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Bab Salat

Fikih Ibadah Bergambar

Pertama; hal-hal yang 
Mubah
1. Berjalan ketika sedang shalat karena kebutuhan, 

dengan syarat tidak berpaling dari kiblat,
seperti membukakan pintu rumah yang berada
di depan kiblat.

2. Menggendong anak kecil dalam shalat

3. Membunuh ular dan kala jengking

4. Menoleh dalam shalat karena kebutuhan

5. Menangis dalam shalat

6. Bertasbih bagi laki-laki dan tepukan tangan
bagi wanita

7. Membetulkan bacaan imam

8. Menjawab salam dengan memberi isyarat
dengan jari atau tangan, dengan cara
meletakkan tangan ke bawah dan punggung
tangan mengarah ke atas

9. Memberi isyarat kepada orang yang shalat
karena dibutuhkan

10. Memuji Allah apabila melihat sesuatu yang
menarik

11. Meludah ke sebelah kiri

12. Melarang orang yang melewati batas sujud

Hal-hal yang Mubah, 
yang Makruh dalam 
Shalat dan yang 
Membatalkan Shalat

Kedua; Hal-hal yang 
Makruh dalam Shalat
1. Seorang yang mengerjakan shalat, fikiran

tidak konsentrasi, atau ada suatu yang
menybukkannya. Seperti, perasaan keluar
kencing, buang air besar, keluar angin, dan rasa
lapar dan dahaga, Hidangan makanan yang
mengganggunya untuk konsentrasi.

2. Bersenda gurau, adalah perbuatan yang
menghilangkan kekhusyukan dalam shalat,
seperti : banyak bergerak yang tidak perlu,
bermain-main dengan jenggot, baju, jam,
melebarkan dan merenggangkan jari jemari
dan lain-lain.

3. Menoleh ketika shalat bukan karena suatu
keperluan, dengan syarat badan tidak ikut
berpaling dari kiblat, jika badan ikut berpaling
maka shalat batal.

9

D a f t a r  B a h a s a n
Hal-hal yang Mubah dalam Salat

Hal-hal yang Makruh dalam Salat

Hal-hal yang membatalkan Salat
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Hal-hal yang Mubah, yang Makruh dalam Shalat dan yang Membatalkan Shalat

Fikih Ibadah Bergambar

4. Bersedekap di bagian khashirah  (rusuk atau 
lambung), yaitu bagian tubuh seseorang yang 
terletak  di atas panggul, karena hal tersebut 
merpakan perbuatan orang yahudi

5. Menutup mulut dan hitung

6. Menyingsing atau mengangkat baju atau lengan 
baju

7. Mengikat dan menjali rambut bagi laki-laki, 
seperti orang yang diikat tangannya dibelakang, 
ketika hendak sujud, rambutnya tidak ikut sujud

8. Meludah ke depan kiblat, atau ke sebelah 
kanan.

9. Melihat ke atas

10. Memejamkan mata, kecuali untuk suatu 
keperluan.

11. Meletakkan siku ke lantai saat sujud 

Ketiga; Hal-hal yang 
Membatalkan Shalat
1. Hilangnya salah satu syarat sahnya shalat, 

seperti batalnya wudhu’, Sengaja membuka 
aurat, Berpaling dari kiblat dengan semua 
anggota tubuh, atau berniat memutuskan shalat, 
atau 

2. Sengaja meninggalkan salah satu kewajiban 
atau rukun shalat.

3. Banyak bergerak yang bukan bagian dari 
gerakan shalat, dan tidak untuk suatu kebutuhan, 
seperti banyak berjalan.

4. Tertawa terbahak-bahak.

5. Sengaja berbicara 

6. Makan minum dengan sengaja

7. Menambah raka’at atau salah satu rukun shalat 
dengan sengaja.

8. Memberi salam sebelum imam dengan sengaja.
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