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Makmum yang sempat
mendapat masa yang cukup
untuk menghabiskan
bacaan al-Fatihah dengan
bacaan yang sederhana
ketika imam masih qiam
dan sebelum imam ruku`.

3



solat sah tetapi

perbuatannya

haram

•Jika sengaja

mendahului satu (1)

rukun fi`li yang 

sempurna
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solat BATAL

•Jika mendahului imam 

dengan dua (2) rukun fi`li

(rukun solat dalam bentuk

perbuatan)  berturut-turut

tanpa uzur
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•Jika makmum

terkemudian

daripada imamnya

dengan satu (1) 

rukun fi`li TANPA 

UZUR.

solatnya sah

tetapi

perbuatannya

makruh
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•Jika makmum

terkemudian daripada

imamnya dengan dua (2)

rukun fi`li TANPA UZUR.

solatnya

batal

7



Jika ada uzur maka makmum boleh terkemudian

BACAAN FATIHAH daripada imamnya SELAGI 

BELUM BERLALU TIGA (3) RUKUN YANG PANJANG 

(RUKU` DAN DUA SUJUD).

Setelah selesai fatihah, makmum

hendaklah ruku` SEBELUM IMAM 

BERDIRI UNTUK RAKAAT BERIKUTNYA 

ATAU DUDUK BACAAN TAHIYYAT AKHIR
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JIKA TIDAK SEMPAT HABISKAN FATIHAH 

SEDANGKAN IMAM SUDAH BANGUN UNTUK 

RAKAAT BERIKUTNYA @ DUDUK TAHIYYAT 

AKHIR, ADA DUA (2) PILIHAN:

• Niat mufaraqah dan teruskan sembahyang secara sendirian

ATAU

• Tinggalkan bacaan Fatihah dan terus mengikut perbuatan

Imam (berdiri/duduk). Setelah imam beri salam, tambah satu

(1) rakaat lagi kerana dia telah tertinggal rakaat yang tidak

sempurna bacaan Fatihahnya tadi.
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Makmum yang bacaannya lambat kerana kelemahan atau cacat

lidah sedangkan imam sederhana bacaannya

Imam terlalu cepat bacaannya

Makmum terlupa baca fatihah sehingga imam ruku`

Makmum menanti  diam imamnya di antara bacaan Fatihah dan 

surah tetapi imam terus ruku` selepas Fatihah

Makmum sibuk dengan bacaan doa iftitah dan ta`awwuz 

sehingga imam ruku`

Makmum syak sama ada sudah membaca Fatihah atau belum 

sedangkan imam hampir ruku` atau sudah ruku`
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•muwafiq yang 

lambat membaca

Fatihah kerana

was-was.

Pengertian
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•Tidak boleh ketinggalan tiga (3) rukun

panjang (ruku` dan dua sujud).

•HANYA dimaafkan sekadar dua (2) 

rukun sahaja (ruku` dan i`tidal). 

• Jika sempat habiskan Fatihah sebelum

Imam turun untuk sujud, maka ia

mendapat rakaat

• Jika tidak sempat, batal solatnya 

kecuali jika dia niat mufaraqah 

sebelum imam turun sujud.

Hukum
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•Tidak boleh ketinggalan tiga (3) rukun

panjang (ruku` dan dua sujud).

•HANYA dimaafkan sekadar dua (2) 

rukun sahaja (ruku` dan i`tidal). 

• Jika sempat habiskan Fatihah sebelum

Imam turun untuk sujud, maka ia

mendapat rakaat

• Jika tidak sempat, batal solatnya kecuali 

jika dia niat mufaraqah sebelum imam 

turun sujud.

Hukum
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Makmum yang tidak

sempat mendapat

masa yang cukup

untuk

menghabiskan

bacaan Fatihahnya

dengan bacaan yang 

sederhana dalam

masa qiyam (berdiri) 

imam.

Contohnya: 

makmum masuk

berjamaah ketika

imam hampir ruku` 

atau sedang ruku`.
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•Sempat ruku` bersama imam yang suci 

daripada hadath dan najis

•Ruku` bersama imam dalam ruku` yang 

diambil kira sebagai sah.

•Yakin dapat toma’ninah bersama imam 

sebelum imam bangkit sekurang-kurangnya

had ruku`.

Makmum masbuq hanya dapat

rakaat apabila tiga (3) syarat

berikut dipenuhi:
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Ruku` yang lebih seperti ruku` dalam rakaat kelima dalam 

sembahyang empat rakaat.

Ruku` makmun yang tiada toma’ninah bersama-sama

dengan imam.

Toma’ninah makmum berlaku kemudian drp bangkitnya

imam dari sekurang-kurangnya had ruku`.

Makmum syak sama ada toma’ninahnya berlaku sebelum

atau selepas imam bangun dari sekurang-kurangnya had 

ruku`.

Ruku` kedua makmum masbuq daripada sembahyang

gerhana
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Makmum masuk takbiratul ihram semasa Imam sedang

berdiri atau membaca Fatihah:

•Makmum hendaklah terus membaca Fatihah.

• Jika imam ruku` sebelum dia sempat habiskan

Fatihah, maka dia hendaklah berhenti daripada

membaca Fatihah dan ruku` bersama imam. 

•Makmum dapat rakaat berkenaan.

• Jika tidak ruku` bersama imam, batal solatnya jika dia 

teruskan bacaan Fatihah sehingga Imam sujud kerana 

dia sudah tertinggal dua rukun fi`li tanpa uzur.
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Makmum masuk takbiratul ihram semasa Imam 

sedang ruku` atau akan melakukan ruku`:

•Makmum hendaklah terus ruku` tanpa perlu

membaca Fatihah.

•Makmum dapat rakaat berkenaan jika sempat

ruku` dan toma`ninah bersama imam.

• Jika tidak ruku` bersama imam, batal solatnya jika

dia teruskan bacaan Fatihah sehingga Imam sujud

kerana dia sudah tertinggal dua rukun fi`li tanpa

uzur.
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Makmum masuk takbiratul ihram semasa Imam 

sedang sujud atau duduk membaca tahiyyat:

•Makmum hendaklah terus mengikut perbuatan

imam (sujud/duduk membaca tahiyyat).

•Makmum TIDAK dapat rakaat berkenaan.

•Setelah imam memberi salam, makmum

hendaklah bangun menambah rakaat yang dia

tertinggal.

20



Makmum sempat ruku` bersama Imam 

dalam rakaat kedua solat subuh:

•Makmum hendaklah mengikut keadaan dan

perbuatan imam termasuk membaca qunut.

• Setelah imam memberi salam, makmum

bangun mendirikan rakaat kedua bagi

dirinya dan disunatkan dia membaca qunut

pada rakaat kedua itu.
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Makmum sempat ruku` bersama imam dalam

rakaat ketiga solat maghrib:

•Makmum hendaklah mengikut keadaan dan

perbuatan imam termasuk duduk tahiyyat akhir.

•Bila imam memberi salam, makmum hendaklah

bangun dirikan rakaat kedua bagi dirinya dan

melakukan tahiyyat awal. Kemudian berdiri lagi

untuk lakukan rakaat ketiga dan duduk tahiyyat

akhir dan salam.
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Makmum masih membaca Fatihah tetapi sebelumnya

sibuk dengan doa iftitah dan ta`awwuz atau diam

kerana lupa atau mendengar bacaan imam 

sedangkan imam sudah ruku`

•Tidak harus dia terus ruku` mengikut imam

•Makmum wajib membaca Fatihah berdasarkan

kadar huruf (doa iftitah dan ta`awwuz) yang 

dibacanya, atau kadar masa diamnya.

• Jika dia ruku` dengan sengaja dan tahu haramnya, 

solatnya batal. Jika jahil atau lupa, dimaafkan.
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 Apabila selesai membaca Fatihah sekadar
yang wajib, hendaklah dilihat:
a) Jika sempat ruku` dan toma`ninah bersama

imam, dapat rakaat tersebut.

b) Jika imam sedang i`tidal atau dalam situasi
tunduk untuk sujud, tidak dapat rakaat tersebut. 
Tetapi wajib dia mengikut terus keadaan dan
perbuatan imam. Jika dia ruku` (tidak mengikut
keadaan dan perbuatan imam), maka batal
solatnya jika disengajakan dan tahu akan
haramnya perbuatannya itu.

24



 Apabila makmum belum selesai membaca
Fatihah sekadar yang wajib, hendaklah
dilihat:
a) Wajib baca hingga selesai kadar wajib tersebut. 

Batal solatnya jika imam sudah sujud sedangkan
dia masih membaca fatihah kerana dia sudah
tertinggal dua rukun fi`li tanpa uzur.

b) Jika dia tinggalkan bacaan sekadar yang wajib
baginya, solatnya batal.

Jadi dalam 2 situasi di atas, tiada jalan lain 
untuk elakkan daripada batal solat tersebut
kecuali dengan niat mufaraqah.
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 Dalam masalah masbuq yang sibukkan diri
dengan doa iftitah dan taawuz ini ada
perselisihan pandangan ulama:
◦ Menurut Imam al-Nawawi dan al-Rafi`i: makmum dikira

sebagai org yang lamabta bacaan (ada uzur). Oleh itu
dimaafkan ketinggalan tiga (3) rukun yang panjang
(ruku` dan dua sujud).

◦ Menurut sebahagian besar ulama Syafie: makmum
hendaklah ruku` dan gugur baki bacaan Fatihahnya.

 Pandangan kedua yang ditarjihkan oleh
segolongan ulama muta’akhkhirin
(terrkemudian).
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Mana-mana makmum yang tidak dapat SUJUD 

bersama imam kerana kesesakan para jamaah, 

dan kemudian dapat menyempurnakan

SUJUDnya dan bangkit berdiri TETAPI imam 

sudah hampir ruku` untuk rakaat berikutnya, 

maka dia dikira makmum masbuq dan

begitulah seterusnya jika berlaku perkara yang 

sama pada rakaat seterusnya.
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