JIKA IMAM LUPA KESEMPURNAAN AYAT

JIKA IMAM LUPA KESEMPURNAAN AYAT
Asy Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah
Pertanyaan: Jika imam membaca dalam shalat apa yang mudah baginya dari Al-Quran, lalu
ia lupa kelanjutan ayatnya. Dalam keadaan tidak ada seorangpun yang mengetahui
kelanjutan ayatnya dari kalangan orang yang shalat. Maka apakah ia bisa langsung bertakbir
dan mengakhiri rakaatnya atau dia membaca surat lainnya?
Jawaban: Dia boleh memilih, jika menghendaki, bisa langsung bertakbir dan mengakhiri
bacaannya. Jika ia menghendaki, ia bisa membaca satu ayat atau beberapa ayat dari surat
lainnya, sesuai dengan tuntunan sunnah yang suci dalam shalat yang ia membaca padanya,
jika hal itu pada selain Al-Fatihah. Adapun surat Al-Fatihah maka ia harus membacanya
semuanya, karena membacanya merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun shalat.
Sumber: http://www.binbaz.org.sa/fatawa/1164
——————————–
ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ اﻹﻣﺎم إذا ﻧﺴﻲ ﺗﻜﻤﻠﺔ اﻷﻳﻪ؟
، وﻟﻢ ﻳﻌﺮف أﺣﺪ أن ﻳﺮد ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻠﻴﻦ، إذا ﻗﺮأ اﻹﻣﺎم ﻓﻲ اﻟﺼﻼة ﻣﺎ ﺗﻴﺴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﺛﻢ ﻧﺴﻲ ﺗﻜﻤﻠﺔ اﻵﻳﺔ: اﻟﺴﺆال
ﻓﻬﻞ ﻳﻜﺒﺮ وﻳﻨﻬﻲ اﻟﺮﻛﻌﺔ أم ﻳﻘﺮأ ﺳﻮرة ﻏﻴﺮﻫﺎ؟
 ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ، وإن ﺷﺎء ﻗﺮأ آﻳﺔ أو آﻳﺎت ﻣﻦ ﺳﻮرة أﺧﺮى، ﻫﻮ ﻣﺨﻴﺮ إن ﺷﺎء ﻛﺒﺮ وأﻧﻬﻰ اﻟﻘﺮاءة: اﻟﺠﻮاب
 أﻣﺎ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻗﺮاءﺗﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ؛ ﻷن.اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻄﻬﺮة ﻓﻲ اﻟﺼﻼة اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮأ ﻓﻴﻬﺎ إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ
 ﻗﺮاءﺗﻬﺎ رﻛﻦ ﻣﻦ أرﻛﺎن اﻟﺼﻼة.
?  اﻟﺸﻴﺦ إﺑﻦ ﺑﺎز رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ/ اﻟﻤﺼﺪر
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