebagaimana iman.
Yang dimaksud dengan taroddud adalah munculnya keraguan yang
bertentangan dengan kemantapan. Adapun segala sesuatu yang
terlintas di pikiran maka tidak menyebabkan batalnya sholat karena
itu termasuk perkara yang sering dialami oleh musholli yang was-
was, bahkan terkadang terjadi juga dalam beriman kepada Allah.

امنركنفعلمنهاأشياءالصالةمفسداتمنبقي]فرع[ أيالنيةيفالشكمعأركا
فيهاالشكومثلاجلهل،معكانولوشكهيطلملوإنبكماهلاأوااإلتيانأصليف

أوظهراً نوىهلشكلوكمااملنوييفشكلووماكالطهارة،الشروطيفالشك
اإلحرامتكبريةيفذلكومثلعصراً،

(CABANG)

Masih ada beberapa perkara lain yang merusak sholat,
diantaranya:

15. Melakukan salah satu rukun dari rukun-rukun sholat disertai
keraguan tentang niat sholat, apakah musholli telah berniat
sholat atau belum, atau apakah niatnya telah lengkap atau
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belum, meskipun keraguan tersebut tidak berlangsung lama
meskipun musholli sendiri adalah orang yang bodoh.

Begitu juga dapat merusak sholat adalah ketika musholli
sedang sholat, kemudian ia ragu tentang syarat-syarat sholat,
seperti; apakah ia tadi telah berwudhu atau belum, atau ia
ragu tentang sholat yang diniatkan, seperti; apakah ia tadi
berniat sholat Dzuhur atau Ashar, atau ragu tentang apakah
ia telah bertakbiratul ihram atau belum atau apakah ia telah
bertakbiratul ihram secara lengkap atau tidak.

مابقدريكونأنطولهوضابطركناً يفعلملوإنالنيةيفالشكمعزمنطولومنها
بأنيطلملإذاأمااهللابسبحانالتلفظبقدروهيكالطمأنينةقصرياً ولوركناً يسع

الزمنطولقبلتذكربأنسريعاً وزالخاطرلهخطركأنذلكيسعالزمنمضى
تبطلالصالتهفإنبركنوإتيانه

Termasuk perkara yang merusak sholat adalah
berlangsungnya ragu tentang niat sholat selama waktu yang
lama meskipun belum melakukan satu rukun sholat pun.
Batasan waktu yang lama adalah sekiranya waktu tersebut
cukup untuk melakukan satu rukun meskipun rukun qosir
(sebentar) semisal tumakninah, yaitu yang seukuran lamanya
melafadzkan Adapun ketika keraguan tentang niat .’ُسْبَحاَن اهللاِ ‘

sholat berlangsung selama waktu yang tidak lama, artinya
hanya berlangsung selama waktu yang tidak cukup untuk
melakukan satu rukun meskipun qosir, misal; musholli
merasakan adanya khotir (sesuatu yang timbul di hati
semacam pikiran, ide, pendapat), kemudian khotir tersebut
segera hilang sekiranya musholli segera ingat niat sholat
sebelum perasaan khotir itu berlangsung selama waktu yang
lama dan mushollib belum melakukan satu rukun berikutnya,
maka sesungguhnya sholatnya tidak dihukumi batal.
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نيةصرفوالثاينآخرفرضإىلفرضنيةصرفاألولصورأربعوهونيةصرفومنها
آخرنفلإىلنفلنيةصرفوالرابعفرضإىلنفلنيةصرفوالثالثنفلإىلفرض

16. Mengalihkan niat sholat, artinya, mengalihkan niat sholat
juga termasuk perkara yang merusak sholat. Ia dibagi
menjadi 4 (empat) bagian;

1) Mengalihkan niat sholat fardhu ke niat sholat fardhu
lain.

2) Mengalihkan niat sholat fardhu ke sholat niat sholat
sunah.

3) Mengalihkan niat sholat sunah ke niat sholat fardhu.
4) Mengalihkan niat sholat sunah ke niat sholat sunah

yang lain.

ليدركمعنينفلدونمطلقنفلإىلفرضهصرفسنمجاعةوأدركمنفرداً كانإننعم
النيةحالالتعينيإىلالفتقارهإليهالقلبيصحفالالضحىكركعيتملعنيأمافضيلتها

Akan tetapi, apabila musholli sedang sholat fardhu sebagai
munfarid (sholat sendiri), lalu ia mendapati jamaah, maka ia
disunahkan mengalihkan niat sholat fardhunya ke niat sholat
sunah mutlak, bukan sholat sunah mu’ayyan, agar ia bisa
mengikuti jamaah dan mendapatkan fadhilahnya. Adapun
sholat sunah mu’ayyan, seperti; sholat dua rakaat Dhuha,
maka tidak sah mengalihkan niat sholat fardhu padanya
karena dalam sholat sunah mu’ayyan diwajibkan adanyat
pentakyinan saat niat.

الثاينرباعيةأوثالثيةيفيكونأناألولشروطستةوجدتإذاذلكصرفسنيةحمل
جيوزبلالقلبيسنملفيهاشرعأيلثالثةقامأوثنائيةيفكانفإنلثالثةيقومالأن

ركعةعلىاالقتصارفيهجيوزاملطلقالنفلألناجلماعةليدركاألوىلالركعةيففيسلم
خارجهبعضهاوقوععلمفإناستأنفهالوفيهمتامهايتحققبأنالوقتيتسعأنالثالث

أولبدعةبهاالقتداءيكرهممناإلماميكونالأنالرابعالقلبحرمذلكيفشكأو
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فالكحنفياملذهبيفخمالفاً أوكفسقهبدعياً كانفإناملذهبيفكمخالفةغريها
اإلسالمشيخعندبذلكاالقتداءمنأفضلاالنفرادوكانيكرهبلالقلبيسن

احلنفيخلفالصالةمنأفضلمنفرداً الصالةإنأيضاً إسحاقأبوقالكماكالروياين
مطلوبةاجلماعةتكونأنالسادسالقلبجازوإالغريهامجاعةيرجوالأناخلامس

يصليهااليتجنسمنليستفائتةأوحاضرةالقائمةواجلماعةفائتةيصليكانفلو
وملجازظهرخلفكظهرجنسهامنأوفوراً الفائتةقضاءوجبلووكذاالقلبحرم

يفاجلماعةكانتإذاوكذاالقلبوجباحلاضرةفوتالفائتةيفخشيفإنيندب،
مجعة

Kesunahan mengalihkan niat sholat fardhu ke sholat sunah
mutlak memiliki 6 (enam) syarat, yaitu:

1) Munfarid sedang melakukan sholat tsulatsiah atau
ruba’iah.46

2) Munfarid tidak sedang berdiri melakukan rakaat
yang ketiga. Apabila ia sedang melakukan sholat
tsunaiah atau sedang berdiri melakukan rakaat
ketiga maka ia tidak disunahkan mengalihkan niat
sholat fardhu ke niat sholat sunah mutlak, tetapi
boleh melakukan demikian, maka ia mengucapkan
salam di rakaat pertama agar bisa mendapat jamaah
karena boleh melakukan sholat sunah mutlak hanya
dengan satu rakaat.

3) Waktu sholat fardhu masih cukup, artinya, munfarid
yakin kalau apabila ia mengawali sholatnya secara
berjamaah maka sholatnya tersebut masih dilakukan
dalam waktu sholat. Oleh karena itu, apabila
munfarid yakin kalau sebagian sholatnya akan

46 Tsulatsiah adalah sholat fardhu yang memiliki rakaat tiga semisal
sholat Maghrib. Ruba’iah adalah sholat fardhu yang memiliki empat rakaat
semisal sholat Dzuhur, Ashar, dan Isyak. Tsunaiah adalah sholat fardhu
yang memiliki dua rakaat semisal sholat Subuh.
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dilakukan di luar waktu sholat atau ia ragu tentang
demikian maka diharamkan atasnya mengalihkan
niat sholat fardhu ke niat sholat sunah.

4) Imam jamaah bukan termasuk orang yang
dimakruhkan untuk dimakmumi, misal; imam adalah
ahli bid’ah atau orang yang berbeda madzhab
dengan madzhab munfarid. Oleh karena itu, apabila
imam adalah orang yang ahli bid’ah karena
kefasikannya atau orang yang berbeda madzhab
dengan madzhab munfarid, seperti; hanafi, maka
tidak disunahkan mengalihkan niat sholat fardhu ke
niat sholat sunah, malahan dimakruhkan, bahkan,
menurut Syaikhul Islam dan Rouyani, sholat
sendirian adalah lebih utama daripada sholat
berjamaah dengan imam yang demikian itu. Abu
Ishak juga berkata bahwa sholat sendirian adalah
lebih utama daripada sholat di belakang imam yang
bermadzhab Hanafi.

5) Munfarid tidak mengharapkan adanya jamaah kedua
selain jamaah pertama yang akan ia ikuti. Apabila ia
masih mengharapkan adanya jamaah kedua maka ia
boleh mengalihkan niat sholat fardhu ke niat sholat
sunah mutlak, bukan disunahkan.

6) Jamaah yang akan munfarid ikuti adalah jamaah
yang memang dianjurkan. Oleh karena itu, apabila
munfarid sedang melakukan sholat qodho sedangkan
jamaah sedang mendirikan sholat hadhiroh (bukan
qodho) atau jamaah sedang mendirikan sholat qodho
tetapi tidak sejenis dengan sholat qodho yang sedang
didirikan oleh munfarid, maka diharamkan atas
munfarid mengalihkan niat sholat fardhu qodho ke
niat sholat sunah mutlak.

Sedangkan apabila munfarid diwajibkan mengqodho
sholat dengan segera, atau sholat qodho-nya sejenis
dengan sholat yang sedang didirikan oleh jamaah,
misal; munfarid sedang melakukan sholat qodho
Dzuhur dan jamaah sedang melakukan sholat
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hadhiroh Dzuhur; maka munfarid tidak disunahkan,
tetapi boleh, mengalihkan niat sholat fardhu qodho
ke niat sholat sunah mutlak.

Apabila munfarid sedang melakukan sholat qodho
dan ia kuatir akan kehabisan waktu sholat hadhiroh
maka wajib atasnya mengalihkan niat sholat fardhu
qodho ke sholat sunah mutlak.

Begitu juga apabila jamaah sedang mendirikan
sholat Jumat maka munfarid wajib mengalihkan niat
sholat fardhu qodho ke niat sholat sunah mutlak.

كأنبقولودوامهاإلسالماستمرارقطعوهيالصيبمنكالواقعةصوريةولوردةومنها
أوالكفرعلىيعزمكأنبعزمأولصنميسجدكأنبفعلأوثالثةثالثاهللايقول

ذلكأشبهوماقدمهفاعتقدالالمبفتحالعاملهذايفالصالةيففكركأنباعتقاد
النيةالختاللالصالةوجوبعدماعتقدلووكذاصالته،وتبطلقطعاً احلاليففيكفر

احلصينقالكماذلكأشبهوما

17. Murtad, artinya, termasuk perkara yang merusak sholat
adalah murtad meskipun kemurtadan suriah, yaitu
kemurtadan yang dilakukan oleh anak kecil. Pengertian
murtad adalah memutus dari meneruskan beragama Islam
dan melanggengkannya.

Sholat dapat rusak sebab murtad, baik murtad ucapan,
misalnya; musholli berkata, ”اُهللا ثَاِلُث َثَالثَةٍ “ (Allah adalah pihak

ketiga dari tiga pihak), atau murtad perbuatan, misalnya;
musholli bersujud pada berhala, atau murtad kesengajaan,
misalnya; musholli menyengaja akan kufur, atau murtad
keyakinan, misalnya; musholli sedang sholat dan ia
memikirkan tentang alam, kemudian ia meyakini bahwa
alam itu adalah qodim (ada tanpa diciptakan), dan contoh-
contoh kemurtadan lainnya. Jadi, musholli dihukumi kufur
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seketika itu dan sholatnya menjadi batal. Al-Hisni berkata,
“Begitu juga membatalkan sholat adalah apabila musholli
tidak meyakini kewajiban sholat karena keyakinan semacam
ini dapat merusak niat dan contoh-contoh keyakinan yang
lain.”

قراءتهقبلركعأوركوعهقبلسجدكأنغريهعلىعمداً الفعليالركنتقدميومنها
االفاحتة غريهعلىعمداً السالمغريالقويلتقدميأماالصالة،بصورةخيلألنهتبطلفإ
السجودقبلتشهدأوكررهأوالتشهدعلىالنيبعلىالصالةقدمأوالفاحتةكرركأن
حملهيفإعادتهعليهجيببلقدمهمبايعتداللكنصالتهتبطلفال

18. Mendahulukan rukun fi’li satu daripada rukun fi’li yang lain
secara sengaja, misalnya; musholli bersujud sebelum rukuk,
atau musholli rukuk sebelum membaca Fatihah, maka
demikian ini dapat membatalkan sholat sebab ia dapat
mencacatkan bentuk sholat. Adapun mendahulukan rukun
qouli selain salam daripada rukun qouli yang lain secara
sengaja, misal; musholli mengulang-ulangi bacaan Fatihah,
atau musholli mendahulukan membaca sholawat atas Nabi
daripada bacaan tasyahud, atau musholli mengulang-ulangi
bacaan tasyahud, atau musholli membaca tasyahud sebelum
sujud, maka demikian ini tidak membatalkan sholat, tetapi
rukun qouli yang ia dahulukan tidak dianggap melainkan ia
wajib mengulanginya untuk dibaca sesuai pada tempatnya.

منمثلهيفعلملإنفيتداركهلعذرسهواً تركهخبالفعمداً قولياً ولوركنتركومنها
بركعةوأتىبينهماماولغامقامهقاموإالأخرىركعة

19. Meninggalkan satu rukun meski rukun qouli secara sengaja.
Berbeda dengan meninggalkannya karena lupa, maka
musholli segera kembali melakukannya jika memang ia
belum melakukan rukun yang sama di rakaat berikutnya,
tetapi apabila ia telah melakukan rukun yang sama dengan
yang ditinggalkan di rakaat berikutnya maka rukun di rakaat
berikutnya menggantikan rukun yang ditinggalkan di rakaat
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sebelumnya dan rukun-rukun antara rukun yang ditinggalkan
di rakaat sebelumnya dan rukun yang sama dengan yang
ditinggalkan di rakaat berikutnya dihukumi tidak dianggap,
kemudian ia nanti melakukan satu rakaat.

صحيححترمبعدبهاقتدىبأنغريمهاأوحدثأولكفربهيقتدىالمبناقتداءومنها
منه

20. Mengikuti imam yang tidak boleh diikuti karena imam
melakukan kekufuran, atau menanggung hadas, atau lain-
lainnya sekiranya makmum mengikuti imam seperti itu
setelah makmum melakukan takbiratul ihram yang sah.

الفاحتةبقدرفيهالواردالدعاءعلىلاالعتدايفيزيدبأنعمداً قصريركنتطويلومنها
ولوذلكعننقصفإنالتشهدبقدرفيهالواردالدعاءعلىالسجدتنيبنياجللوسويف

يضرالنعموسّلمعليهاهللاصلىالنيبعلىالصالةالتشهدمعيعتربواليضرملكلمة
اجلملةيفالصالةيفمعهودألنهالصلواتسائرمناألخريةالركعةيفاالعتدالتطويل

صالةيفالسجدتنيبنياجللوستطويلوالالنازلة،صالةيفكماالصوربعضيفأي
خاصةالتسبيح

21. Memperlama rukun qosir (sebentar) secara sengaja sekiranya
musholli menambahi bacaan yang melebihi dari doa yang
dianjurkan dalam i’tidal hingga lamanya seukuran lamanya
membaca Fatihah, atau musholli menambahi bacaan yang
melebih dari doa yang dianjurkan dalam duduk antara dua
sujud hingga lamanya seukuran lamanya membaca tasyahud.
Apabila ukuran lamanya masih di bawah ukuran lamanya
membaca Fatihah maka tidak membatalkan sholat meskipun
hanya selisih satu kata (kalimah). Bacaan sholawat tidak
termasuk bacaan tasyahud dalam ukuran lamanya waktu.

Memperlama i’tidal dalam rakaat terakhir dalam sholat tidak
membatalkan sholat karena i’tidal tersebut telah diketahui
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secara umum dalam sholat, maksudnya, telah diketahui di
beberapa contoh dalam sholat, seperti dalam sholat nazilah
(yang membaca qunut nazilah).

Memperlama duduk antara dua sujud dalam sholat tasbih
saja tidak membatalkan sholat.

أوكثريةأفعالإىلإليهاملضييفاحتاجبأنمنهبعيداً ثوباً الصالةيفوجودهومنها
صالتهدامتكثريةأفعالبالحاالً بهاسترتبأنقريباً كانلوأماالكشفمدةطالت
بطلتوإالالصحةعلى

22. Musholli menemukan pakaian yang jauh darinya dalam
sholat, misalnya; musholli sholat dalam keadaan telanjang,
kemudian ia mendapati baju yang jauh darinya, ia perlu
melakukan gerakan-gerakan banyak untuk sampai pada baju
tersebut atau waktu terbukanya aurat berlangsung lama maka
sholatnya menjadi batal. Berbeda apabila musholli sholat
dalam keadaan telanjang, kemudian ia mendapati baju yang
dekat dengannya, lalu ia menutup auratnya dengan baju
tersebut seketika itu tanpa melakukan gerakan-gerakan
banyak, maka sholatnya tetap dihukumi sah, jika ia perlu
melakukan gerakan-gerakan banyak maka sholatnya menjadi
batal.

مجعالراءوفتحاخلاءبكسراخلرقأوالرجلمنباخلفيسرتمابعضظهورومنها
الراءبسكونخرقة

23. Terlihatnya sebagian kaki yang ditutupi dengan muzah
(sepatu) atau kain.

لوحىترجليهطهارةوهوطهارتهبعضلبطالناخلفمسحوقتخروجومنها
للغسلتأثريفالاحلدثيرفعاخلفمسحإذيؤثرملاملدةفراغقبلاخلفيفغسلهما

املدةفراغقبل
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24. Habisnya masa aktif mengusap muzah. Oleh karena itu,
sholatnya dihukumi batal karena batalnya sebagai toharoh,
yaitu batalnya toharoh dari kedua kaki, bahkan apabila
musholli membasuh kedua kakinya yang masih memakai
muzah sebelum masa aktifnya habis maka basuhan tersebut
tidak berpengaruh karena mengusap muzah dapat
menghilangkan hadas sehingga tidak basuhan baru tidak
berpengaruh sebelum masa akfit mengusap muzah telah
habis.

النتفاءالسفرونفلخوفشدةغرييفكانبأنيشرتطحيثللقبلةتوجهتركومنها
الشرط

25. Meninggalkan menghadap Kiblat sekiranya menghadap
Kiblat itu disyaratkan semisal musholli sedang tidak dalam
keadaan takut dan musholli sedang tidak melakukan sholat
sunah di perjalanan karena menghadap Kiblat dalam dua
sholat ini tidak menjadi syarat.
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BAGIAN KESEMBILAN BELAS

JAMAAH

A. Sholat-sholat yang Diwajibkan Berniat Jamaah di
dalamnya

أي) اإلمامةنيةفيهيلزمالذي(قالاجلماعةنيةفيهاتلزماليتالصالةبيانيف) فصل(
فرادىتصحالصالةكلوهيالصلواتمن) أربع(اإلحراممعاإلمامعلى

Fasal ini menjelaskan tentang sholat-sholat yang diwajibkan
berniat jamaah di dalamnya.

Mushonnif berkata;

Sholat yang di dalamnya diwajibkan atas imam untuk berniat
imamah47 yang disertakan dengan takbiratuk ihram ada 4 (empat)
sholat, yaitu sholat-sholat yang tidak sah dilakukan sendirian.

1. Sholat Jumat

أواألربعنيمنكانسواءنيتهتصحملاإلحراممعاإلمامةنيةتركفلو) اجلمعة(أحدها
اأهلمنيكنملوإنعليهمزائداً  غريونوىالوجوبأهلمنيكنملإننعموجو

اإلمامةنيةعليهجتبملاجلمعة

Di dalam sholat Jumat, imam wajib berniat imamah. Apabila
ia tidak berniat imamah yang disertakan dengan takbiratul ihram
maka niat sholat Jumat-nya tidak sah, baik ia terhitung termasuk dari
40 orang atau terhitung lebih dari 40 orang, dan meskipun ia tidak
termasuk orang yang diwajibkan sholat Jumat. Namun, apabila imam
bukan orang yang diwajibkan sholat Jumat, kemudian ia meniatkan
sholat selain sholat Jumat, maka ia tidak wajib berniat imamah.

47 Berniat menjadi imam.
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2. Sholat Mu’adah (Sholat yang Diulangi)

تفعالناللتاناجلماعةفيهاتسناليتالنافلةأواملؤداةاملكتوبةوهي) املعادة(ثانيها) و(
الثوابلرجاءمجاعةثانياً األداءوقتيف

Di dalam sholat mu’adah, imam wajib berniat imamah.
Sholat mu’adah adalah sholat maktubah/wajib yang adak (bukan
qodho) atau sholat sunah yang disunahkan berjamaah di dalamnya
yang mana masing-masing dari keduanya dilakukan di waktu adak
untuk yang kedua kalinya secara berjamaah demi mengharapkan
pahala.

سنمنفرداً ولويصليهامنالوقتيفأدركمثمجاعةيفولوصحيحةصالةصلىومن
اله معهإعاد

Ketika Zaid telah melakukan sholat A (spt; Dzuhur, Ashar,
Tarawih, dll) secara sah yang meskipun dilakukan secara berjamaah,
kemudian di waktu sholat A ia mendapati Umar yang sedang
melakukan sholat A yang meskipun dilakukan secara sendirian,
maka sunah bagi Zaid mengulangi melakukan sholat A bersama
Umar.

معمجعهاجوازويفالشروعقبلتركهاجوازيفإالالفرضحكمهلاألنقطعهاوحيرم
واحدبتيمماألصلية

Diharamkan memutus sholat mu’adah karena ia memiliki
status hukum seperti sholat fardhu, kecuali apabila musholli
meninggalkan sholat mu’adah sebelum ia memulai mendirikannya,
atau apabila musholli bertayamum satu kali, kemudian ia melakukan
satu sholat fardhu, setelah itu ia melakukan sholat mu’adah dengan
tayamumnya tersebut, maka diperbolehkan baginya memutus sholat
mu’adah dalam dua contoh pengecualian ini.
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اهللاصلىقولهوهوالرتمذيوصححهوغريهداودأيبخربيفاإلعادةبتلكلألمروذلك
امعهمفصلياهامجاعةمسجدأتيتمامثرحالكمايفصليتماذاإوسّلمعليه لكمافإ
وقاالمعهيصليامللرجلنيالصبحصالتهبعدذلكوسّلمعليهاهللاصلىقالنافلة

هوبلبقيدليسمجاعةمسجدوسّلمعليهاهللاصلىوقولهبيوتناأيرحالنايفصلينا
زادتأماجلماعتاناستوتسواءواجلماعةباالنفراديصدقصليتماوقولهلألغلب
أشرفاملكانأوأكثراجلمعأوأورعأوأعلماإلمامككونبفضيلةإحدامها

Dasar sholat mu’adah adalah perintah Rasulullah shollallahu
‘alaihi wa sallama dalam hadis Abu Daud dan selainnya yang mana
hadis tersebut dishohihkan oleh Turmudzi, “Ketika kalian berdua
telah mendirikan sholat di tengah-tengah perjalanan, kemudian
kalian mendatangi masjid yang di dalamnya terdapat orang-orang
yang sholat berjamaah, maka ulangilah mendirikan sholat bersama
mereka karena sholat yang kedua itu adalah sholat sunah bagi
kalian.”

Hadis di atas berawal dari ketika Rasulullah shollallahu
‘alaihi wa sallama telah selesai sholat Subuh. Beliau berkata kepada
dua laki-laki yang tidak ikut sholat berjamaah bersama beliau,
“Ketika kalian berdua telah mendirikan sholat di tengah-tengah
perjalanan ...” Mereka menjawab, “Kami telah sholat di rumah.”

Bunyi sabda Rasulullah ’مسجد مجاعة‘ (kemudian kalian

mendatangi masjid yang di dalamnya terdapat orang-orang yang
sholat berjamaah) bukanlah sebuah qoyid/batasan, tetapi hanya
menurut kebiasaan umumnya karena pada umumnya sholat jamaah
sering dijumpai di masjid.

Bunyi sabda beliau ’صليتما‘ (Ketika kalian berdua telah

mendirikan sholat) bisa saja mengandung pengertian bahwa mereka
berdua pada awalnya telah sholat secara sendiri-sendiri atau secara
berjamaah, baik jamaah pertama dan kedua itu sama atau salah satu
dari dua jamaah itu lebih utama daripada yang lainnya, mungkin
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karena imamnya adalah lebih alim, atau lebih wirai, atau jumlah
peserta jamaah lebih banyak, atau tempat jamaahnya lebih utama.

نافلةأومؤداةمكتوبةاألوىلتكونأناألولعشراثنااإلعادةشروطأن) اعلممث(
علىيعادفالالوترأمانذرهكعيدمنذورةولورمضانوترعدامااجلماعةفيهاتسن

ليلةيفوترانالحلديثاملعتمد

(Ketahuilah) Syarat-syarat i’adah atau mengulangi sholat
ada 12 (dua belas), yaitu:

1) Sholat yang pertama adalah sholat maktubah/wajib yang
adak (bukan qodho) atau sholat sunah yang disunahkan
dilakukan secara berjamaah meskipun yang dinadzari
semisal sholat Id yang dinadzari, kecuali sholat Witir di
bulan Ramadhan, maka menurut pendapat muktamad tidak
boleh diulangi karena berdasarkan hadis, “Tidak ada dua
sholat Witir dalam satu malam.”

يغلبمبحلأولربداملتيممكصالةالقضاءعنتغنملوإنصحيحةتكونأنوالثاين
االطهورينفاقدصالةذلكمنيستثىننعماملاءوجودفيه صحيحةكانتوإنفإ

اتعاداللكنها اوجبتصحيحةتكنملفإنايتنفلالأل إعاد

2) Sholat yang pertama adalah sholat yang telah dilakukan
secara sah meskipun masih harus diqodho semisal sholatnya
mutayamim karena cuaca dingin atau sholatnya mutayamim
di tempat yang kemungkinan besar masih didapati air.
Dikecualikan yaitu sholatnya faqid tuhuroini, karena
meskipun sholatnya dihukumi sah tetapi tidak boleh diulangi
karena sholatnya tersebut tidak bisa dialihkan ke sholat
sunah. Berbeda apabila sholat yang pertama dihukumi tidak
sah maka hukum mengulanginya adalah wajib.

اوالثالث وكانمرةوعشرينمخساً تعاداملزينوقالاملعتمدعلىفقطواحدةمرةإعاد
الوقتخيرجملماحصرغريمنتعادالبكرياحلسنأبوالشيخوقالكذلكيفعلها
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3) Sholat pertama hanya dilakukan satu kali saja sebagaimana
menurut pendapat muktamad.

Muzanni mengatakan bahwa sholat pertama bisa diulangi
sebanyak 25 kali. Ia pernah mengulangi sholatnya sebanyak
25 kali.

Syeh Abu Hasan al-Bakri mengatakan bahwa sholat pertama
boleh diulangi sebanyak berapapun selama waktu sholat
belum habis.

المبتدأنفالً تكونالحىتاملفروضةالصالةإعادةينويأنهواملرادالفرضيةنيةوالرابع
ا الفرضنوىفلوعليهالفرضالاملكلفعلىفرضهوماينويأنهأوفرضاً إعاد

صالتهبطلتحقيقةعليه

4) Berniat fardhiah, maksudnya, musholli berniat mengulangi
sholat yang difardhukan agar sholat tersebut tidak menjadi
sholat sunah dari awal melakukannya, bukan berniat
mengulangi sholat karena melakukan kefardhuan, atau
musholli berniat mengulangi sholat yang difardhukan atas
mukallaf, bukan berniat mengulangi kefardhuan mukallaf.
Oleh karena itu, apabila musholli mengulangi sholatnya dan
berniat mengulangi kefardhuannya secara hakikat maka
sholatnya menjadi batal.

يكفيلكنكالطهارةفيهافاجلماعةآخرهاإىلأوهلامنمجاعةكلهاتقعأنواخلامس
مجاعةيفبعضهاوقوعيكفيفالموجودفالشرطصالتهأولذلكألنبالراكعاالقتداء

اإلمامسبقهأوفوراً بآخراقتدىوإناملفارقةبنيةالقدوةمنفيهانفسهأخرجلوحىت
تصحملالركعاتببعض

5) Sholat yang diulangi dilakukan secara berjamaah dari awal
hingga akhir. Dengan demikian, status jamaah dalam sholat
mu’adah adalah seperti toharoh yang harus ada dari awal
sholat hingga akhirnya, tetapi jamaah sholat mu’adah cukup
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dimulai dengan musholli bermakmum kepada imam yang
berposisi rukuk karena rukuk adalah awal sholat musholli.
Oleh karena itu, sholat mu’adah belum mencukupi jika
sebagian darinya dilakukan secara berjamaah dan sebagian
yang lain darinya dilakukan secara sendirian, bahkan apabila
musholli berpisah dari bermakmum kepada imam dengan
berniat mufaroqoh (berpisah) meskipun ia segera berniat
bermakmum kembali kepada imam jamaah lain, atau apabila
musholli telah didahului beberapa rakaat oleh imam, maka
sholat mu’adah-nya tidak sah.

منقطعاً عدحبيثسالمهعنسالمهتأخرلكنأوهلااإلماموافقلوأنهذلكمنفهمو 
صالةبطلتإحرامهعناملأمومفتباطأإماماً املعيدكانلووأنهصالتهبطلتعنه

امتنعتبعدهافيماأواألوىلالركعةيفهمهلوشكمجاعةرأىلووأنهاإلمام،
معهماإلعادة

Dari deskripsi di atas, dapat dipahami bahwa apabila
musholli bermakmum muwafik kepada imam di awal sholat
mu’adah-nya, kemudian salam musholli terlambat dari salam
imam sekiranya keterlambatan tersebut menyebabkan
musholli dianggap telah terputus dari imamnya maka sholat
mu’adah musholli dihukumi batal.

Begitu juga apabila musholli yang melakukan sholat
mu’adah berposisi sebagai imam, kemudian makmumnya
lamban mendapati takbiratul ihram-nya maka sholat
mu’adah-nya imam dihukumi batal.

Apabila seseorang melihat jamaah sholat dan ia ragu apakah
mereka sedang melakukan rakaat pertama atau kedua atau
ketiga dst maka dilarang baginya melakukan sholat mu’adah
dengan berjamaah bersama mereka.
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كثرياً يتأخرملإنيسجدأنللمعيدانكيسجدوملفسلمسهواإلمامحلقلونعم
بلذلكمبجردصالتهتبطلملركنتركيفاملعيدشكولوعنه،منقطعاً يعدحبيث
لالنفرادحيتاجفالشيءتركعدمسالمهقبليتذكرأنالحتمالاإلماميسلمحىت
حاالصالتهفتبطلملثلهاإلمامتركوعدمركنتركعلمإذاأمااإلمام،سالمبعدبركعة

Apabila mu’id48 bermakmum kepada imam, kemudian imam
mengalami lupa semisal imam melakukan salam padahal ia
belum bersujud maka mu’id boleh bersujud sendiri jika
memang mu’id tidak akan terlambat lama dari imam yang
sekiranya keterlambatan tersebut menyebabkan mu’id
dianggap terputus dari imamnya.

Apabila mu’id berjamaah, kemudian ia ragu apakah ia
meninggalkan rukun atau tidak maka sholatnya tidak
dihukumi batal meskipun keraguan tersebut berlangsung
sampai imam mengucapkan salam karena masih ada
kemungkinan bahwa mu’id akan ingat kalau dirinya tidak
meninggalkan rukun apapun sebelum salamnya imam
sehingga ia tidak perlu menambahi satu rakaat sendiri setelah
salamnya imam. Berbeda apabila mu’id tahu kalau dirinya
telah meninggalkan satu rukun sedangkan imam tidak
meninggalkan rukun yang ditinggalkan oleh mu’id maka
sholat mu’adah yang dilakukan mu’id menjadi batal seketika
itu.

املعتمدعلىفيهركعةولوالوقتيفتقعأنوالسادس

6) Sholat mu’adah terjadi dilakukan di dalam waktu sholat
pertama meskipun hanya satu rakaat saja menurut pendapat
muktamad.

كاجلمعةاإلمامةاإلمامينويأنوالسابع

48 Musholli yang melakukan sholat mu’adah.
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7) Imam berniat imamah sebagaimana kewajiban berniat
imamah dalam sholat Jumat.

اأواإلعادةجوازيرىمنمعتعادأنوالثامن املعيداإلمامكانلومافخرجند
كانلوماخبالفقدوة،فالالصالةبطالنيرىألنهمالكياً أوحنفياً واملأمومشافعياً 

صحيحةفهيذكرمنخلقشافعياً املقتدي

8) Sholat mu’adah dilakukan secara berjamaah bersama
makmum yang menetapi pendapat tentang diperbolehkan
atau disunahkannya mengulangi sholat. Dikecualikan yaitu
apabila imam yang mu’id bermadzhab Syafii sedangkan
makmum bermadzhab Hanafi atau Maliki yang keduanya
berpendapat tentang batalnya sholat mu’adah maka tidak sah
sholat mu’adah-nya imam. Berbeda apabila makmum yang
mu’id bermadzhab Syafii sedangkan imam bermadzhab
Hanafi atau Maliki maka sholat mu’adah-nya makmum
dihukumi sah.

إمكانمعالصفعنانفردفلوااإلحرامحالةاجلماعةثوابحصولوالتاسع
إعادةتصحالوكذااجلماعةلفضيلةاملفوتةذلكلكراهةإعادتهتصحملفيهالدخول

حينئذاجلماعةثوابحصوللعدمظلمةيفأوعمياً يكونواملإذاالعراة

9) Diperolehnya pahala jamaah pada saat bertakbiratul ihram
dengan niatan jamaah, artinya, fadhilah jamaah diperoleh
dari awal sholat. Oleh karena itu, apabila mu’id menyendiri
dengan tidak berada di barisan shof jamaah padahal
memungkinkan baginya untuk masuk ke barisan shof
tersebut maka sholat mu’adah-nya tidak sah karena
kemakruhan menyendiri yang menyebabkan hilangnya
fadhilah jamaah.

Begitu juga, jamaah yang terdiri dari mu’id-mu’id yang
telanjang tidak sah melakukan sholat mu’adah karena
keadaan mereka yang demikian itu tidak menghasilkan
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pahala/fadhilah jamaah, kecuali jika mereka adalah buta atau
berada di tempat gelap.

فيهاالقياموالعاشر

10) Berdiri di saat melakukan sholat mu’adah.

اتكونالأنعشرواحلادي اكانفإناخلالفمنللخروجإعاد كأنلذلكإعاد
بدنهمندمسيالنمعأواحلماميفصلىأوالوضوءيفرأسهبعضمسحوقديصلي

عناهللارضيحنيفةأيبعندوالثالثةأمحدعندوالثانيةمالكعندباطلةاألوىلفإن
اسنتاجلميع املرادةاإلعادةهيليستهذهألنمنفرداً ولواألحوالهذهيفإعاد

مجاعةهلايشرتطفال

11) Melakukan sholat mu’adah bukan karena keluar dari
perbedaan pendapat para ulama. Apabila sholat mu’adah
dilakukan dengan tujuan tersebut, misal; mu’id telah sholat
pertama dengan mengusap sebagian kepala pada saat wudhu,
atau ia sholat pertama di tempat pemandian, atau ia sholat
pertama disertai badannya mengalirkan darah, padahal sholat
yang pertama dihukumi batal menurut Malik, yang kedua
dihukumi batal menurut Ahmad Hanbali, dan yang ketiga
dihukumi batal menurut Abu Hanifah, maka disunahkan
mengulangi sholat pertama di keadaan-keadaan tersebut
meskipun dilakukan secara sendirian karena sholat mu’adah
dalam keadaan-keadaan tersebut bukan sholat mu’adah yang
dimaksud disini sehingga tidak disyaratkan harus dilakukan
secara berjamaah.

ااخلوفشدةصالةغرييفتكونأنعشروالثاين املبطلألناألوجهعلىتعادالفإ
تكررفالللحاجةفيهااحتمل

12) Sholat yang diulangi bukanlah sholat yang dilakukan pada
saat keadaan genting (spt; takut saat peperangan) karena
menurut pendapat aujah disebutkan bahwa sholat dalam
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keadaan genting tidak dapat diulangi karena perkara-perkara
yang membatalkan sholat yang terjadi saat melakukan sholat
tersebut berdasarkan hajat sehingga tidak dapat diulangi.

الكاملحبرمنالشروطهذهمنسبعةاملصريالطنطاويالوهابعبدالعالمةونظم
فقال

Allamah Abdul Wahab Tontowi al-Misri menadzomkan 7
(tujuh) syarat sholat mu’adah dengan bentuk nadzom yang berpola
bahar kamil. Ia berkata;

لِ فُّ نَـ تَـ لُ هْ أَ صُ خْ الشَّ وَ اهَ تِ قْ وَ ِيف ** ةً اعَ مجََ نَ وْ كُ تَ نْ أَ ةِ ادَ عَ مُ الْ طُ رْ شَ 

Syarat sholat mu’adah adalah (1) dilakukan secara berjamaah (2) di
waktu sholat yang pertama (3) serta mu’id adalah orang yang ahli

melakukan kesunahan.

لِ وَّ اْألَ ادِ عَ مُ الْ ةَ فَ صِ اَِ يوِ نْ يَـ ** ةٍ ضَ يْ رِ فَ دِ صْ قَ وَ َىل وْ اْألُ ةِ حَّ صِ عَ مَ 

Selain itu, sholat mu’adah (4) dilakukan dalam kondisi yang mana
sholat yang pertama telah dihukumi sah dan (5) dilakukan dengan

niat fardhiah yang mana mu’id meniatkan sifat sholat yang pertama
dengan niatan fardhiah tersebut.

لِ عَ اجْ وَ ضٍ رْ فَـ لُ ثْ مِ لٌ فْ نَـ وَ لَ يْ قِ ** هُ رُ يْـ غَ وْ أَ سٌ ادِ سَ ةِ اعَ مَ اجلَْ لُ ضْ فَ 

Keutamaan jamaah yang diperoleh dari awal sholat adalah syarat
yang keenam. Selain dari yang telah disebutkan, artinya, syarat yang

ketujuh yaitu bahwa sholat yang pertama adalah sholat maktubah
yang adak atau sholat sunah yang disunahkan dilakukan secara

berjamaah, ...

لْ هَ متُْ ملَْ تْ رَ رِّ كُ وْ لَ ةٍ ازَ نَ جَ وَ ** دْ عَ تُـ َال فَ فِ وْ سُ كُ الْ وِ حنَْ َال دِ يْ عِ الْ كَ 
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... seperti sholat Id, bukan seperti sholat Kusuf, maka sholat Kusuf
tidak dapat diulangi. Disunahkan mengulang-ulang melakukan sholat

jenazah tetapi tidak boleh menunda-nunda sebab menunggu.

لِ وِّ عَ فَـ حَّ صَ نْ إِ رَ تْـ وِ َال وَ لُ بَ قْ تُـ ** ةً يَّ دِ عْ بَـ دْ عَ تُـ نْ إِ ةِ ادَ عَ مُ الْ عَ مَ وَ 

Berlaku pula sholat sunah ba’diah yang menyertai sholat mu’adah.
Tidak sah mengulangi sholat Witir di bulan Ramadhan.

لْ مَّ جتََ اهَ دْ عِ أَ َىل وْ اْألُ ةِ حَّ صِ ِيف ** ةٍ مَّ ئِ أَ ْنيَ بَـ فَ لْ اخلُْ تَ يْ أَ رَ َىت مَ وَ 

Ketika kamu mengetahui perbedaan pendapat di kalangan para imam
madzhab tentang keabsahan sholat yang pertama, maka ulangilah

sholat pertama tersebut.

لُ دِ عْ تَـ كَ تِ َال صَ ِيف هاً يْ قِ فَ عْ بَ اتْـ فَ ** اهَ ائِ دَ أَ تِ قْ وَ دَ عْ بَـ داً رْ فَـ تَ نْ كُ وْ لَ 

Apabila kamu telah melakukan sholat sendiri maka berjamaahlah
bersama imam yang mengerti Fiqih.

اإلعادةبتلكللزيادةمستحقاً املعيديكونأنالثالثوالشرطأيلفتنأهلوالشخص
صالتهفسادبانمنوكذاصالته،علىباإلعادةيتنفلالفإنهالطهورينفاقدخبالف
اجتببلعنهاالثانيةتقعفالاألوىل أنلتبنيجتبالوقيلالصحيحعلىإعاد

الثانيةهوحينئذالفرض

Perkataan Tontowi yang berbunyi ,maksudnya ,’والشخص أهل تنفل‘

syarat ketiga sholat mu’adah adalah bahwa mu’id termasuk orang
yang berhak melakukan tambahan dengan cara mengulangi sholat
pertamanya.

Berbeda dengan faqid tuhuroini, maka ia tidak boleh berbuat
kesunahan dengan cara mengulangi sholat pertamanya.

Begitu juga, musholli yang jelas-jelas rusak sholat pertamanya,
maka menurut pendapat shohih disebutkan bahwa sholat yang kedua
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tidak menggantikan sholat yang pertama, melainkan diwajibkan
atasnya mengulangi sholat pertamanya. Menurut satu pendapat qiil
disebutkan bahwa ia tidak wajib mengulangi sholat pertamanya
karena sudah jelas bahwa dari dua sholat pertama dan kedua, sholat
yang berstatus sebagai sholat fardhu adalah sholat yang kedua.

الصالةتكونأناملذكورةالسنةمنتقدمماوغريأيفرضمثلونفلقيلغريهأوقوله
الشرطبيانبهفاملرادالكسوفغرياجلماعةفيهتسننفالً أومؤدىفرضاً األوىل
يتوهمقدكمااألقواليفاخلالفبيانبهاملرادوليسالسابع

Perkataan Tontowi yang berbunyi, ‘ مثل فرضقيل ونفل أو غريه  ’,
maksudnya, selain syarat-syarat yang telah disebutkan, sholat yang
pertama adalah sholat fardhu yang adak atau sholat sunah yang
disunahkan dilakukan secara berjamaah selain sholat sunah Kusuf.
Jadi, maksud ini menjelaskan syarat ketujuh dari syarat-syarat sholat
mu’adah, bukan menjelaskan tentang perbedaan pendapat
sebagaimana yang sering disalah pahami.

تؤخراللكنتكريرهايسناجلنازةصالةإنأيمتهلملكررتلووجنازةقوله
اأماباالنتظار شرحيفهكذانفالً تقعذلكومعايتنفلالألنهتسنفالإعاد

موععناملنهج والنفالً تقعذلكمنوأكثروثالثاً ثانياً تكريرهاوجيوزالشوبريقالا
الصورةهذهخبالفينعقدالعنهمنهيشيءكلأنالفقهاءعندوالقاعدةفيهاثواب
ا انتهىمستثناةفإ

Perkataan Tontowi yang berbunyi, ,’وجنازة لو كررت مل متهل‘
maksudnya, sholat jenazah disunahkan terjadi secara diulang-ulang
(dengan saling silih berganti) tetapi tidak boleh ditunda sebab
menunggu.49 Adapun seseorang mengulangi sholat jenazah maka

49 Maksud diulang-ulang disini adalah misal; ada 20 peserta sholat
jenazah. Kemudian 5 orang dari mereka melakukan sholat jenazah terlebih
dahulu. Kemudian 5 orang berikutnya melakukan sholat jenazah, dan
seterusnya.
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tidak disunahkan sebab sholat jenazah tidak dapat dialihkan ke
sholah sunah. Bersamaan dengan itu, apabila sholat jenazah diulangi
maka sholat jenazah tersebut berstatus sebagai sholat sunah, seperti
yang disebutkan dalam kitab Syarah Minhaj yang mengutip dari
kitab al-Majmuk.

Syaubari mengatakan, “Sholat jenazah boleh diulang-ulang
dua kali, tiga kali, atau lebih, tetapi sholat jenazah yang diulang-
ulang tersebut berstatus sebagai sholat sunah yang tidak berpahala.
Kaidah yang menurut ulama Fuqoha adalah bahwa setiap sesuatu
yang dilarang maka tidak sah jika dilakukan. Akan tetapi, kasus
pengulangan sholat jenazah ini termasuk pengecualian.”

فيهاجلماعةكانتوإنإعادتهيصحالرمضانيفالوترأنأيصحإنوتروالقوله
ليلةيفوترانوالحلديثمسنونة

Perkataan Tontowi yang berbunyi, ,maksudnya ,’وال وتر إن صح‘

sholat Witir yang dilakukan di bulan Ramadhan tidak sah diulangi
meskipun sholat Witir tersebut disunahkan dilakukan secara
berjamaah karena berdasarkan hadis, “Tidak ada dua sholat Witir
dalam satu malam.”

القولهذالىعفاعتمدأيفعولقوله

Perkataan Tontowi yang berbunyi, ‘ لْ وِّ عَ فَـ  ’, maksudnya,

berpegang teguhlah pada pendapat ini.

ذهوحتسنتزينأيالعطفحرفحبذفأعدعلىمعطوفأمرفعلجتملقوله
منفرداً كنتولواألئمةخالفمنللخروجاإلعادةتسنألنهاإلعادة

Perkataan Tontowi yang berbunyi, adalah ,’َجتَمَّلْ ‘ fi’il amar
yang diathofkan pada lafadz ’َأِعدْ ‘ dengan membuang huruf athof.

Maksudnya, berhiaslah dan berbuatlah kebaikan dengan mengulangi
sholat karena mengulangi sholat pertama disunahkan karena keluar
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dari perbedaan di kalangan para imam madzhab meskipun kamu
mengulanginya secara sendirian, tidak berjamaah.

الصوابوتصبترشدأيتعدلقوله

Perkataan Tontowi yang berbunyi, maksudnya, maka ,’تـَْعِدلُ ‘

kamu mendapat pencerahan dan mendapati kebenaran.

3. Sholat Mandzuroh Jamaah

فرادىصالتهانعقدتفيهااإلحراممعاإلمامةينوملفإن) مجاعةاملنذورة(ثالثها) و(
اإلمثمع

Dalam sholat mandzuroh jamaah, yaitu sholat yang
dinadzari akan dilakukan secara berjamaah, imam wajib berniat
imamah yang disertakan dengan takbiratul ihram. Apabila ia tidak
berniat imamah yang disertakan dengan takbiratul ihram dalam
sholat mandzuroh jamaah maka sholat tersebut dihukumi sah sebagai
sholat yang dilakukan secara sendirian, tetapi disertai dosa.

4. Sholat yang Dijamak Sebab Hujan

موعةأي) املطريفاملتقدمة(رابعها) و( فإنوالربدالثلجاملطرومثلتقدميمجعباملطرا
قطعاً صالتهتنعقدملاإلحراممعفيهااإلمامةنيةترك

Dalam sholat yang dijamak sebab hujan, yaitu dengan jamak
takdim, imam wajib berniat imamah. Selain sebab hujan, imam juga
wajib berniat imamah dalam sholat yang dijamak takdim sebab salju
atau es. Apabila ia tidak berniat imamah yang disertakan dengan
takbiratul ihram dalam sholat jamak takdim tersebut maka sholatnya
secara pasti dihukumi tidak sah.

منخبالفطريقهيفباملطريتأذىبعيدمبكانمجاعةيصلينمبمعجلاةرخصوختتص
بابهمنأوالتأذيالنتفاءأيضاً جيمعفالكنيفميشيومنجيمعفالفرادىيصلي
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مثلهوليسباملطريتأذملوإنللمأمومنيتبعاً جيمعأنالراتبلإلمامنعماملسجدعند
اورون املسجديفا

Rukhsoh (kemurahan) menjamak takdim sholat di atas hanya
berlaku bagi orang-orang yang hendak berjamaah yang jauh dari
tempat jamaah serta mereka akan basah kuyup di tengah jalan sebab
hujan yang saat itu terjadi. Berbeda dengan orang-orang yang hendak
sholat sendiri-sendiri, maka mereka tidak diperbolehkan menjamak
takdim sholat sebab hujan. Adapun orang yang dapat berjalan di
bawah hujan dengan memakai semisal payung maka tidak
diperbolehkan menjamak sholat karena tidak mungkin kalau ia akan
basah kuyup. Begitu juga, orang yang pintu rumahnya berdampingan
dengan masjid, maka ia tidak diperbolehkan menjamak sholat hanya
karena hujan.

Akan tetapi, imam rotib (imam yang bertugas)
diperbolehkan menjamak sholat sebab hujan karena mengikuti para
makmum meskipun ia sendiri tidak akan basah kuyup sebab hujan
tersebut. Berbeda dengan orang-orang yang tinggal di sekitar masjid,
maka mereka tidak bisa disamakan dengan imam rotib, artinya,
mereka tidak boleh menjamak sholat sebab hujan.

وهووجودهاتفقلومايكفيبلاملسجدإىلبيتهمنجميئهيفاملطروجوديشرتطوال
باملسجد

Hujan yang turun tidak disyaratkan harus berlangsung saat
musholli datang dari rumah ke masjid, tetapi cukup bahwa hujan
tersebut benar-benar akan terjadi di saat musholli tengah berada di
masjid.

منحتللهوعندبالصالتنيالتحرمعنداملطريوجدأنأحدهاسبعةالشروطأنواحلاصل
اإلمامعناملأمومونيتباطأالأنبدوالمجاعةيصليأنوثانيهاوبينهمااألوىلالصالة
صحتركوعهقبلالفاحتةيسعزمناً معهإحرامهمبعدأدركواولكنتباطؤوافإنبإحرام
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م عرفاً بعيدمبصلىالصالةتكونأنوثالثهااجلماعةلعدمكاإلمامفالوإالصال
اجلمعنيةوسابعهاالوالءوسادسهاالرتتيبوخامسهاطريقهيفباملطريتأذىأنورابعها

Kesimpulannya adalah bahwa syarat-syarat menjamak sholat
sebab hujan ada 7 (tujuh), yaitu:

1) Hujan terus berlangsung saat bertakbiratul ihram di dua
sholat, yaitu sholat pertama (misal Dzuhur) dan kedua (misal
Ashar) serta terus berlangsung selama waktu antara sholat
pertama dan kedua.

2) Para musholli melakukan sholat secara berjamaah.
Disyaratkan para makmum tidak lamban sholatnya dari
takbiratul ihram imam, tetapi apabila setelah mereka
bertakbiratul ihram seusai takbiratul ihram imam, kemudian
mereka masih mendapati waktu yang cukup untuk membaca
Fatihah sebelum imam melakukan rukuk, maka sholat
mereka dihukumi sah, jika mereka tidak mendapati waktu
tersebut maka sholat mereka dihukumi tidak sah
sebagaimana imam sebab tidak adanya kegiatan jamaah.

3) Sholat dilakukan di musholla (tempat sholat) yang menurut
‘urf dianggap jauh dari rumah tinggal.

4) Dimungkinkan akan basah kuyup di tengah jalan sebab
hujan.

5) Tertib dalam menjamak takdim, artinya, jika menjamak
takdim Dzuhur dan Ashar atau Maghrib dan Isyak, maka
melakukan Dzuhur atau Maghrib terlebih dahulu, kemudian
baru Ashar atau Isya.

6) Berturut-turut (muwalah) antara sholat pertama dan sholat
kedua.

7) Berniat menjamak.

وسّلمعليهاهللاصلىأنهعنهمااهللارضيعباسابنعنومسلمالبخاريصحيحففي
ملسلمروايةويفوالعشاءواملغربوالعصرالظهر مجيعاً ومثانياً مجيعاً سبعاً باملدينةصلى

والاملطر،بعذرذلكأرىالشافعيووافقهمالكاإلمامقالسفروالخوفغريمن
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عنالصالةإخراجإىلفيؤديجيمعأنقبلينقطعقداملطرألنتأخرياً لهاجلمعجيوز
عذرغريمنوقتها

Disebutkan dalam Shohih Bukhori dan Shohih Muslim,
diriwayatkan dari Ibnu Abbas rodhiallahu ‘anhu bahwa Rasulullah
shollallahu ‘alaihi wa sallama di Madinah menjamak sholat Dzuhur
dan Ashar sebanyak 7 (tujuh) kali dan menjamak sholat Maghrib dan
Isyak sebanyak 8 (delapan) kali. Dalam riwayat Muslim disebutkan
bahwa Rasulullah menjamak sholat-sholat tersebut bukan karena
sedang tertimpa keadaan takut dan sedang bepergian. Imam Malik
dan Imam Syafii berpendapat bahwa Rasulullah menjamak sholat-
sholat tersebut sebab adanya udzur, yaitu hujan.50

Tidak diperbolehkan menjamak sholat sebab hujan dengan
bentuk jamak takhir karena terkadang hujan telah berhenti sebelum
sholat itu dijamak sehingga akan menyebabkan mengeluarkan sholat
dari waktunya tanpa adanya udzur yang mendasari.

50 Deskripsi diperbolehkannya sholat yang dijamak sebab hujan
adalah misalnya; para makmum telah berkumpul di musholla atau masjid
guna mendirikan sholat Dzuhur secara berjamaah. Sholat akan didirikan
pada jam 13.00 WIB. Ternyata, jam 12.45 WIB, hujan turun deras dan
dimungkinkan berlangsung lama, sedangkan rumah tinggal para makmum
jauh dari musholla atau masjid. Karena demikian, mereka diperbolehkan
menjamak takdim sholat Dzuhur dan Ashar, tetapi mereka harus
mendirikan sholat Dzuhur terlebih dahulu, kemudian disusul dengan
mendirikan sholat Ashar. Selain itu, hujan masih saja berlangsung ketika
mereka bertakbiratul ihram untuk mendirikan sholat Dzuhur dan masih
berlangsung ketika mereka bertakbiratul ihram untuk mendirikan sholat
Ashar dan masih berlangsung di waktu antara mendirikan sholat Dzuhur
dan Ashar. Dan juga, antara mendirikan sholat Dzuhur dan Ashar tidak
diperbolehkan terjeda lama, artinya, antara keduanya harus muwalah atau
berturut-turut.
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أرادإناملأمومعلىواجبةاجلماعةأواملأمومأواالئتمامأواالقتداءنيةأن) اعلممث(
مععليهالنيةهذهفتجبفيهاأمااألربعتلكغريمنصالتهأثناءيفولومطلقاً املتابعة
كاإلماماإلحرام

Ketahuilah sesungguhnya berniat iqtidak (mengikuti) atau
iktimam (menjadi makmum) atau makmum atau jamaah adalah wajib
atas makmum jika memang ia menginginkan mutaba’ah (mengikuti
imam) secara mutlak meskipun niatnya tersebut dilakukan di tengah-
tengah sholat yang selain sholat empat yang telah disebutkan
sebelumnya, yaitu Jumat, mu’adah, mandzuroh, dan mutaqoddimah
sebab hujan. Adapun dalam empat sholat ini, maka makmum wajib
berniat iqtidak dst bersamaan dengan takbiratul ihramnya,
sebagaimana imam juga wajib berniat imamah yang bersamaan
dengan takbiratul ihram dalam empat sholat tersebut.

أوالنيةهذهينووملللمتابعةعرفاكثريانتظاربعدسالمأوواحداً ولوفعلييفتابعفلو
ماخبالفمتيقنبينهمارابطبالغريهصالةعلىربطهاألنهصالتهبطلتفيهاشك

أويسريانتظاربعدأوانتظارغريمناتفاقاً فعلييفتابعأوسالمغريقويليفتابعلو
والالكراهةمعصحصالتهأثناءيفاالئتماماملأمومنوىلولكنللمتابعةالكثري

تابعاً نفسهصريألنهاملعتمدعلىاإلماممعأدركهفيماحىتاجلماعةفضيلةيفحيصل
اإلمامذلكخلفيقتديمثويسلمركعتنيعلىاالقتصارفاألوىلمستقالً كانأنبعد

Apabila makmum mengikuti imam dalam rukun fi’li
(perbuatan) meskipun hanya satu rukun atau mengikutinya dalam
salam yang mana mengikutinya tersebut dilakukan setelah penantian
untuk mutaba’ah yang menurut ‘urf dianggap lama dan makmum
sendiri belum berniat iqtidak dst atau ia ragu apakah sudah
meniatkannya atau belum maka sholatnya dihukumi batal karena ia
menghubungkan sholatnya sendiri dengan sholat imam tanpa adanya
penghubung yang diyakini ada di antara keduanya.

Berbeda dengan masalah apabila makmum mengikuti imam
dalam rukun qouli (ucapan) yang selain salam atau mengikutinya
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dalam rukun fi’li (perbuatan) secara kebetulan, artinya, tanpa
didahului penantian yang lama, atau didahului penantian tetapi
sebentar, atau didahului penantian yang lama tetapi penantian
tersebut bukan karena menanti mutaba’ah, maka sholatnya dihukumi
sah. Akan tetapi, apabila musholli berniat iqtidak dst di tengah-
tengah sholatnya maka hukumnya sah tetapi makruh dan ia tidak
mendapati fadhilah jamaah, bahkan menurut pendapat muktamad
disebutkan bahwa rukun-rukun yang ia dapati bersama imam pun
tidak ada fadhilahnya karena ia menjadikan dirinya sendiri sebagai
musholli yang mengikuti imam setelah sebelumnya ia sholat
sendirian. Yang lebih utama adalah musholli meringkas sholatnya
menjadi dua rakaat saja, kemudian ia salam dari sholatnya. Setelah
itu, ia sholat dengan bermakmum di belakang imam.

خبالفعذربغريقطعهاكذلكمكروهصالتهأثناءيفاإلماممعنفسهإدخالأنوكما
تفوتاللعذراملفارقةألنثوابهيفوتواليكرهفالاإلمامكتطويلبهكانإذاما

اجلماعةفضيلة

Sebagaimana bermakmum kepada imam di tengah sholat
dihukumi makruh, memutus jamaah (menjadi sholat sendirian) juga
dihukumi makruh jika memang tidak ada udzur. Berbeda apabila ada
udzur, misalnya; imam yang memperlama rukun-rukun, maka
memutus jamaah tidak dimakruhkan dan pahalanya masih tetap ada,
karena mufaroqoh (berpisah dari imam) karena udzur tidak
menghilangkan fadhilah jamaah.

أخرىبعدمجعةإنشاءمنيلزمملااجلمعةيفإالأخرىجلماعةاالنتقالوجيوز

Diperbolehkan bagi makmum berpindah dari satu jamaah ke
jamaah yang lain kecuali dalam jamaah sholat Jumat karena apabila
ia berpindah dari satu jamaah sholat Jumat ke jamaah sholat Jumat
lain maka akan menyebabkan unsur mendirikan sholat Jumat satu
setelah sholat Jumat lain.
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حضورهعلىيتوقفاجلماعةشعاروكاناجلماعةمنمينعهاملستأجرأناألجريعلمولو
عليهفيحرماجلمعةمنمينعهأنهعلمإنوكذاالوقت،دخولبعدنفسهإجيارعليهحرم
جازوإاللذلكيضطرملإنهذاالفجربعدنفسهإجيار

Apabila buruh tahu kalau juragan akan mencegahnya
melakukan jamaah, padahal syiar jamaah tergantung pada
kehadirannya, maka ia diharamkan menyewakan jasa dirinya sendiri
sebagai buruh setelah masuknya waktu sholat. Begitu juga, apabila
buruh tahu kalau juragan akan mencegahnya dari jamaah maka ia
diharamkan menyewakan jasa dirinya sendiri sebagai buruh setelah
terbitnya fajar. Keharaman ini berlaku jika memang buruh tersebut
tidak terpaksa, tetapi jika keadaannya terpaksa, artinya, ia harus
bekerja sebagai buruh maka diperbolehkan.

حنيمناجلماعةفضللينالذلكغرييفلإلماممندوبةاجلماعةأواإلمامةنيةوأن
الألنهصالتهأثناءيفعليهالنيةهذهوجوديكرهوالا،إالحيصلالألنهوجودها

قبلهاماعلىنيتهتنعطفوالاملأمومخبالفتابعاً يصري

Ketahuilah sesungguhnya berniat imamah (menjadi imam)
atau jamaah disunahkan bagi imam di selain 4 (empat) sholat yang
telah disebutkan, yaitu Jumat, mu’adah, mandzuroh, dan
mutaqoddimah sebab hujan, agar ia memperoleh fadhilah jamaah
dari awal mula adanya niat sebab fadhilah jamaah tidak akan
diperolehnya kecuali dengan niat imamah atau jamaah.

Apabila imam berniat imamah atau jamaah di tengah sholat
maka tidak dimakruhkan karena ia tidak berubah menjadi tabik
(musholli yang mengikuti), berbeda dengan makmum.

B. Syarat-syarat Qudwah (Bermakmum)

القدوةيفاملعتربةالشروطيف) فصل(
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Fasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat muktabaroh atau
yang harus ada dalam berqudwah.

الوأنأي) يعلمالأن(أحدها) عشرأحد(وضمهاالقافبكسر) القدوةشروط(
بطالنيظنمبناقتداؤهيصحفال) غريهأوحبدثإمامهصالةبطالن(غالباً ظناً يظن

املسنقضاملأموملظننظراً قصدإذامادونفرجهمسحبنفياقتدىكشافعيصالته
فتوضأمتنجسواآلخرطاهرأحدمهااملاءمنإناءينيفاختلفاوكمجتهديناإلمامدون
باآلخرأحدمهااقتداءجيوزفالبهثوباً غسلأوإناءطهرأواغتسلأوإنائهمنكل
معثالثةكانبأنالواحدعلىالطاهراإلناءزادفإذاصاحبهإناءجناسةيظنكالألن

تهدوكثراملتنجس اقتداءصحصالةيفموأباالجتهادالطاهرظنهمباكلوتطهرا
ثاينوهوصالتهيفالبطالنيتعنيمنخلفصالهماإعادةووجبببعضبعضهم
إمامني

Syarat-syarat berqudwah (atau bisa dibaca berqidwah) ada
11 (sebelas), yaitu:

1. Makmum tidak menyangka dengan sangkaan kuat bahwa
sholat imamnya dihukumi batal sebab hadas atau selainnya.
Oleh karena itu, tidak sah bermakmum kepada imam yang
sholatnya disangka batal, seperti;
- Musholli yang bermadzhab Syafii bermakmum kepada

imam yang bermadzhab Hanafi yang menyentuh
farjinya, apalagi dengan sengaja, maka hukum
bermakmumnya Syafii tersebut dihukumi tidak sah
karena melihat sisi sangkaan Syafii yang menganggap
batalnya wudhu sebab menyentuh farji, bukan melihat
sisi sangkaan Hanafi yang sebagai imam dan yang
menganggap kalau menyentuh farji tidak membatalkan
wudhu.

- Ada dua mujtahid (sebut mujtahid A dan B) yang saling
berbeda pilihan tentang dua wadah air yang mana wadah
pertama berisi air suci sedangkan wadah kedua berisi air
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mutanajis, kemudian masing-masing dua mujtahid
berwudhu, atau mandi, atau mensucikan wadah, atau
mencuci baju dengan masing-masing air di wadah yang
dipilih, maka dari itu, mujtahid A tidak boleh
bermakmum kepada mujtahid B sebab masing-masing
dari mereka berdua menyangka kenajisan wadah
temannya.

- Adapun apabila wadah air suci lebih dari satu, misalnya,
wadah air suci ada dua, yaitu wadah A dan B dan wadah
air mutanajis ada satu, yaitu wadah C, dan jumlah
mujtahid juga banyak, misal 3 (yaitu mujtahid 1,2 dan
3), kemudian masing-masing dari mereka bersuci dengan
air yang disangka suci yang berdasarkan ijtihad, lalu
masing-masing dari mereka menjadi imam sholat, maka
saling bermakmum kepadanya dihukumi sah dan wajib
mengulangi sholat yang dilakukan di belakang imam
yang sholatnya diyakini batal, yaitu imam yang kedua
dari dua imam.

فإذاجنساإلناءينأحدأنللبطالنالثاينتعينيووجهاجلوادفتحيفحجرابنقال
تعنيأيضاً بالثايناقتدىفلمااملأمومظنيفحىتطهرهإلحتمالصحباألولاقتدى

انتهىظنهيفالطهرحمتملغريالثاينصارباألولاقتدائهصحةمعألنهفيهالبطالن

Ibnu Hajar berkata dalam kitab Fathu al-Jawad, “Cara
menentukan kalau sholat imam kedua dari dua imam
(musholli 1 dan 2) dihukumi batal adalah bahwa salah satu
dari dua wadah (wadah A dan B) berisi air najis, ketika
musholli 1 bermakmum kepada musholli 2 maka hukum
bermakmum disini dihukumi sah karena kemungkinan
kesucian wadah yang digunakan oleh musholli 2 sekalipun
menurut sangkaan musholli 1, sedangkan ketika musholli 2
bermakmum kepada musholli 1 maka dipastikan bahwa
sholat musholli 1 dihukumi batal sebab ketika
bermakmumnya musholli 1 kepada musholli 2 dihukumi sah
maka wadah air yang digunakan musholli 1 (yang saat itu



297

sebagai imam) tidak dimungkinkan suci menurut
sangkaannya.”

يفوأمجنسواحدومنهاكذلكواألواينمخسةكانوافلواثننيمنأكثريفذلكويأيت
مامنهمكلأعاداألخريغريطهارةظنأوغريهأحوالمنشيئاً يظنوملصالتهكل

األخرييفمأموماً صاله

فيعيدإمامهاإالالعشاءأعادوابالصبحابتدؤوافإذااحلبيبحتفةيفالسويفيعثمانقال
اهاملغربيفاالئتمامعليهوحيرمالعشاءيفاالئتماميفعليهمفيحرماملغرب

Hukum di atas, maksudnya, hukum kepastian batalnya sholat
imam kedua dari dua imam, berlaku dalam masalah dimana
jumlah mujtahid lebih dari dua. Oleh karena ini, apabila
jumlah mujtahid ada lima dan jumlah wadah air juga ada
lima, sementara itu, wadah yang berisi air najis hanya ada
satu, lalu masing-masing dari lima mujtahid melakukan
sholat sebagai imam dan juga makmum serta masing-masing
dari mereka tidak menyangka suci tidaknya air yang
digunakan oleh masing-masing temannya atau masing-
masing dari mereka menyangka kesucian air yang digunakan
oleh teman-temannya yang bukan terakhir, maka masing-
masing dari mereka yang menjadi makmum di sholat yang
terakhir wajib mengulangi sholatnya.

Usman Suwaifi berkata dalam kitab Tuhfah al-Habib,
“Ketika lima mujtahid mengawali sholat dengan sholat
Subuh, maka mereka wajib mengulangi sholat Isyak kecuali
imamnya, maka imamnya tersebut mengulangi sholat
Maghrib.”51

51 Ada 5 mujtahid (sebut musholli 1,2,3,4, dan 5) dan 5 wadah air
(sebut A,B,C,D, dan E) dengan satu wadah yang berisi air najis. Lalu,
masing-masing dari 5 mujtahid menggunakan air yang berada di masing-
masing wadah yang dipilih. Apabila mereka mengawali sholat Subuh maka;
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تهديناختالفومثل وملالوضوءينقضصوتاً اثننيمنواحدمسعإذامااإلناءينيفا
خلفصالهماإعادةوجبمااقتدىفلماوتناكراهبعينهأحدمهامنخروجهأنيعلم
منهماالثاين

Sama dengan masalah perbedaan pilihan di antara para
mujtahid tentang suci tidaknya air dalam dua wadah adalah
masalah ketika salah satu dari si A dan si B mendengar suara
kentut yang membatalkan wudhu tetapi masing-masing dari
mereka tidak tahu betul siapa yang sebenarnya kentut,
apakah si A atau si B. Masing-masing dari mereka pun juga
saling mengingkari. Maka ketika orang lain (sebut si C)
bermakmum kepada si A dan juga si B maka si C wajib
mengulangi sholat yang dilakukan di belakang si B.

Sholat Subuh;
Imam : Musholli 1
Makmum : Musholli 2,3,4,5
Sholat Dzuhur;
Imam : Musholli 2
Makmum : Musholli 1,3,4,5
Sholat Ashar;
Imam : Musholli 3
Makmum : Musholli 1,2,4,dan 5
Sholat Maghrib;
Imam : Musholli 4
Makmum : Musholli 1,2,3,5
Sholat Isyak;
Imam : Musholli 5
Makmum : Musholli 1,2,3,4
Dengan kondisi dimana mereka tidak menganggap suci tidaknya air yang
digunakan oleh masing-masing musholli atau mereka tidak menganggap
kesucian air yang digunakan oleh imam di sholat Isyak, maka musholli
1,2,3,dan 4 wajib mengulangi sholat Isyak. Sedangkan musholli 5 wajib
mengulangi sholat Maghrib karena ia sendiri yang menganggap kesucian
air yang ia gunakan di sholat Isyak.
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بقدرهااإلحرامبعديسكتملبأنالبسملةتركمثالً احلنفياإلمامأنظنأوعلمولو
بهاقتداؤهيصحفال

Apabila diketahui atau dianggap bahwa imam yang
bermadzhab Hanafi, misalnya, meninggalkan basmalah,
sekiranya imam tersebut diam setelah bertakbiratul ihram
dengan diam yang lamanya seukuran lamanya membaca
basmalah maka tidak sah bermakmum kepadanya.

) عليه(الصالةإعادةوجوبأي) قضائهاوجوب(املأمومأي) يعتقدالأن(ثانيها) و(
مابهاملرادوليسغالباً ظناً الظنهناباالعتقاداملرادالسويفيقالاإلمامعلىأي

انتهىللواقعاملطابقاجلزموهواألصوليونعليهاصطلح

2. Makmum tidak meyakini kalau sholat yang sedang
dilakukan imam bukanlah sholat yang wajib imam qodho.

Suwaifi berkata bahwa yang dimaksud dengan meyakini
disini adalah dzon gholib (sangkaan kuat), bukan keyakinan
yang sebagaimana diistilahkan oleh ulama Ushul, yaitu
kemantapan yang sesuai dengan kenyataan.

فيهيغلبحمليفتيمممقيمأولربدكمتيمماإلعادةتلزمهمبناقتداؤهيصحفالأي
بصالتهاالعتدادلعدمالطهورينفاقدأواملاءوجود

Oleh karena demikian syaratnya, maka tidak sah
bermakmum kepada imam yang sholatnya wajib diulangi,
misalnya; imam adalah mutayamim (orang yang
bertayamum) dengan debu sebab cuaca dingin yang tidak
memungkinkan baginya menggunakan air dalam bersuci,
atau imam adalah orang mukim yang bertayamum dengan
debu di tempat yang pada umumnya masih besar
kemungkinannya mendapati air, atau imam adalah faqid
tuhuroini (orang yang tidak mendapat dua alat suci, yaitu air
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dan debu); karena sholat imam semacam ini tidak dianggap
sah menurut syariat.

خفوماسحإعادةتلزمهالومتيمممتحريةغريكمستحاضةبغريهاالقتداءوصح
يصحفالاملتحريةأماومستجمروسلسعبداً ولووصيبمومياً ولوومستلقومضطجع

عليهااإلعادةوجوبعلىبناءامتحريةولوغريهااقتداء

Dihukumi sah bermakmum kepada imam perempuan yang
mustahadhoh ghoiru muthayyiroh, atau imam mutayamim
yang tidak wajib mengulangi sholatnya, atau imam yang
berwudhu dengan mengusap muzah, atau imam yang sholat
dengan tidur miring dan berbaring meskipun ia melakukan
rukun-rukun sholat dengan cara berisyarat, atau imam yang
masih shobi (bocah) meskipun semua imam-imam ini adalah
seorang budak, atau imam yang beseran, atau imam yang
mustajmir (yang beristinjak dengan batu/peper). Adapun
imam perempuan yang mustahadhoh mutahayyiroh, maka
makmum tidak sah bermakmum kepadanya meskipun
makmum tersebut juga perempuan yang mustahadhoh
mutahayyiroh karena perempuan seperti ini wajib
mengulangi sholatnya.

ألنهمبقتداقتداؤهيصحفالبغريهمقتدياً دامماأي) مأموماً يكونالأن(ثالثها) و(
االقتداءجيتمعفالغريهسهوومحلاالستقاللاإلمامشأنومنسهوهيلحقهلغريهتابع

واالستقالل

3. Imam bukanlah musholli yang tengah menjadi makmum,
maksudnya, ia sedang bermakmum kepada imam lain. Oleh
karena itu, musholli tidak sah bermakmum kepada imam
yang menjadi makmum karena makmum pada dasarnya
mengikuti orang lain (imam) yang hukum lupanya musholli
sama dengan hukum lupanya makmum, sedangkan yang
namanya imam seharusnya istiqlal atau merdeka/menyendiri
dan menanggung kelalaian makmumnya sehingga antara
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iqtidak (bermakmum) tidak dapat dikombinasikan dengan
istiqlal.

فالاإلمامأيهماوتردديصليانرجلنيوجدكأنمأموميتهيفاملشكوكاملأمومومثل
أحدمهاأنإىلاجتهادهفأداهاجتهدإذاماأاجتهاد،غريمنمنهمابواحداقتداؤهيصح
فالوإالمأموماً كونهتبنيإناإلعادةووجبتبهاقتداؤهصحاآلخردونمتيممأوفقيه

Sebagaimana musholli tidak sah bermakmum kepada imam
yang juga menyandang status makmum, musholli tidak sah
bermakmum kepada imam yang masih diragukan status
kemakmumannya, misalnya; ada dua laki-laki yang sedang
sholat, kemudian musholli ragu dan bingung manakah di
antara keduanya yang menjadi imam, jadi, musholli tidak sah
bermakmum kepada salah satu dari dua laki-laki tersebut
sebelum ia berijtihad terlebih dahulu. Apabila musholli
berijtihad untuk menentukan siapa sebenarnya yang menjadi
imam dari dua laki-laki tersebut, kemudian ijtihad-nya
menghasilkan kesimpulan bahwa si A adalah orang yang
faqih atau yang bertayamum dalam bersuci, sedangkan si B
bukan demikian, maka dihukumi sah jika musholli
bermakmum kepada si A. Akan tetapi, apabila ternyata si A
adalah yang menjadi makmum maka musholli wajib
mengulangi sholat, sebaliknya, jika ternyata si A yang
menjadi imam maka musholli tidak wajib mengulangi sholat.

التعلمأمكنهبهاقتداؤهيصحفالأمياً القارىءإماميكونأنأي) أمياً ال(رابعها) و(
علمبشيءعليهاهللايفتحفلمللتعلموسعهفيهبذلوقدزمنعليهمضىبأنالأو

حيسنهاملفإذااملسبوقاملأمومعنالقراءةحتملجبهرهاإلمامألنال،أمحالهالقارىء
للتحمليصلحمل

4. Imam bukanlah orang yang ummi. Jadi, musholli tidak sah
bermakmum kepada imam yang ummi, baik imam ummi
tersebut dimungkinkan belajar terlebih dahulu atau tidak
yang sekiranya ia telah mengerahkan kemampuannya untuk
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belajar terlebih duhulu tetapi Allah belum memberinya
pemahaman, serta baik imam ummi tersebut diketahui
keadaan ummi-nya atau tidak. Alasan tidak sah bermakmum
kepada imam ummi adalah karena pada dasarnya, dengan
bacaan keras, imam menanggung bacaan makmum masbuk,
sedangkan ketika imam sendiri tidak bagus dalam bacaan
maka ia tidak layak dan berhak menanggung.

عنالبحثعليهووجباملأمومتابعهجهريةيفأسرفإنالبجريميسليمانالشيخقال
نسيتبقولهولوقارىءأنهتبنيوإنأعادقارىءغريأنهتبنيفإنالسالمبعدحاله
أيضاً يعدملحالهيتبنيملوإنيعد،ملاملأموموصدقهجائزاً لكونهأسررتأواجلهر
انتهى

Syeh Sulaiman Bujairami berkata, “Apabila imam
memelankan bacaan dalam sholat jahriah (sholat yang
bacaannya dibaca keras). Kemudian ada makmum
bermakmum kepadanya. Setelah salam, makmum wajib
menanyakan kepada imam tentang apakah imam termasuk
ummi atau tidak. Maka apabila terbukti kalau imam adalah
orang yang ummi atau tidak bagus bacaannya maka
makmum wajib mengulangi sholat. Dan apabila terbukti
kalau imam adalah orang yang bukan ummi meskipun bukti
ini dinyatakan dengan jawaban imam yang ketika ditanya,
‘Saya lupa mengeraskan bacaan,’ atau, ‘Saya memelankan
bacaan karena memelankan tersebut diperbolehkan,’
kemudian makmum membenarkan jawabannya maka
makmum tidak wajib mengulangi sholat. Dan apabila imam
tidak terbukti apakah ia adalah orang yang ummi atau tidak
maka makmum juga tidak wajib mengulangi sholat.”

Begitu juga, musholli yang mampu membaca 7 (tujuh) ayat
al-Quran yang sebagai ganti dari Fatihah tidak sah
bermakmum kepada imam yang hanya mampu berdzikir
karena perbedaan antara keduanya.
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وأماالختالفهماالذكرإالحيسنالمبنآياتسبعحيسنمناقتداءيصحالوكذا
يتفقاوأنملماثلتهمافيصححملهويفعنهاملعجوزاحلرفيفلهمماثلبأمياألمياقتداء

لووأماالماً واآلخرغيناً أحدمهاوأبدهلاصراطراءعنعجزكأنبهاملأيتاحلرفيف
السنيعنواآلخرالراءعنأحدمهاأوصراطراءعنواآلخرغريراءعنأحدمهاعجز
باآلخرأحدمهااقتداءيصحفالمثالً 

Adapun apabila makmum ummi bermakmum kepada imam
ummi yang masing-masing dari keduanya tidak mampu
mengucapkan huruf yang sama dan di tempat yang sama,
maka hukum bermakmum kepadanya ini dihukumi sah
karena adanya persamaan antara keduanya dan kecocokan
huruf yang tidak mampu dibaca, misalnya; makmum dan
imam tidak mampu membaca huruf /ر/ dalam lafadz ,’صراط‘
lalu makmum mengganti huruf /ر/ tersebut menjadi /غ/ dan

imam menggantinya menjadi /ل/, atau sebalinya.

Adapun apabila makmum tidak mampu membaca huruf /ر/
dalam lafadz ’غري‘ dan imam tidak mampu membaca huruf /ر/
dalam lafadz ’صراط‘ atau apabila makmum tidak mampu

membaca huruf /ر/ sedangkan imam tidak mampu membaca

huruf /س/ maka tidak sah hubungan makmum dan imam

antara keduanya.

املكانيفأي) املوقفيف(اإلمامأي) عليه(املقتديأي) يتقدمالأن(خامسها) و(
اعتمدمماجزءعلىعليهاعتمدماجبميعاملقتدييتقدمالأنأيعليهوقفالذي
علىاعتمدلوكمايضرملأحدمهاوقدمعقبيهعلىاعتمدفلويقيناً اإلمامعليه

املقدمةدوناملؤخرة

5. Makmum tidak taqoddum (mendahului) posisi imam,
maksudnya, posisi makmum tidak lebih maju secara yakin
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daripada posisi imam. Apabila makmum berdiri dengan
bertumpu pada kedua tumitnya, kemudian salah satu
tumitnya lebih maju daripada posisi imam, maka tidak apa-
apa sebagaimana ketika makmum bertumpu pada satu tumit
yang lebih belakang daripada posisi imam, bukan bertumpu
pada satu tumit lagi yang lebih maju daripada posisi imam.

عليهايعتمدملماأصابعهتقدمتوإنقدميهمؤخرومهابعقبيهالقائميفوالعربة

Patokan posisi bagi musholli yang berdiri adalah dengan
kedua tumit, yaitu bagian belakang kedua telapak kaki,
meskipun jari-jari kaki lebih maju daripada kedua tumit
imam dengan catatan selama makmum tidak bertumpu
dengan jari-jari kakinya (Jawa; jinjit).

بألييهالقاعدويف

Patokan posisi bagi musholli yang duduk adalah dengan
kedua pantat.

جبنبهاملضطجعويف

Patokan posisi bagi musholli yang tidur miring adalah
dengan lambung.

غريهالظهرمنعليهاعتمدفماوإالعليهاعتمدإنبرأسهاملستلقيويف

Patokan posisi bagi musholli yang berbaring adalah dengan
kepala jika memang ia bertumpu dengannya, jika tidak
bertumpu dengannya maka patokan posisinya adalah dengan
bagian tubuh yang digunakan bertumpu, seperti punggung
dan selainnya.

Patokan posisi bagi musholli yang terpotong kakinya adalah
dengan sesuatu yang ia gunakan bertumpu, seperti kedua
kaki/tongkat yang digunakan bertumpu.
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ويفبالكتفاملصلوبويفمااعتمدكخشبتنيعليهاعتمدمبارجلهاملقطوعةويف
إذاأمااإلمامدونفقطاملأمومهواملعلقأواملصلوبكانإذاهذامبنكبهحببلاملعلق
اإلعادةتلزمهألنهبهاالقتداءيصحفالفقطاإلمامأومعلقنيأومصلوبنيكانا

Patokan posisi bagi musholli yang disalib adalah dengan
pinggang jika memang yang disalib hanya makmum, bukan
imam.

Patokan posisi bagi musholli yang digantung dengan tali
adalah dengan pundak jika memang yang digantung hanya
makmum, bukan imam.

Adapun apabila yang disalib atau yang digantung adalah
imam dan makmum, atau hanya imam saja, maka tidak sah
bermakmum kepada imam tersebut karena ia berkewajiban
mengulangi sholat.

اخلوفشدةصالةيفإالصالتهبطلتذلكيفعليهتقدمإنف

Apabila makmum mendahului posisi imam, seperti yang
telah disebutkan patokannya, maka sholat makmum menjadi
batal, kecuali dalam sholat syiddah khouf (sholat yang
dilakukan dalam keadaan yang mengkhawatirkan, seperti;
saat perang dan selainnya).

منجاءسواءمطلقاً صالتهصحتظلمةيفكانكأنالأممقدمهوهلشكولو
قدكانإنفقالفصلملنخالفاً املفسدعدماألصلألنخلفهمنأواإلمامقدام
تقدمهاألصلألنفباطلةوإالصحيحةفصالتهخلفهمنجاء

Apabila makmum ragu apakah ia mendahului posisi imam
atau tidak, misalnya karena mereka sholat di tempat gelap,
maka sholat makmum sah secara mutlak, artinya, baik
makmum tersebut datang dari arah depan imam atau dari
belakangnya, karena menurut asalnya tidak ada perkara yang
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merusak sholat. Berbeda dengan sebagian ulama yang
merinci masalah ini, artinya, apabila makmum datang dari
arah belakang imam maka sholatnya sah dan apabila ia
datang dari arah depannya maka sholatnya tidak sah karena
menurut asalnya makmum tersebut mendahului posisi imam.

فيندباجلماعةلفضيلةمفوتةمكروهةلكنهاإلمامهمساواتهاالقتداءصحةيفيضروال
أذرعثالثةعلىزادفإنولالتباعلألدباستعماالً فأقلأذرعثالثةقدرعنهيتأخرأن

اجلماعةفضيلةفاتته

Apabila posisi makmum sejajar dengan posisi imam maka
hukum iqtidak (bermakmum) tetap dihukumi sah tetapi
dimakruhkan dan menyebabkan menghilangkan fadhilah
jamaah. Oleh karena itu, makmum disunahkan lebih ke
belakang daripada imam seukuran 3 dzirok dan sekurangnya
karena bersikap adab dan ittibak.

Apabila makmum berposisi di belakang imam sejarak lebih
dari 3 dzirok maka dapat menghilangkan fadhilah jamaah.

رتبةعلىاإلماملرتبةإظهاراً قليالً عنهيتأخروأنميينهعنغريهحيضرملذكريقفوأن
إحرامهبعدمثخلفهأحرموإالأمكنإنيسارهعنوقفآخرذكرجاءفإناملأموم
يفالثانيةيفاليمنيعلىهومنيتأخرأواألوىلاملسألةيفنايتأخر أواإلماميتقدم
أفضلوهوغريهيفالالقيامحالة

ماذلكومثلميينهعنوأقامهبرأسهاإلمامأخذاإلماميسارعنالذكرذلكوقففلو
إنغريهاأوبيدهإليهاإرشادهلإلماماستحبالسنةخالفاملقتدينمنأحدفعللو

الفعلكراهةمنمستثىنهذاويكوناملذكوراإلرشاديفمثلهواملأمومباالمتثالمنهوثق
وغريه،اجلاهلبنيفرقوالالقليل
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Apabila makmum laki-laki hanya satu maka disunahkan
berdiri di sebelah kanan imam dan lebih ke belakang sedikit
untuk memperlihatkan bahwa tingkatan imam itu lebih tinggi
daripada tingkatan makmum.

Kemudian apabila ada makmum laki-laki kedua datang maka
ia disunahkan berdiri di sebelah kiri imam jika
memungkinkan, jika tidak memungkinkan maka ia berdiri
tepat di belakang imam.

Setelah makmum kedua bertakbiratul ihram, maka ketika
makmum pertama berada di sebelah kanan dan makmum
kedua di sebelah kiri, maka imam maju atau makmum
pertama dan kedua mundur. Ketika makmum pertama berada
di sebelah kanan dan makmum kedua di belakang imam
tepat maka makmum pertama yang berada di sebelah kanan
imam mundur pada saat ia berdiri, bukan pada saat selainnya
dan ini merupakan sikap yang lebih utama.

Lalu apabila makmum kedua berdiri di sebelah kiri imam
maka imam memegang kepala makmum kedua dan
meluruskannya dengan makmum pertama yang berada di
sebelah kanan imam. Sama halnya ketika salah satu dari
makmum pertama atau kedua melakukan sesuatu yang tidak
sesuai dengan kesunahan maka disunahkan bagi imam
menuntun makmumnya itu melakukan kesunahan dengan
cara memberikan perintah dengan gerakan tangannya atau
selainnya jika memang percaya kalau makmum tersebut
akan mengikuti perintahnya. Begitu juga, makmum
disunahkan menuntun dengan tangan atau selainnya kepada
imam yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan
kesunahan. Ini merupakan pengecualian dari kemakruhan
bergerak sedikit, baik yang melakukan sesuatu yang tidak
sesuai dengan kesunahan itu adalah orang bodoh atau tidak.

النسوةأواملرأةحضرتإذاوكذاخلفه،اصطفامرتبنيأومعاً ابتداءذكرانحضرولو
اصطفاوامرأةذكرانأوالذكرخلفواملرأةميينهعنالذكرقاموامرأةذكرجاءولو
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واملرأةخلفهماواخلنثىميينهعنالذكروقفوخنثىوامرأةذكرأوخلفهماواملرأةخلفه
اخلنثىخلف

Apabila ada dua makmum laki-laki datang secara bersamaan
atau secara urut maka mereka dianjurkan berdiri di belakang
imam tepat. Begitu juga, apabila ada satu perempuan atau
banyak datang maka ia atau mereka berdiri di belakang
imam tepat.

Apabila satu makmum laki-laki dan satu makmum
perempuan datang maka makmum laki-laki tersebut berdiri
di sebelah kanan imam dan makmum perempuan tersebut
berdiri di belakang makmum laki-laki.

Apabila dua makmum laki-laki dan satu makmum
perempuan datang maka dua makmum laki-laki tersebut
berdiri di belakang imam dan satu makmum perempuan
tersebut berdiri di belakang dua makmum laki-laki.

Apabila satu makmum laki-laki, satu makmum perempuan,
dan satu makmum khuntsa datang maka satu makmum laki-
laki tersebut berdiri di sebelah kanan imam, sedangkan satu
makmum khuntsa berdiri di belakang imam dan satu
makmum laki-laki itu, dan satu makmum perempuan berdiri
di belakang satu makmum khuntsa.

الصبيانمثصفاً الرجالاإلمامخلفاملأمومنيأصنافكثرتإذافيمايقفأنويسن
فإناألولالصفإىلالصبيانيسبقملإذاهذاالرجالصفكمالبعدنياً ثاصفاً 

مالرجالمنبهأحقفهمإليهسبقوا بعدمثوالنساءاخلناثىخبالفاجلنسمنأل
يكململوإنالنساءالصبيان

Ketika golongan makmum telah banyak, disunahkan
golongan makmum laki-laki dewasa berdiri di belakang
imam dengan membentuk shof pertama. Setelah shof
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pertama penuh, golongan makmum anak kecil laki-laki
berdiri di shof kedua. Urutan dalam memposisikan golongan
makmum ini dilakukan ketika golongan makmum anak kecil
laki-laki tidak lebih dulu daripada golongan makmum laki-
laki dewasa dalam memposisikan diri di shof pertama.
Apabila golongan makmum anak kecil laki-laki lebih dulu di
shof pertama daripada golongan makmum laki-laki dewasa
maka golongan makmum anak kecil laki-laki lebih berhak
diposisikan di shof pertama daripada golongan makmum
laki-laki dewasa karena mereka sejenis dengan golongan
makmum laki-laki dewasa, berbeda dengan golongan
makmum khuntsa dan perempuan. Setelah itu, golongan
makmum perempuan diposisikan di shof ketiga meskipun
shof kedua tidak penuh.

عليهنقدمامرأةغريأمهنفلووسطهنهنتمإماندباً تقفوأن

Apabila makmum terdiri dari para perempuan, imam
perempuan disunahkan berdiri di tengah-tengah mereka.
Apabila mereka diimami oleh imam yang bukan perempuan,
baik laki-laki atau khuntsa, maka imam tersebut lebih maju
posisinya daripada mereka.

لئالأمكنإنواحداً صفاً ويقفونأمامهمفيقفضوءيفبصراءعراةأمعاروكاملرأة
عليهماإلمامتقدمالظلمةيفأوعمياً كانوافإنبعض،عورةبعضهمينظر

Seperti perempuan adalah laki-laki telanjang yang
mengimami para makmum laki-laki telanjang yang yang
tidak buta di tempat yang terang. Maka ia berdiri di depan
mereka dan mereka berdiri di belakangnya dengan
membentuk satu shof saja jika memungkinkan agar mereka
tidak saling melihat aurat satu sama lainnya. Apabila mereka
terdiri dari para makmum telanjang yang buta atau apabila
jamaah didirikan di tempat gelap maka imam berposisi lebih
maju (bukan di depan) daripada mereka.
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سعةوجدإنالصفيدخلبلجنسهمنالذيالصفعنمنفرداً وقوفهللمأمومويكره
يفجرإحرامهبعدمثأحرم،وإاللوسعهمبينهمدخللوحبيثيكونبأنخللبال

معهفيقفمبوافقتهمعاونتهللمجروروسنمعه،ليصطفالصفمنشخصاً القيام
روريصريألنهاإلحرامقبلاجلروحيرموالتقوى،الربعلىاملعاونةفضللينالصفاً  ا

منفرداً 

Dimakruhkan bagi makmum berdiri sendiri dengan tidak
ikut masuk ke dalam shof yang terdiri dari para makmum
yang sejenis dengannya, (misalnya makmum laki-laki sejenis
dengan para makmum laki-laki, makmum perempuan sejenis
dengan para makmum perempuan, dst). Akan tetapi,
hendaknya ia masuk ke dalam shof jika memang ia
mendapati tempat luang tanpa harus mendesak sekiranya
shof masih muat dimasuki olehnya. Apabila shof sudah tidak
muat dimasuki olehnya, ia bertakbiratul ihram sendiri di
shof sendiri, kemudian pada saat berposisi berdiri, ia menarik
salah satu makmum dari shof depannya agar makmum
tersebut berbaris membentuk shof bersamanya. Disunahkan
bagi makmum yang ditarik ke belakang menuruti
perintahnya agar makmum tersebut bisa berdiri berbaris
bersamanya dengan membentuk shof baru supaya makmum
itu memperoleh fadhilah atau keutamaan sikap saling
menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

Makmum sendiri diharamkan menarik ke belakang makmum
lain dari shof depan sebelum makmum sendiri tersebut
bertakbiratul ihram karena dapat menyebabkan makmum
yang ditarik itu menjadi sendirian di shof belakang.

أولهكرؤيتهمتابعتهمنليتمكن) إمامهانتقاالت(يظنأوأي) يعلمأن(سادسها) و(
فاسقاً أوصبياً ولوالأويصليكانسواءمبلغصوتأوصوتهمساعأوالصفلبعض

املعتمدعلىصدقهقلبهيفوقع
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6. Makmum mengetahui atau menyangka pergerakan-
pergerakan imam agar ia bisa mengikutinya. Bentuk
mengetahui atau menyangka tersebut dapat dihasilkan
dengan misalnya makmum melihat imam secara langsung,
atau makmum melihat pergerakan sebagian shof, atau
makmum mendengar suara imam, atau makmum mendengar
suara muballigh imam, baik muballigh tersebut sedang ikut
sholat atau tidak, meskipun muballigh tersebut adalah shobi
(anak kecil) atau orang fasik sekiranya hati makmum
membenarkan muballigh tersebut sebagaimana disebutkan
dalam pendapat yang muktamad.

انتهىعليهاالعتمادجيوزالغريهألنروايةعدلاملبلغكونويشرتطحجرابنوقال

Ibnu Hajar berkata, “Muballigh imam disyaratkan adalah
orang yang ‘adil riwayah karena selainnya tidak boleh
dijadikan sebagai pedoman.”

لهغريههدايةذلكومثل

Selain itu, bentuk mengetahui atau menyangka pergerakan-
pergerakan imam dapat dihasilkan dengan sekiranya
makmum diberi instruksi oleh orang lain.

واعتدلركعبأنبهالعلمقبلفعلينيبركننياإلمامأتىفإننظرحاالً بهيعلمملفلو
تبطلملوإالاملأمومصالةبطلتالسجودإىلوهوى

Apabila makmum tidak mengetahui pergerakan-pergerakan
imam maka dirinci sebagai berikut:
- Apabila imam telah melakukan dua rukun fi’li

(perbuatan) sebelum makmum mengetahui pergerakan-
pergerakannya, misal; imam telah rukuk, i’tidal, dan
turun untuk melakukan sujud, sedangkan sampai sini
makmum sendiri belum mengetahui pergerakan-
pergerakannya; maka sholat makmum dihukumi batal.
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- Sebaliknya, apabila imam belum melakukan dua rukun
fi’li sebelum makmum mengetahui pergerakan-
pergerakannya, misal; imam telah rukuk, i’tidal,
kemudian makmum mengetahui pergerakan-pergerakan
imam, lalu imam turun hendak melakukan sujud; maka
sholat makmum tidak dihukumi batal.

أنيصحاألصماألعمىوهومأموماً الإماماً كونهجيوزرجلاإلسنويقال]فائدة[
أنإالاإلمامبانتقاالتالعلمإىلطريقالإذمأموماً البأفعالهالستقاللهإماماً يكون
ميسهبأنايعرفهثقةجبنبهيكون

(FAEDAH)
Isnawi berkata, “Ada seorang musholli yang boleh
menjadi imam, tetapi tidak boleh menjadi makmum,
yaitu musholli yang buta dan juga tuli. Ia sah-sah saja
menjadi imam karena yang namanya imam sholat itu
memiliki kebebasan untuk melakukan gerakan-gerakan
sholat sendiri tanpa harus mengikuti siapapun. Dan ia
tidak boleh menjadi makmum karena tidak ada cara
baginya untuk mengetahui atau menyangka pergerakan-
pergerakan imam sebab buta dan tuli, kecuali apabila ia
berada di samping makmum yang terpercaya sekiranya
makmum tersebut memberinya kode semisal sentuhan
tubuh di setiap kali imam melakukan pergerakan.”

ولواإلمامإىلعادةاالستطراقميكنأنفيشرتط) مسجديفجيتمعاأن(سابعها) و(
وإناملسجديفذلكيضرفالهلاواستدبارالقبلةعناحنرافأيوانعطافبازورار
اردتولوإليهنافذةأبنيةوحالتاملسافةبعدت االبتداءيفتسمرملبأنوأغلقتأبوا

عليهايصليملنالدكةسلمزوالذلكومثلاملعتمدعلىيضرفالاألثناءيفمسرتولو
تمعونللصالةمبينكلهألنه فإنلشعارهامؤدوناجلماعةإلقامةجمتمعونفيهفا

يفاألبوابتسمريوكذلكالشباكفيضرالرؤيةمينعملوإنضرنافذةغريأبنيةحالت
واحداً،مسجداً حينئذهلمااجلامعيعدالألنهكذلكالدكةسلموزوالاالبتداء
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7. Imam dan makmum berkumpul dalam satu masjid.
Perkumpulan antara keduanya disyaratkan sekiranya
makmum bisa mendatangi imam meskipun dengan cara
mendesak-desak atau beralih dari arah Kiblat dan
membelakanginya. Gambaran perkumpulan seperti ini tidak
masalah jika jamaah dilakukan di dalam masjid meskipun
jarak antara makmum dan imam itu jauh dan terhalang oleh
bangunan-bangunan yang masih tembus ke masjid. Apabila
bangunan-bangunan yang menghalangi itu memiliki pintu-
pintu yang menutupi jalan tembus ke arah masjid dan pintu-
pintu tersebut dikunci sekiranya memang dari awal
pembangunan pintu-pintu tersebut tidak dipaku, meskipun di
waktu berikutnya dipaku, maka tidak apa-apa sebagaimana
dinyatakan oleh pendapat muktamad. Apabila makmum
berada di atas dakkah, yaitu bangunan yang alasnya datar
yang biasa digunakan untuk duduk-duduk, sedangkan tangga
dari dakkah tersebut telah dihilangkan, maka tidak apa-apa
karena semua tangga itu pada dasarnya dibangun untuk
tempat sholat sehingga orang-orang berkumpul di dakkah
untuk mendirikan jamaah dan menegakkan syiar jamaah.

Apabila antara makmum dan masjid terhalang oleh
bangunan-bangunan buntu maka tidak sah jamaahnya
meskipun makmum masih bisa melihat pergerakan-
pergerakan imam dari bangunan-bangunan buntu tersebut.
Dengan demikian, apabila imam di masjid sedangkan
makmum di bangunan lain yang berjendela maka jamaahnya
tidak sah. Begitu juga, apabila imam berada di masjid,
sedangkan makmum berada di bangunan yang pintunya
ditutup dan dipaku dari awal pembangunan atau makmum
berada di dakkah yang tangga-tangganya dihilangkan dari
awal pembangunan maka jamaahnya tidak sah karena bentuk
perkumpulan antara imam dan makmum tersebut tidak bisa
disebut sebagai bentuk perkumpulan dalam satu masjid.

عليهجيلساملرتفعاملكانيهقصعةوزنعلىالدالبفتحوالدكة
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Dakkah atau ’الدكة‘ dengan fathah pada huruf /د/ dengan

mengikuti wazan lafadz ’َقْصَعة‘ adalah tempat tinggi yang

biasa digunakan untuk duduk-duduk.

وإنالواحدكاملسجدبعضإىلبعضهايفتحكانبأناملتنافذةاملتالصقةواملساجد
أحدمهاكانكأناآلخرمنأعلىأحدمهاكونيضروالومجاعةبإماممنهماكلانفرد

نعمللصالةمبينكلهألنهفيهبئرأوسردابهيفواآلخرمنارتهأواملسجدسطحيف
فالكتبليغحلاجةإالمستوعلىوقوفهماأمكنحيثوعكسهإمامهعلىارتفاعهيكره
فيهيدخلالضيقاملكانوالسردابيكره

Beberapa masjid yang saling bersambungan dan saling
tembus sekiranya jika masjid satu dibuka maka bisa menuju
ke masjid berikutnya dan berikutnya maka dihukumi seperti
satu masjid secara utuh meskipun masing-masing masjid
memiliki imam dan jamaah sholat sendiri-sendiri. Apabila
sebagian masjid letaknya lebih tinggi daripada masjid
berikutnya, misal; masjid A berada di loteng atau di menara
sedangkan masjid B berada di sardab (bawah tanah); maka
jika imam berada di masjid A sedangkan makmum berada di
masjid B maka jamaahnya tetap sah karena semua masjid
tersebut dibangun untuk sholat. Akan tetapi, dimakruhkan
keberadaan makmum lebih tinggi daripada imam atau
sebaliknya sekiranya mereka masih bisa berdiri di tempat
datar, kecuali apabila ada hajat, seperti; menjadi muballigh,
maka tidak dimakruhkan.

Pengertian sardab atau ’الَسْرَداب‘ adalah tempat sempit yang

masih bisa dimasuki.

مالناسعرفمنأخذاً ) تقريباً (اآلدميبذراع) ذراعثالمثائةيف(جيتمعا) أو( فإ
ما أذرعثالثةزيادةتضرفالجمتمعنيذلكيفيعدو
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Apabila jamaah tidak didirikan di satu masjid, maka
disyaratkan imam dan makmum berkumpul dalam jarak
antara keduanya ±3 manusia berdasarkan ‘urf
masyarakat karena mereka menganggap imam dan makmum
di jarak tersebut sebagai dua orang yang berkumpul. Oleh
karena berdasarkan kurang lebih 3 dzirok, maka jika jarak
antara imam dan makmum lebih sedikit dari 3 dzirok maka
tidak apa-apa.

ماصورأربعوهياملسجدريغيفاملسألةوهذه أنوإمافضاءيفيكوناأنإماأل
بالعكس،وإمابناءيفواملأمومفضاءيفاإلماميكونأنوإمابناءيفيكونا

Sekali lagi, perkumpulan di atas terjadi jika imam dan
makmum mendirikan jamaah tidak di masjid. Perkumpulan
di luar masjid mengandung 4 (empat) kemungkinan, yaitu;

a. Imam dan makmum sama-sama berada di tempat
terbuka.

b. Imam dan makmum sama-sama di suatu bangunan
tertentu.

c. Imam berada di tempat terbuka dan makmum berada
di bangunan.

d. Imam berada di bangunan dan makmum berada di
tempat terbuka.

ممنشخصنيكلبنيأوصفنيكلبنيأوواملأموماإلمامبنيهواملسافةتلكفاعتبار
جبانبه،أوخلفهباإلمامائتم

Jarak ±3 terhitung antara jarak imam dan makmum,
atau antara shof satu dan shof berikutnya, atau antara
makmum satu dan makmum lain yang berada di belakang
imam atau sampingnya.

الذياملسجدطرفمنبينهمااملسافةفتعتربخارجهواآلخرمبسجدأحدمهاكانولو
هناويشرتطاإلمام،موقفمنوالصفآخرمنالالصالةحملألنهخبارجهمنيلي
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مسألةيفتقدمفيماخبالفهوانعطافازورارغريمناإلمامإىلالوصولميكنأن
املسجد

Apabila imam berada di masjid dan makmum berada di luar
masjid, atau sebaliknya, maka jarak ±3 antara
keduanya terhitung dari ujung masjid yang berada di dekat
imam/makmum yang di luar masjid karena ujung masjid
tersebut masih termasuk tempat sholat, bukan terhitung dari
shof terakhir dan bukan dari tempat berdirinya imam. Dalam
permasalahan ini, disyaratkan makmum bisa sampai ke imam
tanpa mendesak-desak dan berpaling dari Kiblat atau
membelakanginya. Ini berbeda dengan ketika imam dan
makmum sama-sama di masjid.

ماالدواميفيغتفرألنهيضرالفإنهاألثناءيفخبالفهاالبتداءيفاملردودالبابهناويضر
املعتمد،علىودواماً ابتداءاملغلوقالبابأيضاً هناويضراالبتداءيفيغتفرال

Ketika imam dan makmum tidak sama-sama berada dalam
satu masjid maka pintu yang tertutup dari awal pembangunan
juga dapat membatalkan jamaah. Berbeda dengan pintu yang
ditutup sementara maka tidak apa-apa karena ada perkara
yang dimaafkan seterusnya padahal perkara tersebut tidak
dimaafkan di awal perkara. Disini, pintu yang dikunci dari
awal dan seterusnya dapat membatalkan jamaah
sebagaimana yang dinyatakan oleh pendapat muktamad.

خلفهمنوكذابهاملتصلوالصفاإلمامحبذاءالواقفاقتداءفيجوزاملفتوحالبابأما
يفوهواإلماموبنيبينهرابطةحذائهيفالواقفذلكويكوناإلماموبنيبينهحيلوإن

مناقتداءخبالفاإلمامعلىتقدمهمجيوزكماعليهتقدمهمجيوزفالكاإلمامحقهم
يفمنفذحذاءواحدوقفإذاإالاإلماموبنيبينهللحائلجيوزفالحماذاتهعنعدل
وإنالكبريوالنهرطروقه،كثرولوالشارعختللذكرمامجيعيفيضروالاحلائلذلك
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واحديسمىفالللحيلولةتعدالهذهألنسفينتنيبنيوالبحروالنارسباحةإىلأحوج
حائالمنها

Adapun apabila pintunya terbuka maka dihukumi sah
iqtidak-nya makmum yang berdiri sejajar dengan imam dan
shof yang bersambung dengan imam. Sama dengan makmum
tersebut adalah makmum yang berada di belakang imam
meskipun antara dirinya dan imam terdapat penghalang.
Sementara itu, makmum yang berdiri sejajar dengan imam
adalah penghubungan antara makmum yang berada di
belakang imam dan imam itu sendiri. Bagi para makmum
yang di belakang imam, makmum yang sejajar dengan imam
adalah seperti imam sendiri sehingga mereka tidak boleh
lebih maju daripadanya sebagaimana mereka tidak boleh
lebih maju daripada imam.

Berbeda dengan iqtidak-nya makmum yang tidak sejajar
dengan imam, maka dihukumi tidak sah karena ia
menghalang-halangi antara para makmum yang di belakang
imam dan imam itu sendiri, kecuali apabila salah satu
makmum berdiri sejajar dengan lubang penghalang itu.

Dari semua kasus yang telah dideskripsikan, tidak apa-apa
jika disela-selai oleh jalan raya meskipun jalannya banyak
atau disela-selai oleh sungai besar meski perlu berenang,
atau oleh api dan laut antara dua perahu maka semua ini
tidak disebut sebagai menghalang-halangi sehingga salah
satu dari mereka tidak bisa disebut sebagai penghalang.

وإنمجاعةيقولكأن) اجلماعةأو(مقتدياً يقولكأن) القدوةينويأن(ثامنها) و(
مأموماً يقولكأناملأموميةأومؤمتاً يقولكأناالئتمامأوأيضاً لإلمامنيتهاصلحت

8. Makmum berniat qudwah, seperti ia berkata, “Aku sholat
muqtadiyan (seraya bermakmum),” atau jamaah, seperti ia
berkata, “Aku sholat jama’atan (secara berjamaah)”
meskipun niat berjamaah juga bisa dilakukan bagi imam,
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atau iktimam, seperti ia berkata, “Aku sholat muktamman
(seraya menjadi makmum),” atau makmumiah, seperti ia
berkata, “Aku sholat makmuman.”

9. Adanya kecocokan antara rangkaian sholat imam dan
rangkaian sholat makmum dari segi perbuatan-perbuatan
sholat yang dzahir meskipun sholat yang dilakukan imam
dan makmum berbeda rakaat. Oleh karena itu, makmum
tidak sah bermakmum kepada imam yang mana antara sholat
makmum dan imam terdapat perbedaan dari segi rangkaian
sholat, seperti; makmum yang sholat fardhu bermakmum
kepada imam yang sholat gerhana, atau sebaliknya, karena
sulitnya mutaba’ah (makmum mengikuti imam).

مانظميتوافقأن(تاسعها) و( وإنالظاهرةاألفعاليفالواضحجهاأي) صال
لتعذروبالعكسكسوفخلفكمكتوبةاختالفهمعاالقتداءيصحفالعدداً اختلفا

اقتداءفيصحفيهمااملخالفةفحشلعدمواملأموماإلمامنيةاختالفيضروالاملتابعة،
لكنهوبالعكوسبصبحكظهربقصريةطويلةويفبالقاضيواملؤديباملتنفلاملفرتض
اجلماعةفضيلةحتصلذلكومعمكروه

Apabila antara sholat imam dan makmum terdapat
perbedaan dari segi niat maka tidak apa-apa karena tidak
adanya mukholafah parah sehingga apabila makmum yang
sholat fardhu bermakmum kepada imam yang sholat sunah
atau apabila makmum yang sholat adak bermakmum kepada
imam yang sholat qodho, atau apabila makmum yang sholat
lama, misal, Dzuhur bermakmum kepada imam yang sholat
pendek, misal, Subuh, atau sebaliknya, maka tetap dihukumi
sah dan dimakruhkan, tetapi fadhilah jamaah tetap diperoleh.

تنفيالاحلرمةبلاجلهةالختالفوالثوابالفضيلةتنفيالاهةوالكر السويفيقال
يصليواملأموماملغربأوالصبحيصلياإلمامفإنمغصوبة،أرضيفكالصالةالفضيلة
الصبحقنوتيفمتابعتهواألفضلإمامهسالمبعدصالتهاملأمومفيتمحنوهأوالظهر
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االسرتاحةوجلسةبالقنوتاالعتدالتطويلذلكعلىلزموإناملغربيفآخروتشهد
لنظممراعاةمااإلماماشتغلإذابالنيةفراقهلهفاغتفراملتابعةألجلألنهبالتشهد
أوالظهريصلياإلمامكانوإناجلماعةفضيلةايفوتفاللعذرهناواملفارقةصالته

الصبحيفجوازاً بالنيةفارقهفيهتوافقامامتفإذااملغرب،أوالصبحيصلىواملأمومحنوه
جلوازاملفارقةنيةجتبملوإمنامعه،ليسلمصبحيفانتظارهواألفضلاملغربيفووجوباً 

بأنوإالاألولاجللوسيفتشهداإلمامكانإناالنتظارأفضليةوحملالصالةيفاملد
وملجلسإذاوكذااإلماميفعلهملتشهدجلوسحيدثألنهحتماً فارقهتشهدبالقام

يفاالنتظاروحملمفارقتهجيبفحينئذجلوسكالتشهدغريمنجلوسهألنيتشهد
أطالانتظرهوإذاعدمه،فاألوىلوإالإمامهحتللقبلالوقتخروجخيشملإنالصبح
الصالةألنكررهقصرياً دعاءإالحيفظملفلوالتشهديكرروالتشهدهبعدندباً الدعاء

الركنبتكريرالصالةأبطلمنخالفمنخروجاً التشهديكررملوإمنافيهاسكوتال
فعلوإناإلماميفعلهملجلوساً حيدثألنهانتظارهلهفليساملغربيفوأماالقويل
جلسةألناألولالتشهدجلوسيفعلملأنهعليهصدقفإنهاالسرتاحةجلوس

السويفيقولانتهىالثاينالسجوديفانتظارهلهوجيوزمطلوبة،غريهنااالسرتاحة
اإلمامجلسلوكمااإلمامفيهكانماطولإمناألنهبتطويلهفحشفالملخصاً 
فإنكالقنوتحينئذألنهإكمالهللمأمومفيجوزباقيهتركمثببعضهوأتىاألولللتشهد

اإلمامفيهكانماطولهووإمناباالعتدالأتىقدإمامهتركهوإنللمأمومجائزإتيانه
اجلوادفتحيفحجرابنأفادهكما

Suwaifi berkata;
Hukum makruh tidak menghilangkan fadhilah dan

pahala jamaah karena perbedaan sudut pandang, bahkan
hukum haram pun tidak menghilangkan fadhilah jamaah,
seperti; makmum atau/dan imam sholat di tanah gosoban.

Apabila imam sholat Subuh sedangkan makmum sholat
Dzuhur maka makmum menyelesaikan sisa rakaat sholat
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Dzuhur-nya itu setelah imam mengucapkan salam dari sholat
Subuh-nya. Yang lebih utama adalah makmum ikut berqunut
bersama imam meskipun akan mengakibatkan memperlama
iktidal demi mempertahankan mutaba’ah.

Apabila imam sholat Maghrib sedangkan makmum
sholat Ashar maka makmum menyelesaikan sisa rakaat
sholat Ashar-nya setelah imam mengucapkan salam dari
sholat Maghrib-nya. Yang lebih utama adalah makmum ikut
bertasyahud akhir di sholat Maghrib imam meskipun akan
mengakibatkan memperlama duduk istirahat karena
mempertahankan mutaba’ah.

Dalam dua permasalahan di atas, tidak apa-apa jika
makmum berniat mufaroqoh atau berpisah dari mengikuti
imam di saat imam melakukan qunut atau tasyahud akhir
demi mempertahankan rangkaian sholat makmum sendiri
karena mufaroqoh (berpisah) disini dilakukan sebab udzur
dan tidak menghilangkan fadhilah jamaah.

Apabila imam sholat Dzuhur, atau Ashar, atau Isyak,
sedangkan makmum sholat Subuh, ketika makmum telah
selesai melakukan dua rakaat bersama imam, ia
diperbolehkan berniat mufaroqoh dari imam, tetapi yang
lebih utama adalah ia menunggu imam untuk mengucapkan
salam bersamanya. Adapun niat mufaroqoh tidak diwajibkan
disini karena diperbolehkan memperlama dalam sholat
Subuh. Keutamaan menunggu imam, sebagaimana yang
telah disebutkan, adalah jika imam duduk bertasyahud awal.
Sebaliknya, jika imam langsung berdiri tanpa bertasyahud
awal, maka makmum wajib niat mufaroqoh karena ia sedang
melakukan duduk tasyahud yang tidak dilakukan oleh
imamnya. Begitu juga, makmum wajib berniat mufaroqoh
jika imam melakukan duduk tetapi tidak bertasyahud karena
duduk yang dilakukan imam tanpa bertasyahud ini dihukumi
seperti tidak melakukan duduk sama sekali. Menunggu imam
agar dapat mengucapkan salam bersamanya dilakukan jika
memang makmum tidak kuatir akan habisnya waktu sholat
sebelum imam selesai dari sholatnya, jika ia kuatir demikian
maka yang lebih utama adalah tidak menunggu imam.



321

Ketika makmum menunggu imam, makmum disunahkan
memperpanjang doa setelah ia selesai bertasyahud dan ia
tidak mengulang-ulangi bacaan tasyahud-nya karena keluar
dari perbedaan pendapat sebagian ulama yang menyatakan
bahwa mengulang-ulangi rukun qouli menyebabkan batalnya
sholat. Apabila ia memang hanya hafal doa pendek maka ia
mengulang-ulangi bacaan tasyahud karena dianjurkan untuk
tidak membiarkan sholat terisi oleh diam.

Apabila imam sholat Dzuhur, atau Ashar, atau Isyak,
sedangkan makmum sholat Maghrib, ketika makmum telah
selesai melakukan tiga rakaat bersama imam, ia wajib
berniat mufaroqoh dari imam. Ia tidak diperbolehkan
menunggu imam untuk mengucapkan salam bersamanya
karena ia akan melakukan duduk yang tidak akan dilakukan
oleh imamnya meskipun imam melakukan duduk istirahat di
rakaat ketiga sholat Dzuhur, atau Ashar, atau Isyak-nya
karena duduk istirahat disini tidak dianjurkan. Makmum
diperbolehkan menunggu imam di sujud terakhir, (Sampai
sini perkataan Suwaifi berakhir) karena ia hanya
memperlama rukun yang imam telah melakukan rukun
tersebut di sholat-nya sehingga tidak masalah bagi makmum
memperlamanya, sebagaimana masalah apabila imam duduk
bertasyahud awal dan ia tidak membaca tasyahud secara
lengkap, maka makmum diperbolehkan membacanya sendiri
secara lengkap sehingga tasyahud disini adalah seperti qunut
yang boleh dilakukan makmum meskipun imam tidak
melakukan qunut dan telah beriktidal. Adapun makmum
memperlama sujud terakhirnya itu karena ia memperlama
rukun yang imam telah melakukannya, seperti yang
difaedahkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathu al-Jawad.

تالوةكسجدةفيهاقبحتأي) املخالفةفاحشةسنةيفخيالفهالأن(عاشرها) و(
يسنبلتركاً الفعالً املوافقةفيهفتجبسهوكسجودوتركاً فعالً فيهااملوافقةفيجب
جيوزبلفعالً التركاً املوافقةفيهفتجباألولوكالتشهدإمامهتركهإذافعلهللمأموم
عمداً قيامهكانإنالعودلهيسنولكنعامداً،ويقوميرتكهأناإلمامفعلهإذاللمأموم
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ظنإذاماهذاومثلإمامه،ملتابعتهعليهالعودوجبسهواً كانفإناإلماميقمملما
لهوليساإلمامسالمبعدولوالعودلزمهيسلمملأنهتبنيمثفقاماإلمامسالماملسبوق

الفضيلةتلكنفسهعلىمفوتالعامدأنوالناسيالعامدبنيوالفرقاملفارقةينويأن
قبلركعلوماوبنيهذابنيففرقكالعدم،فهوبهمعتدغريقيامهالناسيوأنبتعمده
ركوعهدونناسياً قيامهيفاملخالفةلفحشواالنتظارالعودبنيخيريفإنهناسياً إمامه

العودلهيسنفإنهعامداً اإلمامقبلركعلوماخبالف

10. Makmum tidak mukholafah (berbeda) dari imam dengan
bentuk mukholafah yang parah seperti mukholafah dalam
sujud tilawah, jadi, makmum wajib muwafaqoh
(menyesuaikan) dengan imam dalam sujud tilawah dari segi
melakukan dan meninggalkan, dan seperti mukholafah dalam
sujud sahwi, jadi, makmum wajib muwafaqoh dengan imam
dalam sujud sahwi dari segi melakukan, bukan
meninggalkan, bahkan makmum disunahkan bersujud sahwi
sendiri ketika imam meninggalkannya, dan seperti
mukholafah dalam tasyahud awal, jadi, makmum wajib
muwafaqoh dengan imam dalam tasyahud awal dari segi
meninggalkan, bukan melakukan, bahkan ketika imam
melakukan tasyahud awal maka makmum diperbolehkan
meninggalkannya dan langsung berdiri secara sengaja, tetapi
makmum disunahkan kembali duduk jika ia langsung berdiri
secara sengaja selama imam belum berdiri, sebaliknya, jika
makmum langsung berdiri karena lupa maka ia wajib
kembali duduk untuk mutaba’ah/mengikuti imamnya. Sama
halnya, ketika makmum masbuk menyangka kalau imamnya
telah mengucapkan salam, kemudian ia berdiri, tetapi
ternyata imamnya belum mengucapkan salam, maka ia wajib
kembali meskipun setelah imam mengucapkan salam dan ia
tidak diperbolehkan berniat mufaroqoh pada saat itu.
Perbedaan antara ‘amid (makmum yang berdiri secara
sengaja) dan nasi (makmum yang berdiri karena lupa) adalah
bahwa ‘amid melewatkan fadhilah atau keutamaan
muwafaqoh sebab kesengajaan berdirinya sedangkan
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berdirinya nasi tidak dianggap sehingga seolah-olah ia tidak
berdiri sama sekali.

Dari sini, maksudnya dari kewajiban kembali duduk karena
lupa terlanjur berdiri saat lupa meninggalkan tasyahud awal
bersama imam, dapat dibedakan dengan masalah ketika
makmum rukuk terlebih dahulu sebab lupa sebelum
imamnya, maka makmum diperkenankan memilih antara
kembali dan menunggu. Perbedaan konsekuensi antara dua
masalah ini adalah bahwa berdiri sebab lupa termasuk
mukholafah yang parah sedangkan rukuk sebab lupa tidak
termasuk demikian. Apabila makmum rukuk terlebih dahulu
secara sengaja sebelum imam, ia disunahkan kembali iktidal.

أنللمأمومجازاإلمامفعلهفإذاتركاً،والفعالً الفيهاملوافقةجتبفالالقنوتوأما
وجازاألولالسجوديفأدركهإذافعلهللمأمومسناإلمامتركهوإذاعامداً يسجدو يرتكه
اإلمامهويبعدإاليدركهالكانفإنالسجدتنيبنياجللوسيفأدركهإنالكراهةمع

مبجردصالتهبطلتعاملاً عامداً بهأتىفإناملفارقةينوملإنتركهوجبالثانيةللسجدة
عليهسجودفالتركهوإذااإلماميهويأنقبلفيهوشرعاملبطلقصدألنهالتخلف
وهوللسنةحتصيالً ليقنتبالنيةفواقهولهمنهالقنوتيطلبملوإنعنه،اإلماملتحمل

سنةيصليمبناقتدىلوماهذاومثلأفضلاملفارقةعدملكنيكرهفالبعذرفراق
حيملهاإلمامألناملأموماعتقاديفحىتصالتهيفخللالألنهلرتكهيسجدفالالصبح

تركهلووكذاللسهوندباً فيسجداحلنفيإلمامهتبعاً القنوتتركلوماخبالفعنه
نظراً خلالً اإلمامصالةيفألناملأموميلحقاإلمامسهوألنبههووأتىاملذكورإمامه

املأموم،العتقاد

Adapun qunut, tidak wajib muwafaqoh di dalamnya dari segi
melakukan dan meninggalkan, sehingga ketika imam
melakukan qunut maka makmum boleh meninggalkannya
dan ia bisa langsung bersujud secara sengaja dan ketika
imam meninggalkan qunut maka makmum disunahkan



324

melakukan qunut sendiri jika memang ia memungkinkan
menyusul bersama imam di sujud awal dan dimakruhkan
melakukan qunut sendiri jika memang ia memungkinkan
menyusul bersama imam di duduk antara dua sujud. Akan
tetapi, apabila makmum tidak dapat menyusul bersama imam
kecuali setelah imam turun untuk melakukan sujud kedua
maka makmum wajib tidak melakukan qunut sendiri jika ia
tidak berniat mufaroqoh, sebaliknya, apabila ia melakukan
qunut sendiri secara sengaja maka sholatnya batal sebab
sengaja mukholafah karena ia menyengaja melakukan
perkara yang membatalkan sholat dan ia telah mulai
melakukannya sebelum imam turun untuk melakukan sujud
kedua.

Ketika imam melakukan qunut dan makmum tidak
melakukannya maka makmum tidak perlu bersujud sahwi
karena imam telah menanggung qunut-nya meskipun qunut
tersebut tidak dianjurkan.

Ketika imam tidak melakukan qunut maka makmum
diperbolehkan berniat mufaroqoh untuk berqunut sendiri
demi menghasilkan kesunahan. Mufaroqoh disini termasuk
mufaroqoh sebab udzur sehingga tidak dimakruhkan. Akan
tetapi, yang lebih utama adalah bahwa makmum tidak
berniat mufaroqoh dari imam. Sama halnya dengan masalah
apabila makmum bermakmum kepada imam yang sedang
sholat sunah Subuh, yang tentu imam tidak melakukan
qunut, maka makmum tidak perlu bersujud sahwi sebab
meninggalkan qunut karena tidak ada cacat dalam sholatnya,
bahkan menurut keyakinan makmum itu sendiri, karena
imam telah menanggungnya. Berbeda dengan masalah
apabila makmum Syafii meninggalkan qunut karena
mengikuti imamnya yang bermadzhab Hanafi maka
makmum disunahkan bersujud sahwi atau apabila imam
Hanafi meninggalkan qunut, kemudian makmum Syafii
melakukan qunut sendiri, maka makmum tersebut
disunahkan melakukan sujud sahwi sebab lupanya imam
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ditimpakan juga atas makmum karena sholat imam terdapat
cacat dari segi keyakinan makmum itu.

بلااإلتيانيضرفالاالسرتاحةكجلسةفيهااملخالفةتفحشالاليتالسنةوأما
يفموافقتهاملأموميلزمالاإلمامفعلهاوإذااإلمام،تركهاوإنايأيتأنللمأموميندب
فيلزملالسرتاحةجالسوهوباإلماماقتدىبأنموافقتهفيجباالبتداءيفوأماالدوام

يلزمهفالكالنهوضاالسرتاحةجلوسغرييفبهاقتدىإذاماخبالففيهموافقته
املخالفةفحشلعدمفيهموافقته

Adapun kesunahan yang tidak menyebabkan mukholafah
fakhisyah (perbedaan parah) maka tidak menyebabkan
batalnya sholat, misalnya; duduk istirahat. Bahkan
disunahkan bagi makmum melakukan duduk istirahat
meskipun imam tidak melakukannya. Dan ketika imam
melakukan duduk istirahat maka makmum tidak wajib
muwafaqoh atau ikut melakukannya, tetapi dengan catatan
jika duduk istirahat yang dilakukan oleh imam tersebut
adalah setelah makmum telah berlangsung dalam iqtidak
kepada imam (dawam). Adapun apabila duduk istirahat yang
dilakukan oleh imam terjadi di permulaan iqtidak, misalnya
makmum berniat iqtidak kepada imam yang sedang duduk
istirahat maka makmum wajib muwafaqoh atau ikut duduk
istirahat, berbeda apabila makmum berniat iqtidak kepada
imam yang sedang bangun dari sujud, bukan sedang duduk
istirahat, maka makmum tidak wajib muwafaqoh atau ikut
melakukan duduk istirahat karena tidak adanya mukholafah
fakhisyah.

يسبقهالوأنإمامهحترممجيععنحترمهيتأخربأن) يتابعهأن(عشرهاحادي) و(
ولوالتحرميفقارنهفإنعذر،بالماعنهيتأخرالوأنعاملاً عامداً فعلينيبركنني
ضرشكاً 
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11. Makmum menyusul imam sekiranya ia bertakbiratul ihram
setelah imam selesai dari takbiratul ihram-nya, ia tidak
mendahului imam dengan dua rukun fi’li secara sengaja dan
tahu, ia tidak terlambat dua rukun fi’li dari imam tanpa
didasari udzur. Dengan demikian, apabila makmum
membarengi imam dalam bertakbiratul ihram meski hanya
sebatas ragu, apakah membarenginya atau tidak, maka sholat
makmum tidak sah.

منمانعةأيمبطلةحرامأقساممخسةعلىاملقارنةأناعلماملدابغيقال]فائدة[
مفوتةومكروهةالتأمنييفاملقارنةوهيومندوبةاإلحرامتكبريةيفاملقارنةوهياالنعقاد
فيمااملقارنةوهيومباحةوالسالماألفعاليفاملقارنةوهيالعمدمعاجلماعةلفضيلة

يدركهاملاإلماممعالفاحتةيقرأمللوفيماوواجبةذلكعدا

[FAEDAH]
Mudabighi berkata;

Ketahuilah sesungguhnya muqoronah (makmum
membarengi imam) terbagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu:

a. Muqoronah yang haram dan menyebabkan
tidak sahnya sholat makmum, yaitu muqoronah
dalam takbiratul ihram.

b. Muqoronah yang sunah, yaitu muqoronah
dalam membaca amin.

c. Muqoronah yang makruh dan yang
menghilangkan fadhilah jamaah jika dilakukan
secara sengaja, yaitu muqoronah dalam
perbuatan-perbuatan sholat (spt; rukuk, sujud,
dst) dan salam.

d. Muqoronah yang mubah, yaitu muqoronah
dalam selain muqoronah haram, sunah, dan
makruh.

e. Muqoronah yang wajib, yaitu muqoronah
dalam rukun yang apabila makmum belum
sempat membaca Fatihah bersama imam maka
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ia tidak perlu membacanya (karena telah
ditanggung imam).

فيههوفيماوجوباً وتبعهالكراهةمعجازصالتهأثناءيفمنفردالقدوةنوىولو]فرع[
قائماً أحدمهاكانأوكالقيامطويلركنيفوهولإلمامكاالعتدالقصريركنيفولو

قاعداً واآلخر

[CABANG]

Apabila munfarid berniat qudwah (bermakmum) di tengah-
tengah sholatnya maka diperbolehkan tetapi dimakruhkan. Ia wajib
mengikuti imam di dalam rukun yang sedang imam lakukan
meskipun itu rukun qosir yang semisal iktidal meski munfarid saat
itu sedang melakukan rukun towil semisal berdiri, atau ia wajib
mengikuti berdirinya imam meski ia saat berniat qudwah sedang
dalam posisi duduk dan sebaliknya.

ينتظرهبلمتابعتهلهجيزملمثالً القياميفمبناألخريالتشهديفمناقتدىلونعم
جلوساً أحدثأنهإىلنظروالبعذرفراقوهوفراقهفلهأفضلوهومعهليسلموجوباً 

هناكمادوامهالاالقتداءنيةبعدإحداثهاحملذورألناإلمامحيدثهمل

Apabila munfarid yang sedang bertasyahud akhir berniat
qudwah kepada imam yang sedang berdiri maka tidak diperbolehkan
bagi munfarid tersebut mengikuti berdirinya imam, tetapi ia wajib
menunggu imam untuk mengucapkan salam bersamanya. Sikap
menunggu ini adalah yang lebih utama, tetapi sebenarnya munfarid
diperbolehkan berniat mufaroqoh dari imam karena mufaroqoh disini
tergolong sebab udzur sehingga tidak perlu berdalih kalau munfarid
melakukan duduk yang belum dilakukan oleh imam karena titik
tekan larangannya adalah melakukan duduk setelah niat berqudwah,
sedangkan dalam masalah di atas, munfarid telah duduk terlebih
dahulu, kemudian berniat qudwah, dan meneruskan duduknya.
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رأسهرفعلهجيزملأيضاً القياميفمبنالطمأنينةبعداألخريةالسجدةيفمناقتدىأو
إليهقامالطمأنينةقبلكانفإناملفارقة،ينوملإنفيهينتظرهبلالسجودمن

Atau apabila munfarid yang sedang sujud terakhir dan yang
telah bertumakninah dalam sujudnya berniat qudwah kepada imam
yang sedang berdiri maka munfarid tersebut tidak boleh mengangkat
kepalanya dari sujud, tetapi ia wajib menunggu imam sampai imam
tersebut bersujud jika memang munfarid tidak berniat mufaroqoh.
Lain halnya, apabila munfarid tersebut belum bertumakninah dalam
sujudnya maka ia wajib berdiri mengikuti berdirinya imam.

ركعأنبعدمعهركعكأنلهحمسوبغريقبلهفعلهممااإلماممعاملأمومفعلهماوكل
للمتابعةالثاينفعلوإنبهاالقتداءقبل

تسعةلهحيسبملوإنإمامهمعأدركهممابائتمامهفيهاملتابعةاملأموميلزمماأناعلممث
ورابعهاالسجودانوثالثهاوثانيهاقنوتيفاإلمامكانولواالعتدالأحدهاأشياء

للتشهديناجللوسوسابعهاوسادسهالالسرتاحةاجللوسوخامسهابينهمااجللوس
متابعتهلزمهفيهبهاقتدىإذاأيالتالوةسجودوتاسعهاالسهوسجودوثامنها

Tidaklah dianggap (terhitung rakaat) semua perbuatan yang
dilakukan oleh munfarid bersama imam, yaitu perbuatan-perbuatan
yang dilakukan oleh munfarid sebelum ia berniat qudwah, misalnya;
ada munfarid telah melakukan rukuk, kemudian iktidal, dan sujud
pertama, ditengah-tengah sujud pertama, ia berniat qudwah kepada
imam yang sedang melakukan rukuk, secara hukum ia wajib
mengangkat kepala dari sujudnya dan langsung
mutaba’ah/mengikuti imam dalam rukuk, jadi rukuk, iktidal, dan
sujud pertama yang dilakukan oleh munfarid sebelum berniat
qudwah tidak dianggap atau belum mencukupi.

Ketahuilah sesungguhnya ada sembilan perbuatan yang telah
didapati oleh munfarid bersama imam yang mana perbuatan-
perbuatan tersebut wajib diikuti (mutaba’ah) oleh munfarid tersebut
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sebab niat qudwah-nya, meskipun perbuatan-perbuatan tersebut tidak
dianggap atau belum mencukupi, yaitu:

Pertama; Iktidal meski imam saat itu sedang berqunut.

Kedua dan ketiga; dua sujud.

Keempat; duduk di antara dua sujud.

Kelima; duduk istirahat.

Keenam dan ketujuh; duduk karena dua tasyahud (awal dan akhir).

Kedelapan; sujud sahwi.

Kesembilan; sujud tilawah, maksudnya, ketika munfarid berniat
qudwah kepada imam yang sedang melakukan sujud tilawah maka
munfarid tersebut wajib mutaba’ah/mengikuti imam dalam sujud
tilawah.

Tambahan:

Berdasarkan keterangan di atas, konsekuensinya
dideskripsikan sebagai berikut;

Ada musholli munfarid sedang mendirikan sholat Dzuhur. Sebelum
menyelesaikan rakaat ketiga, misalnya, saat ia sedang duduk antara
dua sujud, ia berniat qudwah kepada imam yang sedang iktidal
dalam rakaat ketiga sholat Dzuhur. Maka setelah imam
mengucapkan salam, munfarid wajib menambahi satu rakaat karena
iktidal, dua sujud, dan duduk antara keduanya dalam rakaat ketiga
yang belum terselesaikan tidak dianggap atau belum mencukupi.
Wallahu a’lam

حلظةولومبتماقتدىإذااإلمتامالقاصرعلىأيضاً وجيب

Diwajibkan juga atas al-qosir (musholli yang mengqosor
sholat) untuk menyempurnakan sholatnya ketika ia ditengah-tengah
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sholatnya berniat qudwah kepada imam yang mutim (musholli yang
tidak mengqosor sholat) meskipun baru sebentar.

Contoh:

Ada musholli munfarid sedang mengqosor sholat Dzuhur. Sebelum
selesai dari dua rakaatnya, misalnya, di tengah-tengah duduk antara
dua sujud, ia berniat qudwah kepada imam yang mutim atau sholat
Dzuhur dengan 4 rakaat. Oleh karena niat qudwah, munfarid tersebut
wajib menyelesaikan sholat Dzuhurnya menjadi 4 rakaat karena
mengikuti imamnya.

الاألفعاليفاملتابعةالواجبألنوالقنوتالتشهدينألفاظيفاملتابعةاملأموميلزموال
ألفاظجبميعيأيتأنفالسنةمسبوقاً كانلوحىتفيهاالتبعيةلهيسنلكناألقوال
إذانعموالتكبرياتالتسبيحاتيفأيضاً التبعيةيسنوكذاواملسنونالواجبمنالتشهد

وكرباحلالةهذهيفاملأمومونوىمثالً السجوديفأوالتشهدينأحديفاإلمامكان
ليسذلكألنساكتاً ينتقلبليكربأنذكرفيماإمامهإىلانتقلإذاحيتاجفاللإلحرام
ملوإنإليهلالنتقالفيكربفيهأدركهمابعدماخبالفللمأمومحيسبمماوالللمتابعة
وإنإليهلالنتقاليكربفيهأدركهإنفإنهالركوعوخبالففيهلإلمامللمتابعةلهحيسب

لهحمسوبألنهاالنتقالحاليتابعهمل

Makmum tidak wajib mutaba’ah dalam lafadz-lafadz dua tasyahud
(awal dan akhir) dan qunut karena yang diwajibkan hanya mutaba’ah
dalam perbuatan-perbuatan (af’al), bukan ucapan-ucapan (aqwal),
tetapi ia disunahkan mutaba’ah dalam aqwal, bahkan apabila ada
makmum masbuk mendapati imam yang sedang bertasyahud maka
makmum masbuk tersebut disunahkan membaca tasyahud yang
wajib dan yang sunah.

Begitu juga, disunahkan bagi makmum mutaba’ah kepada imam
dalam bertasbih dan bertakbir.

Ketika imam sedang melakukan tasyahud awal atau tasyahud akhir
atau sujud, kemudian ada makmum berniat iqtidak kepadanya dan
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makmum tersebut bertakbiratul ihram, maka ketika makmum
bergerak melakukan tasyahud awal atau tasyahud akhir atau sujud
bersama imam, ia tidak perlu bertakbir, tetapi cukup bergerak
dengan diam karena pergerakannya tersebut bukan karena mutaba’ah
dan juga karena tasyahud awal atau akhir atau sujud tersebut tidak
dianggap (belum mencukupi) bagi makmum itu sendiri. Berbeda
dengan rukun yang setelah rukun yang telah didapati bersama imam,
maka makmum bertakbir saat bergerak melakukan rukun tersebut
meskipun rukun tersebut tidak dianggap baginya karena demi
mutaba’ah kepada imam di dalam rukun tersebut. Berbeda juga
dengan masalah ketika makmum mendapati imam sedang rukuk,
maka makmum bertakbir saat bergerak melakukan rukuk tersebut
meskipun pada saat bergerak itu, ia belum mutaba’ah kepada imam
karena rukuk tersebut dianggap atau sudah mencukupinya.

Misalnya; imam sedang sujud, kemudian ada makmum berniat
iqtidak kepadanya, ketika makmum hendak bersujud, makmum tidak
perlu bertakbir, dan ketika makmum hendak duduk di antara dua
sujud, ia disunahkan bertakbir karena mutaba’ah kepada imam.

إذاالقراءةوثانيهاالقيامأحدهاأشياءسبعةبائتمامهاملأمومعنيسقطالذيأنواعلم
باملعولفالعربةسريةولوفيهااإلمامجهراليتالصالةيفالسورةوثالثهاالركوعيفأدركه

ملصوتمساعأوبعدأولصمميسمعهاملفإناإلماممنمسعهاإذاوذلكباملشروعال
جيهرفالاجلهريةالصالةيفاجلهرورابعهاعنهيسقطملجهريةيفولوإسرارأويفهمه

إذالهواجللوساألولالتشهدوسادسهاوخامسها.غريهأواإلمامعلىيشوشرمباألنه
ماوجوباً لهتبعاً املأمومفيرتكهماسهواً أوعمداً اإلمامتركهما فيهتفحشمماأل

املأمومبهينفردفلماالعتداليفاشرتكافيهواملأموماإلمامبأنالقنوتويفارقاناملخالفة
جلسةألنلالسرتاحةاإلمامجلسولووالقولباجللوسمنفردفهوفيهماوأما

الدعاءيفيؤمنأنفيهالسنةإذمسعهإذاالقنوتوسابعهامطلوبةغريهنااالسرتاحة
علىالصالةبهتبطلوالوبررتصدقتأوأشهديقولأوالثناءيفيوافقأوويسكت

للمؤذناملصليإجابةيفخبالفهالرابطةلوجودمطلوبألنههنااخلطابويغتفراملعتمد
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عليهاهللاصلىالنيبعلىالصالةالدعاءومنالرابطةوعدمطلبهلعدميغتفرالفإنه
فيؤمنالدعاءاملرادألنحممدسيدناعلىاهللاكصلىاخلرببلفظكانتوإنوسّلم
أويسكتأوفيهفيوافقثناءكلهذلكبنيوماقضيتلفظإىلأولهمنوكذافيها،
مرمايقول

Ketahuilah sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang digugurkan dari
makmum sebab niat iqtidak-nya ada 7 (tujuh), yaitu:

Pertama; berdiri.

Kedua; membaca al-Fatihah ketika makmum mendapati imam di
saat rukuk.

Ketiga; membaca Surat dalam sholat yang imam mengeraskan
bacaannya di dalamnya meskipun sholat tersebut sebenarnya adalah
sirriah (yang seharusnya dipelankan suaranya) jika memang
makmum mendengar bacaan Surat tersebut dari imam. Jika makmum
tidak mendengar bacaan Surat imam karena tuli atau jauh atau
mendengar suara yang tidak memahamkan atau imam memelankan
bacaan Surat meskipun dalam sholat jahriah (yang seharusnya
dikeraskan bacaannya) maka membaca Surat tidak gugur dari
makmum.

Keempat; mengeraskan bacaan dalam sholat jahriah. Oleh karena
itu, makmum tidak perlu mengeraskan bacaannya sendiri karena
terkadang dapat mengganggu imam atau selainnya.

Kelima dan keenam; bertasyahud awal dan duduk karenanya,
artinya, makmum wajib tidak melakukan tasyahud awal dan duduk
karenanya ketika imam meninggalkan keduanya secara sengaja atau
lupa demi mutaba’ah kepadanya sebab keduanya termasuk
kesunahan yang menyebabkan mukholafah fakhisyah. Berbeda
dengan qunut, artinya, di dalam qunut, imam dan makmum sama-
sama melakukan iktidal sehingga ketika imam tidak berqunut maka
makmum boleh berqunut sendiri sehingga makmum tidak disebut
munfarid (menyendiri). Adapun dalam bertasyahud dan duduk
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karenanya, ketika imam tidak melakukan keduanya sedangkan
makmum melakukan keduanya maka makmum disebut munfarid
(menyendiri). Inilah yang menyebabkan mukholafah fakhisyah
meskipun imam duduk istirahat karena duduk istirahat disini tidak
dianjurkan.

Ketujuh; qunut, artinya, makmum tidak perlu melakukan qunut
sendiri karena qunut gugur darinya ketika ia mendengar qunut imam-
nya sebab perkara yang disunahkan baginya saat itu adalah membaca
amin saat dalam bacaan doa dan diam atau ikut membaca dalam
bacaan memuji atau mengucapkan ’َأْشَهدُ ‘ atau, Pendapat .’َصَدْقَت َوبَرِْرتَ ‘

muktamad menyebutkan bahwa bacaan ’َصَدْقَت َوبَرِْرتَ ‘ tidak

membatalkan sholat dan hukum khitob (arti “kamu”) di dalamnya
dimaafkan karena memang dianjurkan sebab adanya hubungan
bacaan tersebut dengan perkataan imam. Berbeda dengan bacaan
’َصَدْقَت َوبَرِْرتَ ‘ yang dibaca makmum untuk menjawab muadzin, maka

hukum khitob disitu tidak dimaafkan sebab tidak adanya anjuran dan
tidak adanya hubungan antara bacaan makmum dan muadzin.

Termasuk makna doa di saat membaca qunut adalah bacaan
sholawat atas Nabi shollallahu ‘alaihi wa sallama meskipun bacaan
sholawat tersebut menggunakan kalam khobar semisal صلى اهللا على سيدنا ‘
’حممد karena maksud dari kalam khobar tersebut adalah kalam doa.

Jadi, makmum membaca amin saat imam membaca sholawat
tersebut. Begitu juga termasuk doa adalah bacaan dari awal qunut
sampai lafadz Adapun bacaan antara lafadz .’َقَضْيتَ ‘ ’َقَضْيتَ ‘ dan

sholawat, yaitu dimulai dari lafadz maka semuanya ,’فَِإنََّك تـَْقِضى اخل‘

tergolong kalam memuji sehingga makmum bisa ikut membacanya,
atau diam, atau mengucapkan lafadz ’َأْشَهدُ ‘ atau .’َصَدْقَت َوَبِرْرتَ ‘

C. Bentuk-bentuk Jamaah

القدوةيفاملمكنةالصوربيانيف) فصل(

Fasal ini menjelaskan tentang bentuk-bentuk yang mungkin
terjadi dalam jamaah.
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برجلرجلقدوة(أحدها) مخسيفتصحتسع(هيحيثمناملمكنة) القدوةصور(
) وخبنثىامرأةقدوة(رابعها) وبرجلخنثىقدوة(ثالثها) وبرجلامرأةقدوة(ثانيها) و

بامرأةامرأةقدوة(خامسها

Bentuk-bentuk jamaah ada 9 (sembilan). Di antara mereka,
ada 5 (lima) yang dihukumi sah, yaitu:

1. Makmum laki-laki bermakmum kepada imam laki-laki.
2. Makmum perempuan bermakmum kepada imam laki-laki.
3. Makmum khuntsa bermakmum kepada imam laki-laki.
4. Makmum perempuan bermakmum kepada imam khuntsa.
5. Makmum perempuan bermakmum kepada makmum

perempuan.

الأناالقتداءشرطألنااقتداؤهيصحفال) بامرأةرجلقدوة(األول) أربعيفوتبطل
رجالامرأةتؤمنالماجهابنخلرباخلنوثةأوباألنوثةاملأموممنأنقصاإلماميكون

Sedangkan 4 (empat) bentuk lainnya dihukumi batal, yaitu:

1. Makmum laki-laki bermakmum kepada imam perempuan.
Oleh karena itu, bentuk jamaah ini tidak dihukumi sah
karena syarat bermakmum adalah bahwa imam tidaklah
lebih rendah daripada makmum sendiri sebab sifat
keperempuanan atau sifat kekhuntsa-an. Ini berdasarkan
hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, “Perempuan tidak
boleh mengimami laki-laki.”

املأمومعناإلماملنقصبهاقتداؤهيصحفال) خبنثىرجلقدوة(الثاين) و(

2. Makmum laki-laki bermakmum kepada imam khuntsa. Oleh
karena itu, bentuk jamaah ini dihukumi tidak sah sebab
status imam adalah lebih rendah daripada makmum.
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إمامتهاتصحالاملرأةوألنلذلكااقتداؤهيصحفال) بامرأةخنثىقدوة(الثالث) و(
امرأةأمرهمولواقوميفلحلنوسّلمعليهاهللاصلىلقولهيقيناً ملثلهاإال

3. Makmum khuntsa bermakmum kepada imam perempuan.
Oleh karena itu, bentuk jamaah ini tidak dihukumi sah sebab
status imam adalah lebih rendah daripada makmum dan
karena perempuan tidak sah untuk menjadi imam kecuali
bagi mereka yang sejenis dengannya secara yakin. Ini
berdasarkan sabda Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa
sallama, “Tidaklah beruntung suatu kaum yang menjadikan
seorang perempuan sebagai pemimpin mereka.”

واإلمامرجالً املأمومكونجلوازمبثلهاقتداؤهيصحفال) خبنثىخنثىقدوة(الرابع) و(
اتضحتخنثىواقتداءذكورتهاتضحتخبنثىرجلاقتداءالكراهةمعويصحأنثى

بأنثىأنوثته

4. Makmum khuntsa bermakmum kepada imam khuntsa. Oleh
karena itu, bentuk jamaah ini tidak dihukumi sah karena
masih ada kemungkinan bahwa makmum berstatus laki-laki
dan imam berstatus perempuan. Dihukumi sah, tetapi
makruh, laki-laki bermakmum kepada imam khuntsa yang
jelas sifat kelaki-lakiannya dan khuntsa yang jelas sifat
keperempuanannya bermakmum kepada imam perempuan.

الرجلبهواملقتديذكورتهحيتملباملرأةاملقتديفاخلنثىاجلوادفتحيفحجرابنقال
املرأةاقتداءأمااملأموم،وذكورةاإلمامأنوثةحيتملباخلنثىاخلنثىويفأنوثتهحيتمل
اهحمذورالإذفصحيحبالرجلوالرجلاخلنثىواقتداءبالكل

Ibnu Hajar berkata dalam kitab Fathu al-Jawad, “Khuntsa
yang bermakmum kepada perempuan dimungkinkan sifat
kelaki-lakiannya. Khuntsa yang dimakmumi oleh laki-laki
dimungkinkan sifat keperempuanannya. Sedangkan bentuk
jamaah khuntsa bermakmum kepada khuntsa maka
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dimungkinkan sifat keperempuanan khuntsa yang menjadi
imam dan dimungkinkan sifat kelaki-lakian khuntsa yang
menjadi makmum. Adapun yang dihukumi sah adalah
perempuan bermakmum kepada imam laki-laki atau imam
khuntsa atau imam perempuan, dan khuntsa bermakmum
kepada imam laki-laki, dan laki-laki bermakmum kepada
imam laki-laki.”

Ciri-ciri Khuntsa

وفرجالرجالذكرلهالذيهواخلنثىالسبيتالرمحنعبدبنبكرأبوقال]فائدة[
كانفإنالبولأحدهابأشياءحالهفيعرفامرأةأورجالً كونهمنخيلوفالالنساء
منهمايبولكانوإنأنثى،فهوالفرجمنيبولكانوإنرجل،فهوالذكرمنيبول
يكنملفإنمنهما،السابقيعتربواحملامليالصباغابناإلمامفقالالدوامعلىمجيعاً 
يعتربالاألصحقوالنفيهقدراً؟باألكثريعتربفهلاستويافإنانقطاعه،تأخرمافيعترب

[FAEDAH]

Abu Bakar bin Abdurrahman as-Sibti berkata;

Khuntsa adalah seseorang yang memiliki kelamin laki-laki dan
kelamin perempuan sehingga ia tidak diketahui statusnya apakah ia
itu laki-laki atau perempuan. Status khuntsa dapat diketahui melalui
beberapa hal berikut:

1. Air kencing.
Maksudnya, apabila khuntsa mengeluarkan air kencingnya
dari dzakar maka statusnya adalah laki-laki dan apabila ia
mengeluarkan air kencingnya dari farji maka statusnya
adalah perempuan. Dan apabila ia terus menerus
mengeluarkan air kencingnya dari dzakar dan farji maka
Imam Ibnu Shobagh dan Mahamili mengatakan bahwa
statusnya sesuai dengan manakah yang lebih dulu dilalui air
kencing, artinya, apabila air kencing yang keluar dari dzakar
itu lebih dulu keluarnya daripada yang keluar dari farji maka
statusnya adalah laki-laki dan apabila air kencing yang
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keluar dari farji itu lebih dulu keluarnya daripada yang
keluar dari dzakar maka statusnya adalah perempuan. Dan
apabila tidak diketahui manakah yang lebih dulu keluarnya,
maka status khuntsa disesuaikan dengan manakah air
kencing yang paling akhir terputusnya, artinya, apabila air
kencing yang keluar dari dzakar terputus lebih dulu daripada
yang keluar dari farji maka statusnya adalah laki-laki dan
apabila air kencing yang keluar dari farji terputus lebih dulu
daripada yang keluar dari dzakar maka statusnya adalah
perempuan.
Apabila air kencing yang keluar dari dzakar dan farji keluar
secara bersamaan dan juga terputus secara bersamaan, maka
untuk menentukan status khuntsa apakah perlu
mempertimbangkan banyak tidaknya air kencing yang
dikeluarkan? Ada dua jawaban mengenai pertanyaan ini,
tetapi pendapat asoh menyatakan bahwa tidak perlu
mempertimbangkannya.

حاضأوالفرجمنأمىنوإنفرجل،الذكرمنأمىنفإنواحلبل،واحليضاملينالثاين
يقيناً امرأةفهووولدحبللوأمافمشكل،الفرجمنوحاضالذكرمنأمىنوإنفامرأة،

االدالئلسائرعلىمقدمةداللةوهي الفرجمنوحاضالذكرمنبالولويقني،أل
أنهالثاينأظهرمهاوجهاناإلشكال؟ويبقىويسقطانيتعارضانأوباملباليعتربفهل

مشكل

2. Sperma, haid, dan hamil.
Maksudnya, apabila khuntsa mengeluarkan sperma atau haid
dari farji maka statusnya adalah perempuan. Apabila ia
mengeluarkan sperma dari dzakar dan haid dari farji maka
statusnya adalah musykil (tidak diketahui status laki-laki dan
perempuannya).
Apabila khuntsa mengalami hamil dan melahirkan maka
secara yakin statusnya adalah perempuan. Tanda ini adalah
yang paling unggul dibanding tanda-tanda lain dalam
menentukan status khuntsa karena tanda ini dapat
menentukan statusnya secara yakin.
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Apabila khuntsa kencing dari dzakar dan haid dari farji maka
apakah yang dijadikan patokan untuk menentukan statusnya
adalah saluran air kencingnya, ataukah dzakar dan farji
saling berlawanan, ataukah dzakar dan farji digugurkan dan
khuntsa tetap dalam status musykil? Jawaban dari pertanyaan
ini terdapat dua wajah, tetapi pendapat adzhar menyebutkan
bahwa khuntsa tetap dalam status musykil-nya.

فإنحالهيعرفملإنإليهطبعهمييلعماويسألالبلوغبعدقولهإىلالرجوعالثالث
بذلكأخربفمىتامرأةفهوالرجالإىلأميلقالوإنرجلفهوالنساءإىلأميلقيل

أنهيتيقنذفحينئولداً ولدمثرجلأنهأخربإذاإالبعدهعنهرجوعهيقبلوالبهحكم
بذكورته،احلكممنمضىمافينقضامرأة

3. Dikembalikan pada jawaban khuntsa jika statusnya belum
diketahui ketika ditanya kepada siapakah ia condong.
Apabila ia menjawab, “Aku condong kepada perempuan,”
maka statusnya adalah laki-laki dan apabila ia menjawab,
“Aku condong kepada laki-laki,” maka statusnya adalah
perempuan. Ketika ia telah menjawab pertanyaan tersebut
dan telah dihukumi ketentuan statusnya, kemudian ia
mencabut pernyataannya, maka pencabutan pernyataannya
ini tidak dapat diterima, kecuali ketika ia memberitahukan
kepada yang lain bahwa dirinya adalah laki-laki, kemudian
ia melahirkan seorang anak, maka secara yakin statusnya
adalah perempuan sehingga status laki-laki yang sebelumnya
menjadi batal.

وداللحيةنباتأما اهاألصحعلىااعتبارفالاألضالعوعددالثديو

Adapun tumbuhnya jenggot, montoknya payudara, dan tidak
memiliki tulang iga, tidak dapat dijadikan sebagai acuan untuk
menentukan status khuntsa sebagaimana dinyatakan oleh pendapat
ashoh.

Sampi sinilah pernyataan Abu Bakar bin as-Sibti berakhir.



339

الذكرمنأيالرجالآلةلهقسمقسماناملشكلواخلنثىاملارديينسبطحممدوقال
اآللتنيمنآلةتشبهالالبولمنهاخيرجثقبةلهوقسممجيعاً،النساءوآلةوالبيضتني

يتضحقدواألولاتضاحه،أمكنبلغفإذاصبياً داممايتضحالمشكلالثاينوهذا
اهيتضحالوقدصبياً كانوإن

Muhammad Sibtu al-Mardini berkata bahwa khuntsa musykil dibagi
menjadi dua, yaitu:

1. Khuntsa musykil yang memiliki kelamin laki-laki, yakni
dzakar dan dua buah pelir, dan kelamin perempuan.

2. Khuntsa musykil yang memiliki lubang yang tidak
menyerupai kelamin laki-laki dan perempuan dimana lubang
tersebut berfungsi sebagai saluran keluarnya air kencing.

Khuntsa musykil yang nomer dua tidak dapat diketahui statusnya
apakah ia adalah laki-laki atau perempuan selama ia masih bocah.
Dan ketika ia telah baligh maka masih ada kemungkinan untuk
diketahui statusnya.

Khuntsa musykil yang nomer satu terkadang dapat diketahui status
kelaki-lakiannya atau keperempuanannya meskipun ia masih bocah
dan terkadang tidak dapat diketahuinya.

فرجهلاليسبقرةعندهمإنقالوامجاعةجاءينفقدالبقريفويكونالنوويقال]فرع[
جوازعنوسألوينالبولمنهخيرجثقبضرعهاعندهلاوإمناالثورذكروالأنثى

اجتزىءفقلتاالتضحية ينقصمافيهليسألنهجيزىءوكالمهاأنثىأوذكرإماأل
بذلكوأفتيتهماللحم

[CABANG]

Nawawi berkata, “Terkadang sifat khuntsa terjadi pada
hewan sapi. Sungguh ada beberapa orang mendatangiku. Mereka
memberitahukan bahwa mereka memiliki sapi yang tidak memiliki
kelamin betina dan jantan. Sapi tersebut hanya memiliki sebuah
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lubang yang terdapat di samping ambing susu. Air kencing keluar
dari lubang itu. Mereka bertanya kepadaku, ‘Apakah diperbolehkan
berkurban dengan sapi semacam itu?’ Aku menjawab, ‘Boleh dan
mencukupi berkurban dengan sapi khuntsa semacam itu karena sapi
tersebut kemungkinan jantan atau betina, sedangkan berkurban
dengan sapi jantan atau sapi betina sudah dihukumi mencukupi. Lagi
pula, sapi khuntsa tersebut tidak menderita cacat yang dapat
mengurangi kapasitas dagingnya. Sungguh aku berfatwa demikian
ini.”

BERLANJUT PADA JILID KE-3




