
Ala Rasulullah



Alif sama Alifah cukup ya main HPnya.
sudah masuk waktu ashar, 
ayo kita shalat berjamaah

Yeay! Seru banget Video hijaiyah Alif Iqra



Ayah, kenapa sih setiap shalat 
ayah suka ajak kita berjamaah?

Karena ayah ingin dapat pahala 
shalat yang lebih banyak lagi Alif

Lebih banyak?
kok bisa Yah?



Betul Alif, 
Nabi Muhammad pernah bilang;

Shalat berjamaah lebih utama 
dari pada shalat sendirian dua puluh tujuh derajat

ْ ِِْ ًِ ّ َ ََْ ُْ ع� ِس� َُ رش�ن در�ةُ بع و َصالة الجما�ة تفضل صالة الفذ  َِ ََ َ َََ ََ َ ْ َْ ٍ



Kalau Alifah Shalat sendirian, Alifah hanya 
dapat 1 pahala. Taaapi, kalau Alifah shalat 
berjamaah bersama Alif, maka pahalanya 
menjadi 27 lo!
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27



Shalat Jamaah
itu wajib ya Yah? Tidak wajib alif.

hukumnya , sunnah muaakkad
artinya sangat dianjurkan

Bahkan menurut imam Nawawi hukumnya . fardhu kifayah
Artinya, ketika tidak ada yang berjamaah, 
semua orang yang ada di kawasan tersebut berdosa.



Terus, Cara berjamaah yang benar itu
bagaimana sih Yah?

Naah!
yang perlu Alif dan Alifah perhatikan
saat mau shalat berjamaah ada 5 nih



Makmum 
Harus Berniat 
Mengikuti Imam

Orang yang memimpin dalam shalat jamaah 
disebut dengan Imam, 
sedangkan yang mengikuti imam 
disebut dengan makmum.

IMAM

MAKMUM

MAKMUM

MAKMUM



Niat Makmum

ٍ ِِ َُ َ ََْ َأصىل فرض اَملغرب ثالََث ركعاتِّ ََ ْ
ِ ِْ َِ َ ْ َ َ مستقبل القبلة أداء مأموما هللا تعاَىلْ ََ َ ْْ ً ْ ًُ ُ َ

Usha�i Fardha al-Maghribi tsalatsa 
rakaatin mustaqbila al-qiblati adaan 
makmuman li�ahi ta’ala

Saya shalat maghrib 3 rakaat, menghadap 
kiblat, menjadi makmum, karena A�ah 
Ta’ala



Makmum 
Harus Berdiri di
Belakang Imam

Makmum diperbolehkan berdiri 
sejajar dengan imam bila terpaksa,
namun tidak boleh berada di depan Imam

kalau ikut ya memang di belakang,
kalau didepan namanya nuntun, Ayah!



Makmum Satu

Imam

Makmum

Makmum Dua Orang

Imam

MakmumMakmum

Begini posisi yang bagus dalam shalat berjamaah.
Makmum laki-laki dan perempuan tidak boleh
campur di satu barisan ya

Makmum Dua Orang

Imam

Makmum

Makmum

Laki-Laki

Perempuan

KETERANGAN



Laki-Laki

Perempuan

KETERANGAN

Makmum Banyak 2

Imam

Makmum Laki-lakiMakmum Perempuan

Makmum Laki-lakiMakmum Perempuan

Satir 
(penghalang)

Makmum Banyak 1

Imam

Makmum

Makmum Perempuan

Satir 
(penghalang)



Makmum 
Harus Tahu
Gerakan Imam

Baik dengan melihat imam, melihat makmum di depannya,
atau dengan mendengar suara imam.
Bahkan melalui layar monitor seperti di beberapa masjid 



Imam Harus Bisa 
Membaca Al-Fatihah 
dengan baik

Yang dianggap tidak bisa membaca Fatihah 
adalah orang yang bacaannya tidak sempurna, 
seperti  mengganti atau menghilangkan salah satu
huruf atau tasydid dalam al-fatihah. 

Karena dengan mengganti atau menghilangkan huruf
dan tasydid serta harakat, arti dari fatihah
bisa berubah.

Alif harus pintar baca Al-Quran, 
biar nanti bisa jadi imam 
buat Bunda sama Alifah



Catatan Penting

Laki-laki tidak boleh 
bermakmum pada perempuan

Orang Dewasa tidak boleh 
bermakmum pada anak kecil

Anak kecil yang dimaksud adalah
yang belum bisa membedakan yang baik 
dengan yang buruk.

x x



Jarak Antara 
Shaf Makmum
tidak  Terlalu Jauh

Jarak maksimal antar satu barisan makmum
dengan barisan makmum di depannya
adalah 144 meter

Jangan jauh-jauh ya 
teman-teman,
nanti dikira musuhan



oh iya, Ayah malah asik ngobrol.
ehehe

Ayah katanya ngajak
Alif sama Alifah Jamaah, 
kok malah ngobrol?



AYO!!
Ayo Alif, Alifah!
Kita cari pahala yang 
banyak!!



Fashl fi  Ahkam Jamaat al-Shalat di kitab Fath al-Qarib al-Mujib, 
Muhammad ibn Abi Qasim ibn Muhammad al-Ghazy. Al-jaffan & Al-Jabi, 2005

Diintisari dari 
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