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Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah
Pertanyaan: Kami mengharapkan penjelasan, bagaimana pendapat ulama tentang
menyempurnakan shalat sunnah atau tidaknya, tatkala iqamat dikumandangkan?
Jawaban: Yang saya ketahui ada tiga pendapat
Pendapat pertama: Bahwasanya semata-mata shalat diiqamatkan, maka batallah shalat
sunnah. Berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam:
« » إذا أﻗﻴﻤﺖ اﻟﺼﻼة ﻓﻼ ﺻﻼة إﻻ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ.
“Jika shalat telah diiqamatkan, maka tidak ada shalat kecuali shalat wajib.”
Pendapat kedua: Kebalikannya, bahwasanya tidak batal shalat sunnahnya dan ia bisa
menyempurnakannya selama tidak khawatir imam salam dalam keadaan ia belum
menyempurnakannya, maka ketika itu ia memutus shalat sunnahnya.
Pendapat ketiga: Pendapat yang pertengahan, yakni
• Jika shalat sudah diiqamatkan, dalam keadaan seorang berada dalam rakaat kedua dalam
shalat sunnah, hendaknya ia menyempurnakannya secara ringkas. Dan jika ia berada dalam
rakaat pertama, hendaknya ia memutuskan shalat sunnahnya. Dalil dari hal itu adalah:
« » ﻣﻦ أدرك رﻛﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻼة ﻓﻘﺪ أدرك اﻟﺼﻼة
“Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari shalat maka berarti ia telah mendapatkan
shalat tersebut.”
Sisi pendalilannya adalah orang ini yg berdiri pada rakaat yang kedua, ia telah mendapatkan
satu rakaat dari shalat, dalam kondisi yang ia dimaafkan padanya, karena itu dilakukan
sebelum iqamat. Maka ia telah mendapatkannya sehingga bisa menyempurnakannya dengan
ringkas.
Adapun jika ia masih pada rakaat pertama hendaknya ia memutuskannya, berdasarkan
pemahaman sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam :
“Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari shalat maka berarti ia mendapatkan
shalat tersebut.”
Pendapat ini adalah pendapat pertengahan dan inilah YANG BENAR. Bahwasanya jika
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seorang masih pada rakaat pertama walaupun dalam sujud kedua dari rakaat pertana
hendaknya ia memutuskannya.
***
][Fatawa Nur ala Ad-Darbi 733
Sumber: Channel Fatawa Ahlil ilmi Ats-Tsiqaat
ﻓﺘﺎوى ﻓﻘﻬﻴﺔ ? :
 ? .إﺗﻤﺎم اﻟﻨﺎﻓﻠﺔ إذا أﻗﻴﻤﺖ اﻟﺼﻼة
 :اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﻴﻤﻴﻦ️▪
اﻟﺴﺆال  :ﻧﺮﺟﻮ ﺑﻴﺎن أﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ إﺗﻤﺎم اﻟﻨﺎﻓﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ إذا أﻗﻴﻤﺖ اﻟﺼﻼة ؟?
اﻟﺠﻮاب  :اﻟﺬي أﻋﺮﻓﻪ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﻮال ?:
– اﻟﻘﻮل اﻷول  :أﻧﻪ ﺑﻤﺠﺮد إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻼة ﺗﺒﻄﻞ ﺻﻼة اﻟﻨﺎﻓﻠﺔ ،ﻟﻘﻮل اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺳﻠﻢ » :إذا أﻗﻴﻤﺖ
 ».اﻟﺼﻼة ﻓﻼ ﺻﻼة إﻻ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ
.اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ  :ﻋﻜﺴﻪ ،أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺒﻄﻞ وﻳﺘﻤﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺨﺶ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻹﻣﺎم ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻤﻬﺎ ،ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻳﻘﻄﻌﻬﺎ –
اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻟﺚ  :اﻟﻮﺳﻂ ،وﻫﻮ أﻧﻪ إذا أﻗﻴﻤﺖ اﻟﺼﻼة واﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺮﻛﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﻓﻠﺔ أﺗﻤﻬﺎ ﺧﻔﻴﻔﺔ ،وإن ﻛﺎن ﻓﻲ –
.اﻟﺮﻛﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻗﻄﻌﻬﺎ ،ودﻟﻴﻞ ذﻟﻚ ﻗﻮل اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺳﻠﻢ » :ﻣﻦ أدرك رﻛﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻼة ﻓﻘﺪ أدرك
اﻟﺼﻼة «  ،ووﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ أن ﻫﺬا اﻟﺬي ﻗﺎم إﻟﻰ اﻟﺮﻛﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أدرك رﻛﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻼة ﻓﻲ ﺣﺎل ﻳﻌﻔﻰ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻷﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ
اﻹﻗﺎﻣﺔ ،ﻓﻴﻜﻮن ﻗﺪ أدرﻛﻬﺎ ﻓﻴﺘﻤﻬﺎ ﺧﻔﻴﻔﺔ ،وأﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺮﻛﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻠﻴﻘﻄﻌﻬﺎ ،ﻟﻤﻔﻬﻮم ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ
آﻟﻪ وﺳﻠﻢ » :ﻣﻦ أدرك رﻛﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻼة ﻓﻘﺪ أدرك اﻟﺼﻼة «  ،ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻫﻮ اﻟﻮﺳﻂ وﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ ،أﻧﻪ إذا أﻗﻴﻤﺖ
اﻟﺼﻼة ﺑﻌﺪ أن ﻗﺎم ﻟﻠﺮﻛﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻠﻴﺘﻤﻬﺎ ﺧﻔﻴﻔﺔ ،وإذا ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺮﻛﻌﺔ اﻷوﻟﻰ وﻟﻮ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﺪة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻌﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻗﻄﻌﻬﺎ.
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