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Sunah Haiat 
Adalah setiap amalan yang tidak membuat shalat batal bila 

ditinggalkan dan tidak perlu mengerjakan sujud sahwi  bila 
meninggalkannya.  

 
Sunah Haiat seperti bertasbih dalam rukuk, sujud, tidak 

membaca surat pendek setelah Al Fatihah dan lain lain, yang 
tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. 

 
Bila seseorang meragukan bilangan rakaat yang telah 

dikerjakan dalam shalatnya, misalnya ragu apakah 3 atau 4 
rakaat ? Maka tetapkanlah secara yakin bilangan yang 
terkecil. 

Sunah Shalat 



Sunah Ab’ad 
 adalah setiap amalan sunah yang tidak perlu 

dikerjakan apabila lupa mengerjakan. 
 
 misalnya sudah terlanjur berdiri mengerjakan 

raka’at ketiga dan lupa tasyahud awal, tidak perlu 
kembali pada tasyahud awal, karena tasyahud awal 
sunah. Namun dianjurkan mengerjakan sujud 
sahwi sebelum salam. 

 
Amalan yang termasuk sunah Ab’ad adalah 

tasyahud awal dan qunut. 
 



Sujud Sahwi 
 
 Sujud sahwi adalah sunah. Tempatnya sebelum salam. 
 
Kalau seorang shalat dengan sengaja bersalam dan 

mengetahui sujud sahwi, atau memang lupa, dan telah lama 
waktu terpisah (dengan salam) menurut kebiasaan yang 
berlaku, maka kesempatan bersujud sahwi dinyatakan telah 
lewat tapi selang waktunya pendek atau tidak terlalu lama 
terpisahnya, berarti masih ada peluang untuk bersujud sahwi 
atau melewatkannya (meninggalkannya). 



Bacaan Sujud Sahwi 





Ada 5 waktu yang tidak boleh mengerjakan shalat didalamnya, 
kecuali adanya sebab yang mendahuluinya. 
1. Shalat ba’diyah shubuh. Melakukan shalat sesudah shubuh 

hukumnya makruh hingga muncul matahari. 
2. Shalat yang dilakukan yang bertepatan dengan munculnya 

matahari hingga ia benar – benar sempurna dan terlihat mata 
naik setinggi ujung tombak 

3. Shalat di saat matahari tegak lurus di tengah – tengah langit, 
hingga tergelincir atau condong ke barat, kecuali di hari 
Jum’at tidak dimakruhkan. 

4. Shalat setelah Ashar, hingga matahari tenggelam. 
5. Di saat matahari tenggelam (tepat) yakni sejak mendekati 

tenggelam, hingga benar – benar sempurna tenggelamnya. 
 

Waktu – waktu yang dimakruhkan 
mengerjakan shalat 



Shalat berjama’ah bagi kaum pria dalam shalat fardhu  (selain shalat 
jum’at) hukumnya sunah muakad. 

 

Shalat berjama’ah 



 Hak dan kewajiban makmum   
 Makmum wajib berniat (menjadi makmum) yaitu mengikuti 

shalat imamnya dan (dalam niat) tidak wajib menyebut nama 
Imamnya. 

 
Hak bagi Imam  
 Niat menjadi imam adalah sunah, Tidak wajib berniat menjadi 

Imam dalam halnya sahnya untuk diikuti, kecuali shalat jum’at. 
 

Ketentuan Sah atau tidaknya berjama’ah 
 Orang merdeka tidak boleh menjadi makmum dari seorang 

budak. 
 Anak balita (belum tamyiz) tidak sah menjadi Imam. 
 Seorang pria bermakmum kepada wanita tidak sah 
 Tidak sah Seorang qari’ (yang fasih bacaan Alqur’annya) 

bermakmum kepada yang Ummi (tidak pandai baca Fatihah 
dengan fasih)  

 



 Syarat – syaratnya Makmum 
 Makmum harus musyahadah (mengetahui gerak gerik 

imamnya) dalam shalat. 
 Makmum tidak mendahului shalatnya Imam 
 Tempat berdirinya makmum tidak lebih maju dari tempat 

imam berdiri. 
 Makmum disunahkan sedikit mundur dari tempat berdirinya 

Imam, namun bukan sendirian dari shaf hingga tidak 
memperoleh keutamaan shalat berjama’ah. 

 Apabila Imam didalam masjid lalu makmum diluar masjid, 
jarak antara keduanya tidak sampai 300 dzira’ (dari ahir batas 
belakang), dan makmum mengetahui dengan jelas gerak gerik 
imamnya, maka boleh mengikutinya. 

 Jika Imam dan makmum di tanah terbuka, maka syaratnya 
tidak lebih dari 300 dzira, dan tiada penghalang yang 
menutupi keduanya. 
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