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MARILAH, SHALAT BERJAMA’AH 
 
 

Shalat berjama‟ah lebih utama dua puluh tujuh 
derajat daripada shalat sendirian. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Ibnu „Umar p, bahwa Rasulullah a 
bersabda; 

 

َفّذِ ِتَضْثٍع  ٌْ ْٓ َصََلِج ا ِِ  ًُ اَعِح أَْفَض َّ َج ٌْ َصََلُج ا
َٓ َ َ َ حًة  ِعْ ِ ْ  َٚ. 

 

“Shalat berjama‟ah lebih utama dua puluh tujuh derajat 
daripada shalat sendirian.”1 

 

Seorang yang melaksanakan shalat berjama‟ah di 
masjid, maka langkahnya akan menghapuskan 
kesalahannya dan mengangkat derajatnya. Diriwayatkan 

dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

ْٓ تُُ ِٛخ  ِِ َ ٝ ِئٌَٝ تَْ ٍد  َِ َُّه   شُ
ِٗ َ  ِف  تَْ ِر َّٙه ْٓ ذَ َ َِ  ِ اَّللَّه

 ُٖ ذَا َٛ  َوأَْد َخْ 
ِ ْٓ َفَ ائِِض اَّللَّه ِِ ٌَِ ْمِضَ  َفِ ْ َضحًة 

اْاُْخَ ٜ ذَْ َفُع َ َ َ حًة  َٚ ا ذَُ  ُّط َخِ ْ  َحًة  َّ ُ٘  .ِئْ َ ا

                                                 
1
 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 619 dan Muslim Juz 1 : 650, 

lafazh ini miliknya. 
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”Barangsiapa bersuci di rumahnya, kemudian berjalan 
kaki ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah (yaitu; 
masjid) untuk melaksanakan salah satu fardhu dari 

fardhu-fardhu (yang telah) Allah tetapkan (padanya), 
maka setiap langkah (kaki)nya yang satu menghapus 

kesalahan dan yang lain mengangkat derajat.”2 

 
Barangsiapa yang ingin meninggal dunia dalam 

keadaan sebagai seorang muslim dan bertemu dengan 
Allah q sebagai seorang muslim, maka hendaklah ia 

menjaga shalat fardhunya secara berjama‟ah di masjid. 
Berkata „Abdullah (bin Mas‟ud) y; 

 

 ٍَٝ ُ َ اِفْظ َع ٍْ ا َف ًّة ٍِ ْض ُِ ا  َ َغ ًة َمٝ اَّللَّه ٍْ ُ  ْْ ُٖ أَ ْٓ َص َّه َِ
َّٓه  ِٙ اِخ َ ْ ُس  َُٕاَ ٜ ِت َٛ ٍَ ُإَ ِ  اٌلَّه َ٘ 

 
“Barangsiapa yang (ingin) bertemu dengan Allah besok 

(pada Hari Kiamat) sebagai seorang muslim, maka 
hendaklah ia menjaga shalat (fardhu) di tempat dimana ia 
diseru (yaitu; di masjid).”3 

 
Dan Allah q mengancam orang-orang yang 

senantiasa meninggalkan shalat berjama‟ah, bahwa 
mereka nanti tidak akan dapat bersujud ketika mereka 

diseru untuk bersujud pada Hari Kiamat. Allah q 

berfirman; 
 

                                                 
2
 HR. Muslim Juz 1 : 666. 

3
 HR. Muslim Juz 1 : 654. 
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ِ  َفََل  ْٛ ُج َْ ِئٌَٝ اٌضُّط ْٛ َٚ ُْ َع ْٓ َصاٍق  ََ  ُْىَ ُف َع ْٛ َ 
 َْ ْٛ ا .  َْضَرِ ْ ُ  ْٛ َلْ  َوأُ َٚ ُْ ِذٌَّهحٌ  ُٙ ُم َ٘ ُْ ذَْ  ُ٘ َخاِشَ حًة أَْتَلاُ 

 َْ ْٛ ُّ ُْ َصاٌِ ُ٘ َٚ   ِ ْٛ ُج َْ ِئٌَٝ اٌضُّط ْٛ  . ُْ َع
 
“Pada hari betis disingkapkan dan mereka diseru untuk 
bersujud, maka mereka tidak dapat (melakukannya). 

Pandangan mereka tunduk ke bawah, dan mereka diliputi 
kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu (ketika di 

dunia) diseru untuk bersujud, dan mereka dalam 
keadaan sejahtera.”4 
 

Berkata Ka‟ab Al-Ahbar 5; 

 

 ِٓ َْ َع ْٛ ُف ٍَّه َٓ  ََرَخ ِٖ اْْل َُح ِئ َّه ِف  اٌَّهِذْ  ِذ َ٘ ا ََٔزٌَْد  َِ
اَعاِخ  َّ َج ٌْ  .ا

 

“Tidaklah ayat ini diturunkan, kecuali berkenaan dengan 
orang-orang yang meninggalkan (shalat) berjama‟ah.”5 
 

 
 

 

 

 

                                                 
4
 QS. Al-Qalam : 42 - 43. 

5
 Al-Kaba‟ir. 
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Hukum Shalat Berjama’ah 

Hukum shalat berjama‟ah bagi laki- laki adalah 
Sunnah Muakkadah (sangat ditekankan), yang tidak 

layak untuk dilalaikan. Ini adalah pendapat madzhab 
Hanafi, mayoritas ulama‟ madzhab Maliki, dan salah satu 

pendapat yang dinukil oleh Imam Ahmad 5. 
Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, bahwa Rasulullah a 

bersabda; 

 

َ  ِتَ  ٍَة  ُِ ْْ آ ُد أَ ّْ َّ َ٘ ِٖ ٌََمْ   اٌَّهِذْي َْٔفِضْ  ِتَ ِ  َٚ
َ  َ ُ َلًة  ُِ َُّه آ ا شُ َٙ ٌَ َْ ََلِج َفُ َإذَّه َ  ِتاٌلَّه ُِ َُّه آ َفُ ْ  َُة شُ
 ُْ ِٙ  ْ ٍَ َق َع َف ِئٌَٝ ِ َ اٍي َفأَُ ِ ّ

َُّه أَُخاٌِ ََّه إٌَّهاَس شُ َفَ ُإ
ُٗ  َِجُ   ُْ أََّٔه ُ٘ ُُ أََ ُ  ٍَ  َْ  ْٛ ٌَ 

ِٖ اٌَّهِذْي َْٔفِضْ  ِتَ ِ  َٚ  ُْ ُٙ ذَ ْٛ تُُ 
ٌِْ َ ا َ  َ  ا ِٙ  ٌََ ِٓ ِٓ َ َضََٕرْ  اذَْ  َِ  ْ ِِ  ْٚ ْ ًٕةا أَ ِّ ا َص  .َعْ لًة

 

”Demi (Allah) yang jiwaku berada di tangan-Nya, 
sesungguhnya aku ingin memerintahkan (seseorang 
untuk) mengumpulkan kayu bakar hingga terkumpul. 

Kemudian aku perintahkan shalat dan (dilakukan) adzan. 
Lalu aku perintahkan seseorang untuk mengimami 

manusia. Kemudian aku (akan mendatangi orang-orang) 
yang tidak menghadiri (shalat berjama‟ah), dan akan 
kubakar rumah-rumah mereka. Demi (Allah) yang jiwaku 

berada di tangan-Nya, seandainya salah seorang 
diantara mereka mengetahui bahwa ia akan 

mendapatkan daging gemuk atau (akan mendapatkan) 
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dua tulang paha yang baik, niscaya ia akan hadir 
(berjama‟ah dalam Shalat) Isya‟.”6  
 

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah y, ia berkata; 

 

ٝ َفَماَي  َا  َّ ًٌ أَْع  ُ َ َُ ٍَّه َص َٚ  
ِٗ  ْ ٍَ ُ َع ٍَّهٝ اَّللَّه أَذَٝ إٌَّهِث َّه َص

ْضِجِ   َّ ٌْ ُ ِْٔ  ِئٌَٝ ا ْٛ ُٗ ٌَْ َش ٌِْ  َلائٌِ   َُم  ِئَّٔه
ِ َي اَّللَّه ْٛ َ ُص

 ُٗ َص ٌَ ْْ  َُ ّخِ َُ أَ ٍَّه َص َٚ  
ِٗ  ْ ٍَ ُ َع ٍَّهٝ اَّللَّه  َص

ِ َي اَّللَّه ْٛ َفَضأََي َ ُص
 ًْ َ٘ ُٖ َفَماَي  ٌَّهٝ َ َعا َٚ ا  َّّه ٍَ ُٗ َف َص ٌَ ِٗ َفَ خَّه ْ  ِفْ  تَْ ِر ٍِّ َفُ َل

ُْ َلاَي َفأَِ ْة  ََلِج َفَماَي ََٔ  َ اَ  ِتاٌلَّه ُع إٌِّ َّ  .ذَْض
 
”Seorang laki- laki tuna netra mendatangi Nabi a dan 

berkata, ”Wahai Rasulullah, sungguh aku ini tidak 
mempunyai seorang penuntun yang dapat menuntunku ke 

masjid.” Ia meminta kepada Rasulullah a agar diberikan 

keringanan untuk melaksanakan shalat (fardhu) di 
rumahnya. Maka Rasulullah a memberikan keringanan 

kepadanya. Ketika ia akan pergi, Rasulullah a 

memanggilnya dan bertanya, ”Apakah engkau 
mendengar panggilan adzan untuk shalat?” Ia 
menjawab, ”Ya.” (Maka) beliau bersabda, ”(Kalau 

begitu), datangilah (panggilan tersebut).”7 

                                                 
6
 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 618, lafazh in i miliknya dan 

Muslim Juz 1 : 651. 
7
 HR. Muslim Juz 1 : 653. 
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Adapun untuk kaum wanita, mereka tidak wajib 
untuk mengikuti shalat berjama‟ah di masjid, ini adalah 
ijma‟ para ulama‟. Namun mereka diperbolehkan untuk 

mengikuti shalat berjama‟ah di masjid, di tempat yang 
terpisah dari laki- laki dengan tabir penutup yang 

sempurna. Diperbolehkannya bagi wanita untuk 
mengikuti shalat berjama‟ah di masjid dengan syarat 
mereka menghindari hal-hal yang dapat membangkitkan 

syahwat dan menimbulkan fitnah, seperti; tidak memakai 
wangi-wangian dan tidak memakai perhiasan. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, bahwa Rasulullah a 
bersabda; 

 

َّٓه  ُ٘ َٚ  َٓ ْٓ ٌَِ ْخُ ْ  ٌَِى َٚ  ،ِ َضاِ َ  اَّللَّه َِ  ِ اَ  اَّللَّه َِ ا ِئ ْٛ  َُٕ ّْ َ ذَ
 .ذَِفََلٌخ 

 

”Janganlah kalian  menghalangi para hamba wanita 

Allah menghadiri masjid-masjid Allah. Tetapi jika 
mereka hendak keluar (ke masjid), (hendaklah) mereka 

tidak menggenakan wangi-wangian.”8 

 
Meskipun wanita diperbolehkan untuk mengikuti 

shalat berjama‟ah di masjid, namun shalat mereka di 
dalam rumah-rumah mereka adalah lebih utama. 

Diriwayatkan dari Ummu Humaid As-Sa‟idiyyah i, ia 
mendatangi Rasulullah a dan berkata; 
 

                                                 
8
 HR. Abu Dawud : 565. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahih Abi Dawud : 574. 
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ََلَج  َُ ِئِّْٔ  أُِ ةُّط اٌلَّه ٍَّه َص َٚ  
ِٗ  ْ ٍَ ُ َع ٍَّهٝ اَّللَّه  َص

ِ َي اَّللَّه ْٛ  َا َ ُص
  ْ ِ َِ ََلَج  َٓ اٌلَّه  ْ ُد أََّهِه ذَِ ّثِ ّْ ٍِ َ َه َفَماَي َلْ  َع َِ

ْٓ َصََلذِِه ِفْ  ُ ْجَ ذِِه  ِِ َصََلذُِه ِفْ  تَْ ِرِه َخْ ٌ   َٚ
ْٓ َصََلذِِه ِفْ  َ اِ ِن  ِِ َصََلذُِه ِفْ  ُ ْجَ ذِِه َخْ ٌ   َٚ
ْضِجِ   َِ ْٓ َصََلذِِه ِفْ   ِِ َصََلذُِه ِفْ  َ اِ ِن َخْ ٌ   َٚ

ْٓ َصََلذِِه  ِِ ِه َخْ ٌ   ِِ ْٛ ْضِجِ  َل َِ َصََلذُِه ِفْ   َٚ ِه  ِِ ْٛ َل
ْضِجِ ْي  َِ  ِفْ  

 

”Wahai Rasulullah a, sesungguhnya aku senang shalat 

bersamamu.” Maka Rasulullah a bersabda, 

“Sesungguhnya aku mengetahui bahwa engkau senang 
shalat bersamaku. (Namun) shalatmu di rumahmu lebih 

baik daripada shalatmu di kamarmu. Shalatmu di 
kamarmu lebih baik daripada shalatmu di tempat 
tinggalmu. Shalatmu di tempat tinggalmu lebih baik 

daripada shalatmu di masjid kaummu. Dan shalatmu di 
masjid kaummu lebih baik daripada shalatmu di 

masjidku.”9 
 

 

                                                 
9
 HR. Ibnu Khuzaimah Juz 3 : 1689. Hadits ini derajatnya hasan li 

ghairihi, menurut Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihut Targhib 

wat Tarhib Juz 1 : 340. 
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Udzur yang Memperbolehkan Untuk Meninggalkan 

Shalat Berjama’ah 

Udzur yang memperbolehkan seorang laki- laki 

untuk meninggalkan shalat berjama‟ah, antara lain : 

1. Hujan 

2. Dingin yang sangat 

Ketika cuaca yang sangat dingin, terjadi angin 
kencang, atau hujan yang sekiranya memberatkan 

jama‟ah untuk berangkat ke masjid, maka muadzin 

disunnahkan membaca,  ِاي َ ا ِفْ  اٌّ ِ ْٛ ٍُّط أَ َّه َص  (Ingatlah, 

shalatlah di rumah). Sehingga tidak wajib untuk 

menghadiri shalat berjama‟ah di masjid.  

 

3. Sakit 

Berkata Ibnu Mundzir 5; 

“Aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di 
kalangan ulama‟ bahwa orang yang sakit boleh 

meninggalkan shalat berjama‟ah karena sakitnya.”10 

 

4. Rasa takut 

Rasa takut yang mengancam keselamatan, 
keluarga, atau harta seseorang. 

 

5. Makanan yang telah dihidangkan  

Makanan yang telah dihidangkan dihadapan orang 

yang berkeinginan untuk makan. 

                                                 
10

 Shahih Fiqhis Sunnah. 
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6. Menahan hadats 

Diriwayatkan dari „Aisyah i ia berkata, aku 

mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

 ِْ ُٗ اْاَْخَثصَا َٛ  َُ اِفُ  ُ٘   َ َٚ   ٍَ  َ  َصََلَج ِتَ ْضَ ِج  ََ ا

 
”Tidak (sempurna) shalat (yang dikerjakan setelah) 
makanan dihidangkan (bagi orang yang berkeinginan 

untuk makan) dan shalat seseorang yang menahan buang 
air kecil dan air besar.”11 

 
7. Memakan bawang dan yang sejenisnya, jika baunya 
masih tersisa 

Diriwayatkan dari Jabir bin „Abdillah p, dari Nabi 

a, beliau bersabda; 
 

ْضِجَ َٔا  َِ َّٓه  اَز َفََل  َْمَ تَ ُى َّه ٌْ ا َٚ  ََ ْٛ اٌصُّط َٚ  ًَ َثَل ٌْ ًَ ا ْٓ أََو َِ
 ََ ْٛ آَ  ُٗ تَُٕ ْٕ ِِ  ٜ ا  ََرأَذَّه َّّه ِِ  ٜ ََلئَِىَح ذََرأَذَّه َّ ٌْ َّْه ا  .َفِا

 

“Barangsiapa yang memakan bawang merah, bawang 
putih, dan lobak, maka janganlah ia mendekati masjid 
kami. Karena Malaikat akan terganggu dengan apa-apa 

yang mengganggu Bani Adam.”12 
 
 

                                                 
11

 HR. Muslim Juz 1 : 560 dan Abu Dawud : 89.  
12

 HR. Bukhari Juz 1 : 815 dan Muslim Juz 1 : 564, lafazh ini 

miliknya. 
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Tempat Shalat Berjama’ah 

Shalat berjama‟ah boleh dilakukan pada semua 
tempat yang suci. Sebagaimana keumuman hadits yang 

diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah p, bahwa Nabi a 

bersabda; 
 

ا  َّ ا َفأَ ُّط ْٛ ًة ُٙ َ َٚ ا  ْضِج ًة َِ ٍَْد ٌَِ  اْاَْ ُض   ِ ُ ًٍ  ُ َ ْٓ ِِ
ِرْ   َِّه ُٗ أُ ِ  أَْ َ َوْر ًّ ُ َل ٍْ ََلُج َف    اٌلَّه

 
“Dijadikan bumi ini untukku sebagai masjid (tempat 
shalat) dan alat untuk bersuci (pengganti air), maka 

siapa pun dari umatku yang menemui waktu shalat 
hendaklah ia (segera) shalat.”13 

 
Dan yang paling utama adalah melaksanakan shalat 

berjama‟ah di masjid. Diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit 

y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

ْىُرٛتَحَ  َّ ٌْ ِٗ ِئ َّه ا ْ ِ  ِف  تَْ ِر َّ ٌْ ََلِج َصََلُج ا ًَ اٌلَّه َّْه أَْفَض  .ِئ

 
”Sesungguhnya shalat yang paling utama adalah 

shalatnya seseorang di rumahnya, kecuali shalat fardhu 
(yang utama adalah dilakukan di masjid).”14 
 

 

                                                 
13

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 328, lafazh ini miliknya dan 

Muslim Juz 1 : 521. 
14

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 698, lafazh ini miliknya dan 

Muslim Juz 1 : 781. 
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Jumlah Peserta Shalat Berjama’ah 

Para ulama telah bersepakat bahwa minimal shalat 
jama‟ah adalah dilakukan oleh dua orang; satu orang 

menjadi imam dan yang yang lainnya menjadi makmum. 
Dan semakin banyak jumlah makmum dalam shalat 

jama‟ah, maka semakin dicintai oleh Allah r. 
Diriwayatkan dari Ubay bin Ka‟ab y, bahwa Rasulullah 

a bersabda; 
 

 ُٖ  َ ْ َٚ  ِٗ ْٓ َصََلذِ ِِ ًِ أَْزَوٝ   ُ َع اٌ َّه َِ  ًِ  ُ َصََلُج اٌ َّه
َع  َِ  ِٗ ْٓ َصََلذِ ِِ ِٓ أَْزَوٝ   ْ ٍَ  ُ َع اٌ َّه َِ  ًِ  ُ َصََلُج اٌ َّه َٚ
ًَّه   َ َٚ ِ َعزَّه  َٛ أََ ةُّط ِئٌَٝ اَّللَّه ُٙ ا أَْوصََ  َف ْٛ ا َوأُ َِ َٚ  ًِ  ُ  .اٌ َّه

 
”Shalat seorang bersama satu orang, lebih baik 

daripada shalatnya sendirian. Shalat seorang bersama 
dua orang, lebih baik daripada shalatnya bersama satu 
orang. Dan jika lebih banyak, maka itu lebih dicintai 

oleh Allah r.”15 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 HR. Nasa‟i Juz 2 : 843. Hadits ini d ishahihkan oleh Syaikh A l-

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 2242. 



- 12 - 

Orang yang Berhak Menjadi imam 

Orang yang paling berhak menjadi imam secara 
berurutan adalah : 

  

1. Orang yang paling banyak hafalan Al-Qur‟an dan 

menguasai ilmu shalat 

2. Orang yang paling mengetahui Sunnah 

3. Orang yang lebih dahulu hijrahnya 

4. Orang yang lebih dahulu masuk Islam 

Diriwayatkan dari Abu Mas‟ud Al-Anshari y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

ِمَ اَ ِج  ٌْ ا ِف  ا ْٛ َّْه َوأُ  َفِا
ِ ُْ ٌِِىَراِب اَّللَّه ُ٘ ََ أَْلَ ُؤ ْٛ َم ٌْ َُّط ا  َُإ

اًة   َٛ َّٕهِح َص ا ِف  اٌضُّط ْٛ ْْ َوأُ َّٕهِح َفِا ُْ ِتاٌضُّط ُٙ ُّ ٍَ ا ًة َفأَْع َٛ َص
 ُْ ُٙ ُِ ا ًة َفأَْلَ  َٛ ْجَ ِج َص ِٙ ٌْ ا ِف  ا ْٛ ْْ َوأُ ْجَ جًة َفِا

ِ٘  ُْ ُٙ ُِ َفأَْلَ 
ا ًّة ٍْ  ِص

”Hendaknya suatu kaum diimami oleh orang yang paling 
banyak hafalan Al-Qur‟an diantara mereka. Jika dalam 

hal (hafalan) mereka sama, maka orang yang paling 
faham tentang Sunnah diantara mereka. Jika dalam hal 
Sunnah mereka sama, maka orang yang paling dahulu 

berhijrah diantara mereka. Dan jika dalam hal hijrah 
mereka sama, maka orang yang lebih dahulu masuk 

Islam diantara mereka.”16 

                                                 
16

 HR. Muslim Juz 1 : 673. 
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5. Orang yang lebih tua umurnya 

Diriwayatkan dari Malik bin Huwairits y ia 

berkata, Nabi a bersabda;  

 

ا َّ ا أَْوَثُ ُو َّ ُى َِّه َُّه ٌَِ ُإ ا شُ َّ َُّه أَِلْ  َٔا شُ
ا َفأَّذِ َّ ا َخَ ْ ُر َّ ُر ْٔ  ِئَذا أَ

 
“Jika kalian berdua keluar (bepergian), maka 
kumandangkanlah adzan lalu iqamah, kemudian 

hendaklah yang menjadi imam diantara kalian berdua 
adalah orang yang lebih tua diantara kalian berdua.”17 

 

6. Namun jika suatu masjid memiliki imam tetap, maka 
imam tetap tersebut adalah orang yang paling berhak 

untuk menjadi imam 

Dari Abu Mas‟ud Al-Anshari y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 
 

 ِٗ َ   َْمُ ْ  ِفْ  تَْ ِر َٚ  ِٗ ٍْ َأِ ًَ ِفْ  ُص  ُ ًُ اٌ َّه  ُ َٓ اٌ َّه َِّه َ   َُإ
 ِٗ ِٗ ِئ َّه ِتِاْذِٔ ِر َِ ٍَٝ ذَْىِ   َع

 

”Janganlah seseorang mengimami orang lain di tempat 
kekuasaannya. Dan janganlah ia duduk di rumahnya; di 

tempat kehormatannya, kecuali dengan seizinnya.”18  
 

                                                 
17

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 604, lafazh ini miliknya dan  

Muslim Juz 1 : 674. 
18

 HR. Muslim Juz 1 : 673. 
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Posisi Imam dan Makmum 

Jika makmum hanya satu orang laki- laki, maka 
makmum tersebut berdiri disebelah kanan imam, sejajar 

dengan imam. Ini adalah pendapat Jumhur ulama‟.  
Diriwayatkan dari ‟Abdullah bin ‟Abbas p, ia berkata; 

 

ٍح  ٍَ َُ َذاَخ ٌَْ  ٍَّه َص َٚ  
ِٗ  ْ ٍَ ُ َع ٍَّهٝ اَّللَّه َع إٌَّهِثّ ِ َص َِ ٍَّهْ ُد  َص

 ِٗ  ْ ٍَ ُ َع ٍَّهٝ اَّللَّه  َص
ِ ُي اَّللَّه ْٛ ِٖ َفأََخَذ َ ُص ْٓ  ََضاِ  ُد َع ّْ َفُم

 ِٗ ِٕ  ْ ِّ َ  ْٓ ْ  َع ِٕ ٍَ َ ائِْ  َفَجَ  َٚ  ْٓ ِِ َُ ِتَ ْأِصْ   ٍَّه َص َٚ 
 

”Aku pernah shalat bersama Nabi a pada suatu malam. 

Aku berdiri di samping kirinya. Lalu Rasulullah a 
memegang kepalaku dari belakang dan memindahkanku 

ke sebelah kanannya.”19 

 

Jika makmum laki- laki tersebut lebih dari satu 
orang, maka posisinya adalah dibelakang imam, ini 
adalah ijma‟ para ulama‟. Dan makmum wanita berada di 

belakang makmum laki- laki. Hal ini sebagaimana 
diriwayatkan dari Anas y, ia berkata; 

 
 

 
 

                                                 
19

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 693, lafazh ini miliknya dan 

Muslim Juz 1 : 763. 
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 ٍُ  ْ ٍَ َِّ ُص َُ ِفْ  تَْ ِد أُ ٍَّه َص َٚ  
ِٗ  ْ ٍَ ُ َع ٍَّهٝ اَّللَّه ٍَّهٝ إٌَّهِث ُّط َص َص

َفَٕا ٍْ ٍُ َخ  ْ ٍَ َُّط ُص أُ َٚ  ُٗ َف ٍْ ٌُ َخ َٚ َِرْ  ُد  ّْ  َفُم

 
”Rasulullah a (pernah) shalat di rumah Ummu Sulaim 

i. Aku dan seorang anak yatim berdiri di belakang 

Rasulullah a, sedangkan Ummu Sulaim i (berdiri) di 

belakang kami.”20 
 
Shaf shalat berjama‟ah dimulai dari tengah. Berkata 

Syaikh „Abdul „Aziz bin „Abdullah bin Baz 5; 

“Shaf dimulai dari tengah, di belakang imam dan bagian 
kanan shaf lebih afdhal dari pada bagian kirinya. Dan 

yang wajib adalah tidak membuat shaf (baru) sampai 
sempurna dulu shaf yang ada di depannya.”21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 HR. Bukhari Juz 1 : 833. 
21

 Tukhfatul Ikhwan. 
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Cara Meluruskan Shaf 

Para ulama telah bersepakat atas adanya perintah 
untuk mengatur lurusnya shaf di dalam shalat 

berjama‟ah. Diantara adalah dengan mengucapkan : 

 

ا ْٛ ذََ اُص َٚ  ُْ َفُى ْٛ ا ُصُف ْٛ ُّ   أَِلْ 

 

”Luruskanlah shaf kalian dan rapatkanlah.”22 

 

Atau mengucapkan; 

 

ِٛ ََح   َّْه ذَْض ُْ َفِا َفُى ْٛ ا ُصُف ْٚ ُّٛط ِ  َص ْٛ ُف َِ اٌلُّط ا َّ ْٓ ذَ ِِ  
ََلجِ   اٌلَّه

 

”Luruskanlah shaf kalian, karena meluruskan shaf 
adalah bagian dari kesempurnaan shalat.”23 

 

Atau mengucapkan; 

 

 ُْ تُُى ْٛ ٍُ ُف ُل ٍِ ا َفَرْخَر ْٛ ُف ٍِ َ  ذَْخَر َٚ ا  ْٚ ُٛ  ِاْصَر

                                                 
22

 HR. Bukhari Juz 1 : 687. 
23

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 690, lafazh ini miliknya dan 

Muslim Juz 1 : 433. 
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“Luruskanlah dan janganlah kalian berselisih, sehingga 
akan berselisih hati-hati kalian.”24 

 

Atau mengucapkan; 

 

ا ْٚ ُٛ ا ِاصَر ْٚ ُٛ ا ِاصَر ْٚ ُٛ  ِاصَر

 

”Luruslah, luruslah, luruslah.”25  

 

Atau mengucapkan; 

 

 َٚ َٕاِوِة  َّ ٌْ َٓ ا ا تَْ  ْٚ َ اُذ َٚ   َ ْٛ ُف ا اٌلُّط ْٛ ُّ ا أَِلْ  ْٛ ُٕ ٌِْ َٚ 

 ْٓ َِ َٚ  ِْ ْ  َا ا ُفُ َ اٍخ ٌٍِ َّه ْٚ َ  ذََذُ  َٚ  ُْ ُى
أِ َٛ ِتأَْ ِ ْي ِئْخ

 ُ ُٗ اَّللَّه ا َل ََ  ْٓ َل ََع َصفًّف َِ َٚ  ُ ُٗ اَّللَّه ٍَ َص َٚ ا  ًَ َصفًّف َص َٚ. 

”Luruskanlah shaf, sejajarkanlah pundak, lunaklah 
terhadap tangan-tangan saudara kalian, dan janganlah 

kalian biarkan ada lubang-lubang untuk setan. 
Barangsiapa menyambung shaf, maka Allah akan 
menyambungnya. Dan barangsiapa memutus shaf, maka 

Allah akan memutusnya.”26 

                                                 
24

 HR. Muslim Juz 1 : 432.  
25

 HR. Nasa‟i Juz 2 : 813. Hadits ini d ishahihkan oleh Syaikh A l-

Albani 5 dalam Shahih Sunan Nasa‟i : 783. 
26

 HR. Abu Dawud : 666. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahih Sunan Abu Dawud  : 482. 
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Bacaan Surat di Dalam Shalat 

Berikut ini adalah riwayat tentang bacaan surat 
yang dibaca ketika shalat, antara lain : 

 
Shalat Shubuh 

 Membaca Surat At-Takwir 

Diriwayatkan dari „Amru bin Harits y; 

 

 ُٗ َُ  َْك  أََّٔه ٍَّه َص َٚ  
ِٗ  ْ ٍَ ُ َع ٍَّهٝ اَّللَّه َع إٌَّهِث َّه َص

ِّ َفْجِ  َص ٌْ َ أُ ِف  ا
ًِ ِئَذا َعْضَ َش }  ْ ٍَّه اٌ َٚ} 

 

“Sesungguhnya ia mendengar Nabi a membaca (surat) 
ketika Shalat Shubuh, “Wal laili idza „as‟as”27 (Demi 

malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya).”28 

 

 Membaca Surat Qaaf 

Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah y, ia berkata; 

 

َفْجِ   ٌْ َْ  َْمَ أُ ِف  ا َُ َوا ٍَّه َص َٚ  
ِٗ  ْ ٍَ ُ َع ٍَّهٝ اَّللَّه َّْه إٌَّهِث َّه َص ِئ

ا ُٗ تَْ َ  ذَْخِفْ فًة َْ َصََلذُ َوا َٚ ِجْ ِ   َّ ٌْ ِْ ا ُمْ آ ٌْ ا َٚ  ِتك 

 

                                                 
27

 QS. At-Takwir. 
28

 HR. Muslim Juz 1 : 456. 
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“Sesungguhnya Nabi a membaca (surat) di dalam Shalat 
Shubuh dengan, “Qaaf, wal Qur‟anil Majid.”29 (Qaaf, 

Demi Al-Quran yang sangat mulia). Dan shalat beliau 
setelah itu ringan.”30 

 

Shalat Zhuhur dan Shalat Ashar 

 Membaca Surat Al-A‟la 

Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah y; 

 

  ِ ْٙ َْ  َْمَ أُ ِف  اٌّظُّط َُ َوا ٍَّه َص َٚ  
ِٗ  ْ ٍَ ُ َع ٍَّهٝ اَّللَّه َّْه إٌَّهِث َّه َص

أَ
 ْٓ ِِ ِي  َٛ ْثِح ِتأَْ  ِف  اٌلُّط َٚ  ٍَٝ َه اْاَْع َُ َ تِّ ِح اْص ِتَضِثّ

 .َذٌَِه 

 

“Bahwa Nabi a membaca (surat) di dalam Shalat 

Zhuhur dengan “Sabbihisma Rabbikal A‟la.”31 

(Sucikanlah Nama Rabb-mu Yang Maha Tinggi) dan di 
dalam Shalat Shubuh dengan yang lebih panjang dari 
itu.”32 

 

 

 

                                                 
29

 QS. Qaaf. 
30

 HR. Muslim Juz 1 : 458. 
31

 QS. Al-A‟la. 
32

 HR. Muslim Juz 1 : 460. 
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 Membaca Surat Al-Lail 

Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah y, ia berkata; 

 

  ِ ْٙ َُ  َْمَ أُ ِف  اٌّظُّط ٍَّه َص َٚ  
ِٗ  ْ ٍَ ُ َع ٍَّهٝ اَّللَّه َْ إٌَّهِث ُّط َص َوا

ْثِح  ِف  اٌلُّط َٚ َٛ َذٌَِه  ٌَْ ْلِ  َْٔ  ِف  ا َٚ ًِ ِئَذا  َْغَ ٝ   ْ ٍَّه ِتاٌ
ْٓ َذٌَِه  ِِ ُي  َٛ  .أَْ 

 

“Nabi a membaca (surat) di dalam Shalat Zhuhur 

dengan “Wal laili idza yaghsya.”33 (Demi malam jika 
menutupi (cahaya siang), dan di dalam Shalat Ashar 

seperti itu. Di dalam shalat Shubuh lebih panjang dari 
itu.34 

 

Shalat Maghrib 

 Membaca Surat Al-Mursalat 

Diriwayatkan dari Ibnu „Abbas p, ia berkata; 

 

َٛ  َْمَ أُ  ُ٘ َٚ  ُٗ َ ْر ِّ َ اِ ِز َص ٌْ ُْٕد ا ًِ ِت َفْض ٌْ ََّه ا َّْه أُ ِئ
ا} ْ َصََلِخ ُعْ فًة ُّ ٌْ ا َٚ}   ْ ِٕ َفَماٌَْد  َا تَُٕ َّه ٌََمْ  َذَوْ ذَ

                                                 
33

 QS. Al-Lail. 
34

 HR. Muslim Juz 1 : 459. 
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َي  ْٛ ْ ُد َ ُص ِّ ا َص َِ ا َْلِخُ   َٙ َ ُج ِئَّٔه ْٛ ِٖ اٌضُّط ِذ َ٘ ِتِمَ اَ ذَِه 
ْغِ ِب  َّ ٌْ ا ِف  ا َٙ َُ  َْمَ أُ ِت ٍَّه َص َٚ  

ِٗ  ْ ٍَ ُ َع ٍَّهٝ اَّللَّه  َص
ِ  .اَّللَّه

 

“Sesungguhnya Ummul Fadhl binti Harits i telah 

mendengarnya dan ia sedang membaca, “Wal mursalaati 
„urfa.”35 (Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk 

membawa kebaikan). Lalu ia berkata, ”Wahai anakku, 
demi Allah sesungguhnya engkau telah mengingatkanku 
dengan bacaan suratmu ini, sesungguhnya surat itu 

adalah surat terakhir yang aku dengarkan (dari) 
Rasulullah a yang beliau baca di dalam Shalat 

Maghrib.”36  

 

 Membaca Surat At-Thur 

Diriwayatkan dari Jubair bin Muth- im, dari 

bapaknya y, ia berkata; 

 

  ِ ْٛ َُ  َْمَ أُ ِتاٌ ُّط ٍَّه َص َٚ  
ِٗ  ْ ٍَ ُ َع ٍَّهٝ اَّللَّه  َص

ِ َي اَّللَّه ْٛ ْ ُد َ ُص ِّ َص
ْغِ ِب  َّ ٌْ  ِف  ا

“Aku telah mendengar Rasulullah a membaca (surat) di 

dalam Shalat Maghrib dengan “At-Thur.”37 

                                                 
35

 QS. Al-Mursalat. 
36

 HR. Muslim Juz 1 : 462. 
37

 HR. Muslim Juz 1 : 463.  
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Shalat Isya’ 

 Membaca Surat At-Tin 

Diriwayatkan dari Al-Barra‟ bin „Azib y, ia 

berkata; 

 

ٌِْ َ اَ   َُ ا ٍَّه َص َٚ  
ِٗ  ْ ٍَ ُ َع ٍَّهٝ اَّللَّه  َص

ِ ِي اَّللَّه ْٛ َع َ ُص َِ ٍَّهْ ُد  َص
 ِْ ْٛ ْ ُر اٌزَّه َٚ  ِٓ  ْ  .َفَمَ أَ ِتاٌّرِ

 
“Aku pernah Shalat Isya‟ bersama Rasulullah a, beliau 

membaca “Wat Tiini waz Zaitun.”38 (Demi (buah) Tin 
dan (buah) Zaitun).”39 

 

 Membaca Surat Asy-Syams, Al-A‟la, Al-Alaq, dan 

Al-Lail 

Diriwayatkan dari Jabir y, ia berkata; 

 

ٌِْ َ اَ   ِٗ ا َْٔلاِ ْي ِاَْصَ اِت ًِ اْاَ ِٓ َ َث َ اُذ ْت ُِ ٍَّهٝ  َص
َ اٌذ  ُِ ٍَّهٝ َفأَْخَثَ   َّٕها َفَل ِِ  ًٌ َْٔلَ َ  َ ُ  ُْ َفا ِٙ  ْ ٍَ َي َع َّٛه َف َ
 ٍَٝ ًَ َع ًُ َ َخ  ُ َه اٌ َّه

َغ َذٌِ ٍَ ا تَ َّّه ٍَ َٕاِفٌك َف ُِ  ُٗ ُٗ َفَماَي ِئَّٔه ْٕ َع
َ اٌذ  ُِ ا َلاَي  َِ  ُٖ َُ َفأَْخَثَ  ٍَّه َص َٚ  

ِٗ  ْ ٍَ ُ َع ٍَّهٝ اَّللَّه  َص
ِ ِي اَّللَّه ْٛ َ ُص

                                                 
38

 QS. At-Tin. 
39

 HR. Muslim Juz 1 : 464. 
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 َْ ْٛ ْْ ذَُى َُ أَذُِ ْ ُ  أَ ٍَّه َص َٚ  
ِٗ  ْ ٍَ ُ َع ٍَّهٝ اَّللَّه ُٗ إٌَّهِث ُّط َص َفَماَي ٌَ

ِش  ّْ َد إٌَّهاَس َفاْلَ ْأ ِتاٌ َّه ّْ َِ َ اُذ ِئَذا أَ ُِ ِفَرأًةا  َا 
َه  ُِ َ تِّ ِاْلَ ْأ ِتاْص َٚ  ٍَٝ َه اْاَْع َُ َ تِّ ِح اْص َصّثِ َٚ ا  َ٘ ُضَ ا َٚ

ًِ ِئَذا  َْغَ ٝ  ْ ٍَّه اٌ َٚ. 
 

“Muadz bin Jabal Al-Anshari y Shalat Isya‟ bersama 

sahabatnya dan ia memperlama shalat tersebut. Lalu 
keluarlah salah seorang laki- laki dari (makmumnya) dan 

ia shalat (sendiri). Kemudian Muadz y diberitahu 

tentang kejadian tersebut. Muadz y berkata, 
“Sesungguhnya ia adalah seorang munafik.” Ketika 

sampai perkataan itu kepada laki- laki tersebut, laki- laki 
tersebut mendatangi Rasulullah a menyampaikan apa 

yang dikatakan Muadz y (kepadanya). Lalu Nabi a 

bersabda kepada Muadz y,”Apakah engkau ingin 

menjadi seorang pemfitnah, wahai Muadz? Jika engkau 
mengimami manusia, maka bacalah “Wasyamsi 
wadhuhaha,40 Sabbihisma Rabbikal A‟laa,41 Iqra‟ bismi 

Rabbika,42 dan Wal laili idzaa yaghsyaa.43”44 

 

 

 

                                                 
40

 QS. Asy-Syams. 
41

 QS. Al-A‟la. 
42

 QS. Al-„A laq. 
43

 QS. Al-Lail. 
44

 HR. Muslim Juz 1 : 465. 
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Makmum Masbuq (makmum yang terlambat) 

Makmum yang terlambat tidak perlu terburu-buru 
untuk masuk ke dalam jama‟ah. Diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y ia berkata, aku mendengar Rasulullah a 

bersabda; 
 

 َْ ْٛ  ُ ّْ ا ذَ َ٘ ْٛ أَذُ َٚ  َْ ْٛ ا ذَْضُ  َ٘ ْٛ ََلُج َفََل ذَْأذُ ِد اٌلَّه َّ ِئَذا أُِلْ 
ا ْٛ ُّّط ُْ َفأَذِ ا َفاذَُى َِ َٚ ا  ْٛ ٍُّط ُْ َفَل ا أَْ َ ْوُر َّ ِىْ َُٕح َف ُُ اٌضَّه ْ ُى ٍَ  َع

 
”Jika iqamat telah dikumandangkan, maka jaganlah 
kalian terburu-buru, berjalanlah (dengan) tenang. Apa 

yang kalian dapatkan (bersama imam), maka 
kerjakanlah. Dan apa yang tertinggal, maka 

sempurnakanlah.”45 
 

Makmum masbuq hendaknya segera mengikuti 

gerakan imam dalam kondisi apapun. Diriwayatkan dari 
Mu‟adz bin Jabal y ia berkata, Nabi a bersabda; 

 

َ ْلَْٕع  ٍْ ٍَٝ َ اٍي َف َُ َع ا َِ اْْلِ َٚ ََلَج  ُُ اٌلَّه ِئَذا أَذَٝ أََ ُ ُو
 َُ ا َِ ا  َْلَُٕع اْْلِ َّ  .َو

 
“Jika salah seorang diantara kalian (mendatangi) shalat 

(jama‟ah) dan imam berada pada suatu keadaan, maka 

                                                 
45

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 866 dan Muslim Juz 1 : 602, 

lafazh ini milik keduanya. 
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hendaklah ia melakukan seperti yang sedang dilakukan 
oleh imam.”46 

 

Seorang makmum masbuq dianggap mendapatkan 
satu raka‟at, jika ia mendapatkan ruku‟ bersama imam. 

Ini adalah pendapat Ibnu „Umar, Ibnu Mas‟ud, Zaid bin 
Tsabit o, dan ini adalah madzhab Jumhur ulama‟. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 
 

  َ َٚ ا،  ْٚ ٌ  َفاْصُجُ  ْٛ ُٓ ُصُج  َْٔ َٚ ََلِج  ُْ ِئٌَٝ اٌلَّه ِئَذا ِ ْ ُر
ََلجَ  ْوَ َح َفَمْ  أَْ َ َن اٌلَّه ْٓ أَْ َ َن اٌ َّه َِ َٚ ا َشْ  ًةا،  َ٘ ْٚ  .ذََ  ُّط

 
“Jika kalian mendatangi shalat jama‟ah (pada saat) 

kami sedang sujud, maka sujudlah dan itu jangan 
dihitung (satu raka‟at). Dan barangsiapa yang 

mendapati (imam) sedang ruku‟, maka ia telah 
mendapatkan (satu raka‟at) shalat.”47 
 

Berkata Syaikh „Abdul „Aziz bin „Abdullah bin Baz 5; 

“Apabila seorang makmum mendapati imam sedang 
ruku‟ (lalu ia pun ruku‟), maka ia terhitung mendapatkan 
raka‟at tersebut, sekalipun ia belum selesai membaca 

tasbih ruku‟ (yaitu; Subhana Rabbiyal „Azhim), kecuali 
setelah imam bangkit dari ruku‟.”48 

                                                 
46

 HR. Tirmidzi Juz 2 : 591. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh A l-

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 261. 
47

 HR. Abu Dawud : 893. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 468. 
48

 Tukhfatul Ikhwan. 
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Catatan : 

 Sebaik-baik shaf laki- laki adalah yang paling 
depan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

ا  َ٘ ا آِخُ  َ٘ َش ُّط َٚ ا  َٙ ٌُ َّٚه َ اِي أَ َخْ ُ  ُصُفِٛ  اٌّ ِ
ا َٙ ٌُ َّٚه ا أَ َ٘ َش ُّط َٚ ا  َ٘ ِ  إٌَِّضاِ  آِخُ  ْٛ َخْ ُ  ُصُف َٚ 

 

”Sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang pertama 
dan seburuk-buruknya adalah yang paling 

belakang. Dan sebaik-baik shaf wanita adalah 
yang paling belakang dan seburuk-buruknya 
adalah yang pertama.”49  

 

 Apabila kaum wanita bermakmum di belakang 

kaum laki- laki, maka shaf yang paling baik adalah 
yang paling belakang. Namun jika mereka shalat 

berada di belakang imam wanita, maka yang paling 
baik adalah shaf yang paling depan. Hal ini 
berdasarkan keumuman hadits yang diriwayatkan 

dari Al-Barra‟ bin „Azib y ia berkata, Rasulullah 

a bersabda; 
 

 ٍَٝ َْ َع ْٛ ٍُّط ُٗ  َُل ََلئَِىَر َِ َٚ ًَّه   َ َٚ َ َعزَّه َّْه اَّللَّه ِئ
يِ  َّٚه ِ  اْاَ ْٛ ُف  .اٌلُّط

                                                 
49

 HR. Muslim Juz 1 : 440. 
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“Sesungguhnya Allah r dan para Malaikat-Nya 
bershalawat (mendoakan rahmat) kepada orang-

orang yang berada di shaf yang pertama.”50 
 

 Orang yang paling berhak berada di belakang imam 
adalah orang yang berilmu dan bertaqwa. 
Diriwayatkan dari Abu Mas‟ud y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

 َٓ َُّه اٌَّهِذْ  ٝ شُ َٙ إٌُّط َٚ  
َِ ٌُٛ اْاَْ ََل ْٚ ُْ أُ ُى ْٕ

ِِ   ْ ِٕ ٍِ  ٌَِ
 ُْ ُٙ َٔٛ ٍُ َ  َٓ َُّه اٌَّهِذْ  ُْ شُ ُٙ َٔ ْٛ ٍُ َ  

 
”Hendaklah yang di belakangku adalah orang-

orang yang berakal dan berilmu diantara kalian. 
Setelah itu orang-orang yang mendekati 
(tingkatan) mereka. Setelah itu orang-orang yang 

mendekati (tingkatan) mereka.”51 
 

 Imam disunnahkan untuk mensirrkan bacaan 
basmalah, ketika shalat jahriyah. Ini adalah 

madzhab Hambaliyah, Ashabur ra‟yi, dan ini 
adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam 

Ibnu Taimiyyah 5. Berdasarkan hadits Anas y; 

 

                                                 
50

 HR. Abu Dawud : 664. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 1839. 
51

 HR. Muslim Juz 1 : 432. 
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  َ َّ ُع َٚ أَتَا تَْىٍ   َٚ  َُ ٍَّه َص َٚ  
ِٗ  ْ ٍَ ُ َع ٍَّهٝ اَّللَّه َّْه إٌَّهِث َّه َص

أَ
ََلَج  َْ اٌلَّه ْٛ ا  َْفَرِرُ  ْٛ ا َوأُ َّ ُٙ ْٕ ُ ذََ اٌَٝ َع َٝ اَّللَّه َ ِض

ََ}ِب  ِٗ ٌِ  ِ ّْ  َ ٌْ َٓ olا  ْ ِّ َ اٌَ ٌْ  { َ ّبِ ا

 
“Bahwa Nabi a, Abu Bakar, dan „Umar p  

membuka shalat dengan “Alhamdulillahi Rabbil 
„Alamin (Segala puji bagi Allah, Rabb semesta 

alam).”52 
 

 Seorang imam disunnahkan untuk meringankan 

shalat dengan tidak mengabaikan kesempurnaan 
shalat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, bahwa 

Nabi a bersabda; 

 

 ُُ ِٙ َّْه ِفْ  ْف َفِا
ُ َخّفِ ٍْ ُُ إٌَّهاَس َف ََّه أََ ُ ُو ِئَذا أَ

ِ ْ َض َفِاَذا  َّ ٌْ ا َٚ ِ ْ َف  اٌضَّه َٚ َىِثْ َ   ٌْ ا َٚ ِغْ َ   اٌلَّه
ِ َوْ َف َشا َ  ًّ ُ َل ٍْ ُٖ َف  َ ْ َٚ ٍَّهٝ   َص

 

”Jika salah seorang diantara kalian menjadi imam, 

maka hendaknya ia meringankan shalatnya. 
Karena sesungguhnya diantara mereka (para 
makmum) ada; anak kecil, orang yang lanjut usia, 

                                                 
52

 HR. Bukhari Juz 1 : 710, lafazh in i miliknya dan Muslim Juz 1 : 

399. 
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orang yang lemah, dan ada pula orang yang sakit. 
(Namun) jika ia shalat sendiri, maka (silakan) ia 
shalat sekehendaknya.”53 

 

 Tidak diperbolehkan seorang laki- laki mengimami 

wanita yang bukan mahramnya seorang diri. Hal ini 
berdasarkan keumuman sabda Rasulullah a; 

 

َ أٍَج  ِْ ًٌ ِتا َّْه َ ُ  َٛ ٍُ َّْه َ   َْخ ُْ َفِا ْ  َا ا اٌ َّه َّ ُٙ   شَاٌِصَ

 
“Tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki 

berdua dengan seorang wanita, karena yang 
ketiganya adalah setan.”54 

 

 Jika seorang wanita menjadi imam shalat untuk 
jama‟ah wanita, maka ia berdiri di tengah-tengah 

shaf terdepan, bukan di depan shaf. Diriwayatkan 
dari Raithah Al-Hanafiyah; 

“Bahwa „Aisyah i mengimami para wanita, dan 

ia berdiri di tengah-tengah mereka (di shaf depan) 
di dalam shalat wajib.”55 

 

                                                 
53

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 90 dan Muslim Juz 1 : 467, 

lafazh ini miliknya. 
54

 HR. Ahmad, lafazh ini miliknya dan Tirmidzi Juz 3 : 1171. Hadits 

ini d ishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 

1813. 
55

 HR. „Abdurrazaq, 3/141, Daraquthni, 1/404, dan Baihaqi 3/131. 
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Diriwayatkan pula dari „Ammar Ad-Duhni, dari 
seorang wanita kaumnya yang digelari Hujairah, 
dari Ummu Salamah i; 

“Bahwa ia mengimami mereka shalat dan ia berdiri 

(pada shaf depan) di tengah-tengah (mereka).”56 
 

 Anak kecil yang sudah mumayyiz sah untuk 

menjadi makmum dan menjadi imam shalat fardhu 
maupun shalat sunnah. Diriwayatkan dari „Amru 

bin Salamah y ia berkata, Nabi a bersabda; 

 ُْ ُى َِّه ٌَِ ُإ َٚ  ُْ ْْ أََ ُ ُو
ُ َإّذِ ٍْ ََلُج َف َفِاَذا َ َضَ ِخ اٌلَّه

ْٓ أََ ٌ  أََوْصُ  ُلْ آًٔةا  ُْ  َُى ٍَ ا َف ْٚ ُْ ُلْ آًٔةا َفَّٕظَُ  أَْوصَُ ُو
  ْ ِّٕ ِِ... ْٚ ُٓ ِصّدٍ أَ أََٔا ْت َٚ  ُْ ِٙ َٓ أَْ ِ ْ  ْ  تَْ 

ِٔ ْٛ ُِ  َفَم َّه
 َٓ  ْ ِٕ  َصْثِع ِص

”Jika waktu shalat telah datang, maka hendaknya 
salah seorang diantara kalian mengumandangkan 
adzan dan hendaknya yang menjadi imam (shalat) 

kalian adalah orang yang paling banyak hafalan 
Al-Qur‟an(nya).” „Amru y berkata, ”Lalu mereka 

mencari-cari dan tidak ada seorang pun yang lebih 
banyak hafalan Al-Qur‟an(nya) melebihi diriku. ... 

Maka mereka memajukanku (untuk menjadi imam) 
padahal aku baru berumur enam atau tujuh 

tahun.”57 

                                                 
56

 HR. „Abdurrazaq, 3/140, Daraquthni, 1/405, dan Baihaqi 3/131. 
57

 HR. Bukhari Juz 4 : 4051, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 

585. 
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 Apabila imamnya shalat dengan duduk, maka 
semua makmum harus shalat dengan duduk. Ini 
adalah pendapat madzhab Ahmad, Ishaq, Al-

Auza‟i, Dawud, dan Ibnu Hazm n. Diriwayatkan 

dari Abu Hurairah y, bahwa Rasulullah a 
bersabda; 

 

ِئَذا  َٚ ا  ْٚ  ُ َ  َفَىّثِ  َفِاَذا َوثَّه
ِٗ َُّه ِت َُ ٌُِ ْإذَ ا َِ ًَ اْْلِ ا ُ ِ  َّ ِئَّٔه

 ُٖ  َ ِّ  َ ْٓ َّ ٌِ ُ َع اَّللَّه ِّ ِئَذا َلاَي َص َٚ ا  ْٛ َ َوَع َفاْ َوُ 
ا  ًّة ٍَّهٝ َلائِ ِئَذا َص َٚ   ُ ّْ  َ ٌْ َا ٌََه ا َُّه َ تَّٕه ُٙ ٍَّه ا اٌَ ْٛ ٌُ ْٛ َفُم
ا  ْٛ ًة ا ُلُ  ْٛ ٍُّط ا َفَل ٍَّهٝ َلاِع ًة ِئَذا َص َٚ ا  ًِة ا ِلَ ا ْٛ ٍُّط َفَل

 َْ ْٛ  ُ َّ  .أَْ 

 
”Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. 
Jika ia bertakbir maka bertakbirlah. Jika ia ruku‟, 

maka ruku‟lah. Jika ia mengucapkan “Sami‟allahu 
liman hamidah,” maka ucapkanlah “Allahumma 

Rabbana lakal hamdu.” Jika ia shalat dengan 
berdiri, maka shalatlah dengan berdiri. Dan jika ia 
shalat dengan duduk, maka shalatlah kalian semua 

dengan duduk.”58 
 

 

                                                 
58

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 701 dan Muslim Juz 1 : 417, 

lafazh ini miliknya. 
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Berkata Syaikh „Abdullah bin „Abdurrahman bin 
Shalih Alu Bassam 5; 

 

ا  ٍَّهٝ َ اٌِضًة ََ ِئَذا َص ا َِ َّْه اْْلِ َِ -أَ ِمَ ا ٌْ ِٓ ا ِٖ َع - ٌَِ ْجِز
 َٓ ا َلاِ ِ ْ  ْٛ ْٛ َوأُ ٌَ َٚ ا  صًة ْٛ ٍُ  ُ َْ ْٛ ُِ ْأ َّ ٌْ ُٗ ا َف ٍْ ٍَّهٝ َخ َص

ْلِرَ ا ِ  اْ ِ َٚ َراتََ ِح  ُّ ٍْ ا ٌِ ، ذَْ ِمْ مًة َِ ِمَ ا ٌْ ٍَٝ ا  .َع

 

“Apabila imam shalat dengan duduk –karena yang 
tidak mampu untuk berdiri,- (maka) makmum di 
belakangnya (harus ikut shalat dengan) duduk, 

meskipun mereka mampu untuk shalat dengan 
berdiri, dalam rangka mengikuti (imam).”59  

 

 Apabila imam batal shalatnya di tengah-tengah 
shalat, maka ia harus memutus shalatnya dan 

menunjuk salah satu makmum untuk menggantikan 
dan melanjutkan shalatnya. Berkata Syaikh „Abdul 

„Aziz bin „Abdullah bin Baz 5; 

“Seorang imam disyari‟atkan menunjuk seseorang 
untuk menggantikannya, agar menyempurnakan 

shalat berjama‟ah. Sebagaimana yang dilakukan 
oleh „Umar bin Khaththab y ketika ia ditikam 

(dari belakang) sementara ia sedang shalat (sebagai 
imam). Lalu ia menunjuk „Abdurrahman bin „Auf 

y sebagai pengganti. Kemudian („Abdurrahman 
bin „Auf y) menyempurnakan shalat jama‟ah 

                                                 
59

 Taisirul „Allam Syarhu Umdatil Ahkam. 
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Fajar/Shubuh. Jika imam tidak menunjuk 
pengganti, maka hendaklah salah seorang dari 
jama‟ah (yang ada di belakangnya) maju 

menggantikannya, lalu menyempurnakan shalat 
jama‟ah tersebut.”60 

 

 Apabila imam ingat bahwa ia berhadats setelah 
salam, maka imam harus mengulangi shalatnya 

sedangkan makmumnya tidak perlu 
mengulanginya. Ini adalah pendapat Jumhur 

ulama‟, diantaranya imam Malik, Asy-Syafi‟i, 
Ahmad, Abu Tsaur, dan Al-Muzani n. 

 

 Disunnahkan bagi seorang imam untuk berpaling 

menghadap ke arah makmum sesudah salam, 
setelah membaca; 

 

َُ ذََثاَ نْ  ََل َه اٌضَّه ْٕ ِِ َٚ  َُ ََل َْٔد اٌضَّه َُّه أَ ُٙ ٍَّه ا ذَ   َا َخ اٌ
 َِ ْوَ ا اْْلِ َٚ َجََلِي  ٌْ  .ا

 

“Ya Allah, Engkaulah keselamatan dan dari-Mulah 
keselamatan itu. Maha Suci Engkau, wahai Yang 

Memiliki keagungan dan kemuliaan.”61 

                                                 
60

 Tukhfatul Ikhwan. 
61

 Diriwayatkan dari „Aisyah i, ia berkata; 

 

ُي  ْٛ ا  َُم َِ ْمَ اٌ   ِِ ُْ  َْمُ ْ  ِئ َّه  ٌَ َُ َُ ِئَذا َصٍَّه َصٍَّه َٚ  ِٗ ُ َعٍَْ  َْ إٌَّهِث ُّط َصٍَّهٝ اَّللَّه وَا
 َِ ْوَ ا اْْلِ َٚ َجََلِي  ٌْ َُ ذََثاَ ْوَد  َا َذا ا ََل َه اٌضَّه ْٕ ِِ َٚ  َُ ََل َْٔد اٌضَّه َ َُّه أ ُٙ  .اٌٍََّه



- 34 - 

Sebagaimana diriwayatkan dari Samurah bin 
Jundub y, ia berkata; 

 

ٍَّهٝ َصََلجًة  َُ ِئَذا َص ٍَّه َص َٚ  
ِٗ  ْ ٍَ ُ َع ٍَّهٝ اَّللَّه َْ إٌَّهِث ُّط َص َوا

 ِٗ ِٙ  ْ َٛ ْ َٕا ِت ٍَ ًَ َع  .أَْلَث
 

“Biasanya Nabi a jika telah selesai mengerjakan 

shalat, beliau menghadapkan wajahnya kepada 
kami.”62 

 

 Dimakruhkan seorang menjadi imam suatu kaum, 
sementara kaum tersebut tidak menyukainya. 

Diriwayatkan dari Abu Umamah y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 
 

َ ْثُ  اْْلِتُك  ٌْ ُْ اَ ُٙ ُْ آَذأَ ُٙ ُز َصََلذُ ِٚ شَََلشَحٌ َ  ذَُجا
ا َصاِخٌ   َٙ  ْ ٍَ ا َع َٙ  ُ ْٚ َز َٚ َ أَجٌ تَاذَْد  ِْ ا َٚ َ رَّهٝ  َْ ِ َع 

 َْ ْٛ ُ٘ ُٗ َواِ  ٌَ ُْ ُ٘ َٚ  
ٍَ ْٛ َُ َل ا َِ ِئ َٚ. 

 

                                                                                              
“Nabi a jika selesai salam beliau tidak (merubah posisi) 

duduk(nya), kecuali setelah membaca, “Ya Allah, Engkaulah 

keselamatan dan dari-Mulah keselamatan itu. Maha Suci Engkau, 

wahai Yang Memiliki keagungan dan kemuliaan.” 

 (HR. Muslim Juz 1 : 592) 
62

 HR. Bukhari Juz 1 : 809, lafazh in i miliknya dan Muslim Juz 4 : 

2275. 
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“Ada tiga golongan yang shalat mereka tidak 
melampaui telinga mereka, (yaitu); hamba sahaya 
yang melarikan diri (dari tuannya) hingga ia 

kembali, seorang wanita yang bermalam dalam 
keadaan suaminya marah kepadanya, dan seorang 

yang menjadi imam suatu kaum sementara mereka 
benci kepadanya.”63 

 

 Hendaknya tempat imam tidak lebih tinggi dari 
tempat makmum, kecuali jika ada kebutuhan –

misalnya; untuk memberikan contoh tentang tata 
cara shalat.- Jika tidak ada kebutuhan, maka 
meninggikan tempat imam adalah makruh. 

Sebagaimana hadits dari Hudzaifah y, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

 ْٓ ِِ ٍْ أَْ َفُع  َىا َِ ُْ ِفْ   ََ َفََل  َُم ْٛ َم ٌْ ًُ ا  ُ ََّه اٌ َّه ِئَذا أَ
 ُْ ِٙ ِِ َما َِ. 

 

”Jika seorang mengimami suatu kaum, maka 
janganlah ia berdiri di tempat yang lebih tinggi 
dari tempat berdiri (para makmum).”64 

 

                                                 
63

 HR. Tirmidzi Juz 2 : 360, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 593, 

dan Ibnu Majah : 970. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-A lbani 

5 dalam Shahihul Jami‟ : 3057. 
64

 HR. Abu Dawud : 598. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 392. 
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 Adapun untuk makmum, maka diperbolehkan 
posisinya lebih tinggi daripada imam, karena tidak 
ada dalil yang melarangnya. Namun posisi 

makmum harus tetap berada di belakang imam. Ini 
adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal 2. 

 

 Makmum wajib mengikuti imam dan diharamkan 

untuk mendahului imam di dalam shalat. Dan 
barangsiapa mendahului imam secara sengaja, 

maka batallah shalatnya. Hal ini berdasarkan 
keumuman hadits yang diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y, bahwa Rasulullah a bersabda; 
 

ِئَذا  َٚ ا  ْٚ  ُ َ  َفَىّثِ  َفِاَذا َوثَّه
ِٗ َُّه ِت َُ ٌُِ ْإذَ ا َِ ًَ اْْلِ ا ُ ِ  َّ ِئَّٔه

ا  ْٛ  َ َوَع َفاْ َوُ 

 

”Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. 
Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah. Jika ia ruku‟, 
maka ruku‟lah.”65 

 

 Apabila makmum tidak mendengar bacaan Al-

Fatihah imam dalam shalat jahriyah, maka 
makmum tersebut harus membaca Al-Fatihah 

sendiri, ia tidak diperbolehkan hanya diam saja. Ini 
adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim 
At-Tuwaijiri 2. 

 

                                                 
65

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 701 dan Muslim Juz 1 : 417, 

lafazh ini miliknya. 
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 Diperbolehkan bagi seorang makmum yang berada 
di luar masjid untuk tetap mengikuti jama‟ah 
bersama imam, selama shafnya masih bersambung. 

Berkata Syaikh „Abdul „Aziz bin „Abdullah bin 
Baz 5; 

“Jika shaf-shaf tersebut bersambung, maka 
diperbolehkan. Demikian pula jika para makmum 

di luar masjid (masih) melihat shaf-shaf yang ada 
di depannya, atau (masih) mendengarkan 

(suara).”66 

 

 Diperbolehkan orang yang shalat fardhu 

bermakmum kepada orang yang shalat sunnah, 
demikian pula sebaliknya. Diriwayatkan dari Jabir 

bin „Abdillah p, ia berkata; 

 

 َُ ٍَّه َص َٚ  
ِٗ  ْ ٍَ ُ َع ٍَّهٝ اَّللَّه َع إٌَّهِثّ ِ َص َِ   ْ ٍِّ َ اٌذ  َُل ُِ  َْ َوا

 ُْ ِٙ ْ  ِت ٍِّ ُٗ َفُ َل َِ ْٛ َُّه  َْأذِْ  َل  شُ

 
“Muadz (bin Jabal) y shalat bersama Nabi a, lalu 

ia mendatangi kaumnya dan shalat (kembali) 
bersama mereka.”67 

 

                                                 
66

 Tukhfatul Ikhwan. 
67

 HR. Bukhari Juz 1 : 679, lafazh in i miliknya dan Muslim Juz 1 : 

465. 
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 Diperbolehkan seorang yang mukim bermakmum 
kepada orang yang musafir, demikian pula 
sebaliknya. Diriwayatkan dari Ibnu „Umar p; 

 

 َْ ُٗ َوا ْٕ ُ ذََ اٌَٝ َع َٝ اَّللَّه َخ َّهاِب َ ِض ٌْ َٓ ا َ  ْت َّ َّْه ُع أَ
ُي  َا  ْٛ َُّه  َُم ِٓ شُ ُْ َ ْوَ َرْ  ُٙ ٍَّهٝ ٌَ َح َص ىَّه َِ  ََ ِئَذا َلِ 

ٌَ َصْف ٌ  ْٛ ُْ َفِأَّها َل ا َصََلذَُى ْٛ ُّّط
َح أَذِ ىَّه َِ  ًَ ْ٘  .أَ

 
“Bahwa ‟Umar y ketika tiba di Makkah, ia shalat 
bersama penduduk Makkah dua raka‟at. Kemudian 

ia berkata, “Wahai penduduk Makkah, 
sempurnakanlah shalat kalian, karena 

sesungguhnya aku adalah seorang musafir.”68 
 

 Seorang laki- laki tidak diperbolehkan dan tidak sah 

shalat di belakang imam wanita. Ini adalah 
pendapat Jumhur ulama‟. Berdasarkan keumuman 

sabda Rasulullah a; 

 

َ أَجًة  ِْ ُْ ِا ُ٘  َ ِْ ا أَ ْٛ ٌَّه َٚ  ٌَ ْٛ َح َل
ٍِ ْٓ  ُْف ٌَ. 

“Suatu kaum tidak akan pernah beruntung, (jika) 
mereka menyerahkan urusan mereka kepada kaum 
wanita.”69 

                                                 
68

 HR. Baihaqi Juz 3 : 5111. 
69

 HR. Bukhari Juz 4 : 4163 dan Tirmidzi Juz 4 : 2262, lafazh ini 

milik keduanya. 



- 39 - 

 Apabila seorang berhadats ketika shalat berjama‟ah, 
maka hendaklah ia memegang hidungnya lalu 
keluar. Diriwayatkan dari ‟Aisyah i, Nabi a 

bersabda; 

 

َُّه   شُ
ِٗ ِف ْٔ َ ْأُخْذ ِتأَ ٍْ ِٗ َف ُْ ِفْ  َصََلذِ ِئَذا أَْ َ َز أََ ُ ُو

َْٕلِ ْ    ٌََ. 

 
”Apabila seorang dari kalian berhadats dalam 
shalatnya, maka hendaklah ia memegang 

hidungnya lalu keluar.”70 
 

 Orang yang masbuq bersama imam dihitung awal 
shalatnya dan apa yang diqadha‟nya adalah akhir 
shalatnya. Berkata Syaikh „Abdul „Aziz bin 

„Abdullah bin Baz 5; 

“Apa yang didapati oleh orang yang masbuq 
bersama imam dihitung awal shalatnya dan apa 

yang diqadha‟nya adalah akhir shalatnya.”71 
 

 
 
 

 
 

 

                                                 
70

 HR. Abu Dawud : 1114. 
71

 Tukhfatul Ikhwan. 
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 Apabila seorang melihat ada orang lain yang 
mengerjakan shalat fardhu sendirian, maka ia 
disunnahkan untuk shalat bersamanya. 

Diriwayatkan dari Abu Sa‟id Al-Khudri y bahwa 

Rasulullah a pernah melihat seorang laki- laki 
sedang mengerjakan shalat sendirian, lalu beliau 

bersabda; 

 

 ُٗ  َ َِ   ْ ٍِّ َذا َفُ َل َ٘  ٍَٝ ُق َع ًٌ  ََرَل َّه  ُ َ  َ  أَ

 

”Tidaklah ada seseorang yang bersedekah kepada 

orang ini, (agar) shalat bersamanya.”72 

 
 

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada 
Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya, dan para 

sahabatnya. 
 
 

 
 

***** 

 
 

 
 

 

                                                 
72

 HR. Tirmidzi Juz 1 : 220 dan Abu Dawud : 574, lafazh ini 

miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahih Sunan Abu Dawud : 537. 
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MARAJI’ 

 

 

1. Al-Fawa’idul Muntaqah min Syarhi Shahihil 

Muslim, Sulthan bin „Abdullah Al-Amri. 

2. Al-Jami’ush Shahih, Muhammad bin Ismai‟l Al-

Bukhari. 

3. Al-Jami’ush Shahih Sunanut Tirmidzi , Muhammad 

bin Isa At-Tirmidzi. 

4. Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz, ‟Abdul 

‟Azhim bin Badawi Al-Khalafi. 

5. Al-Kabair, Syamsuddin Muhammad bin „Utsman bin 

Qaimaz Ad-Dimasyqi Asy-Syafi‟i. 

6. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Ahmad bin 

‟Ali bin Hajar Al-„Asqalani. 

7. Fiqhus Sunnah lin Nisaa’i wa ma Yajibu an 

Ta’rifahu Kullu Muslimatin minal Ahkam, Abu 

Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. 

8. Irwa’ul Ghalil fi Takhriji Ahadits Manaris Sabil , 

Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

9. Minhajul Muslim, Abu Bakar Jabir Al-Jaza‟iri. 

10. Mukhtasharul Fiqhil Islami, Muhammad bin 

Ibrahim bin „Abdullah At-Tuwaijiri. 

11. Musnad Ahmad, Ahmad bin Muhammad bin Hambal 

Asy-Syaibani. 
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12. Shahih Ibnu Khuzaimah, Muhammd bin Ishaq bin 

Khuzaimah An-Naisaburi. 

13. Shahih Fiqhis Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih 

Madzahib Al-A’immah, Abu Malik Kamal bin As-

Sayyid Salim. 

14. Shahih Muslim, Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. 

15. Shahihul Jami’ish Shaghir, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

16. Shahihut Targhib wat Tarhib, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

17. Shalatul Jama’ah Mafhumun wa Fadhailun wa 

Ahkamun wa Fawaidun wa Adabun fi Dhau’il 

Kitabi was Sunnah, Sa‟id bin „Ali bin Wafh Al-

Qahthani. 

18. Sunan Abi Dawud, Abu Dawud Sulaiman bin Al-

Asy‟ats bin Amru Al-Azdi As-Sijistani. 

19. Sunan An-Nasa’i, Ahmad bin Syu‟aib An-Nasa‟i.  

20. Sunanul Baihaqil Kubra, Ahmad bin Husain bin 

„Ali bin Musa Al-Baihaqi. 

21. Taisirul ‘Allam Syarhu Umdatil Ahkam, „Abdullah 

bin „Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam.  

22. Taisirul Fiqh, Shalih bin Ghanim As-Sadlan. 

23. Tuhfatul Ikhwan bi Ajwibatin Muhimmatin 

Tata’allaqu bi Arkanil Islam, „Abdul Aziz bin 

„Abdullah bin Baz.  

24. ‘Umdatul Ahkam min Kalami Kharil Anam, ‟Abdul 

Ghani Al-Maqdisi. 


