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Syaikh Shalih bin Abdillah Al-Fauzan haﬁzhahullah
Pertanyaan:
م اﻟﺼﻼة اﻧﺘﺸﺎر ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮاﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ؛ اﻧﺘﺸﺮت ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ؛ ﻫﻞ اﻷﻓﻀﻞ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮﺳﻲ أ
ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴﺠﻮد وﺑﺎﻗﻲ أرﻛﺎن اﻟﺼﻼة؟
Sekarang beredar fenomena shalat di atas kursi di masjid-masjid. Tersebar di masjid-masjid.
Apakah yang afdhal itu shalat di atas kursi ataukah shalat dilantai agar bisa sujud dan
mengerjakan rukun-rukun shalat lainnya?
Jawaban:
 ﻓﺈن اﺳﺘﻄﺎع أن،ﻫﻮ اﻷﺻﻞ ﻫﻮ اﻟﺠﻠﻮس ﻋﻠﻰ اﻷرض؛ وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻘﺪر اﻟﺠﻠﻮس ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻳﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮﺳﻲ
 وإن ﻛﺎن ﻻ،واﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ
ﻢ ﻳﺴﺠﺪ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻫﺬا
ٌ
 ﻳﺴﺠﺪ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻳﻌﻨﻲ ﻳﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ اﻟﻘﻴﺎم؛ ﺛ
 وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻛﺎﻓﻴًﺎ ﻋﻦ اﻟﺴﺠﻮد ﻋﻠﻰ، ﻳُﺆﻣﻰ ﺑﺎﻟﺴﺠﻮد ﺑﺮأﺳﻪ ورﻗﺒﺘﻪ،ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺴﺠﺪ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻓﺈﻧﻪ ﻳُﻮﻣﺊ ﺑﺎﻟﺴﺠﻮد
اﻷرض
Pada asalnya, adalah shalat duduk di atas lantai. Akan tetapi seorang (sakit -pen) yang tidak
mampu duduk di lantai dia bisa duduk di kursi. Maka jika ia mampu sujud di lantai, yakni dia
duduk di kursi ketika posisi berdiri, kemudian dia sujud di lantai, ini yang wajib atasnya.
Lalu jika ia tidak bisa sujud di lantai, maka ia cukup berisyarat untuk sujud. Berisyarat untuk
sujud dengan kepalanya dan lehernya. Maka hal itu sudah mencukupi dari sujud di lantai.
Berdasarkan Firman Allah Ta’ala:
ﻢ
ْ  َﻪ َﻣﺎ ا ﻘُﻮا اﻟﻠﻓَﺎﺗ
ْ ُ ﺳﺘَﻄَﻌْﺘ
“Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. “ (QS. At-Thalaq 16)
Sumber : https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/16123
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