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BERAPA JARAK ANTARA DUA KAKI SEORANG YANG SHALAT (KETIKA BERDIRI)?
Asy-Syaikh Nashiruddin Al-Albani رحمه الله menjawab:
Tidak ada (dalil dari) sunnah untuk (jawaban) pertanyaan ini. Seorang muslim jika shalat
sendirian, atau menjadi imam, ia boleh berdiri dengan yang nyaman/mudah baginya, sama
saja apakah membentangkan kedua kakinya sejarak lima jari, seperti yg dikatakan oleh
sebagian madzhab dengan tanpa hujjah atau lebih dari itu atau kurang dari itu.
Adapun jika ia shalat di dalam shaf, maka di sana ada berdiri yg ditetapkan yg harus. Harus
merenggangkan kedua kakinya sehingga kaki yg kanan menempel dengan kaki kiri
temannya, menjadi barisan yang seperti Allah Ta’ala katakan :
”Seperti bangunan yang kokoh.”
Lurusnya shaf itu bersamaan dengan lurusnya kaki dan bahu, ini termasuk kewajiban dalam
shalat. Sebagaimana sabda Nabi shallallahu’alaihi wasallam :
”Luruskan shaf kalian, karena lurusnya shaf termasuk menegakkan shalat.” Dalam riwayat
lain : ”Termasuk kesempurnaan shalat.”
Maka shalat yg shafnya tidak lurus itu akan berkurang nilainya berdasarkan hadits ini. Maka
harus merapat, dan merapatnya ini menuntut adanya jarak antara dua kaki yg berbeda-beda
antara seorang dengan lainnya.
Dan hendaknya seorang laki-laki itu memperhatikan, lebih-lebih wanita, bahwasanya
merenggangkan kedua kaki itu tidak sepantasnya berlebih-lebihan. Sampai terjadi
jarak/celah diantara dua bahu.
Sebagian ikhwan salaﬁyin memindahkan kedua kakinya ke kaki teman sebelahnya. Ketika
temannya merasakan kaki temannya menyentuh kakinya dia spontan bergeser. Lalu ikhwan
ini menggeser kakinya kali yg kedua.!!! Apakah engkau memaksa manusia sampai mereka
beriman semuanya!
Dengan semata-mata engkau memindahkan kakimu? Dan engkau telah paham, kalau ini
tidak termasuk sunnah, maka tinggalkanlah!
Dan secara akal, menempelkan bahu dengan bahu itu lebih baik daripada menempelkan kaki
dengan kaki lalu terjadi celah diantara dua bahu.
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{Selesai perkataan Asy-Syaikh Al-Allaamah Abu Abdirrahman Muhammad Nashiruddin Al dari kitab Syarh Al-Adabil mufrad}.رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ Albani
Sumber: http://www.ajurry.com/vb/archive/index.php/t-29794.html
* Alih bahasa: Ustadz Abu Hafs Umar haﬁzhahullah
****************
ﻤﺼﻠﻰ ﺑﻪ ﻗﺪﻣﻪ؟
ﻣﺎﻫﻮ اﻟﻤﻘﺪار اﻟﺬى ﻳﻔﺘﺢ اﻟ ُ
ﻟﻠﺸﻴﺦ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ -رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ-
ﺳﻨﺔ واﻟﻤﺴﻠﻢ إذا ﺻﻠﻰ وﺣﺪه أو إﻣﺎﻣﺎ ً ؛
ج :ﻟﻴﺲ ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ُ
وﻗﻒ اﻟﻮﻗﻔﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﺮﺗﺎح ﻟﻬﺎ ﺳﻮاء ﻓﺮج ﺑﻴﻦ ﻗﺪﻣﻴﻪ ﺧﻤﺲ أﺻﺎﺑﻊ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮل
ﺣﺠﺔ أوأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ أو أﻗﻞ .
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺬاﻫﺐ ﺑﺪون ُ
أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻳُﺼﻠﻰ ﻓﻰ اﻟﺼﻒ ﻓﻬﻨﺎك وﻗﻔﺔ ﻣﺘﻜﻠﻔﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻨﻬﺎ؛
ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺮﻳﺞ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺪﻣﻴﻦ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻠﺘﺼﻖ اﻟﻘﺪم اﻟﻴﻤﻨﻰ ﺑﻘﺪم ﺟﺎره
اﻟﻴﺴﺮى وﻳﻜﻮن اﻟﺼﻒ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ“ :ﻛﺎﻟﺒﻨﻴﺎن اﻟﻤﺮﺻﻮص”.
ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﺼﻔﻮف ﻣﻊ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻷﻗﺪام واﻟﻤﻨﺎﻛﺐ ﻫﺬا ﻣﻦ واﺟﺒﺎت اﻟﺼﻼة
ﻛﻤﺎ ﻗﺎل-ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم:-
“ﺳﻮوا ﺻﻔﻮﻓﻜﻢ ﻓﺈن ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﺼﻔﻮف ﻣﻦ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻼة”
وﻓﻰ رواﻳﺔ“ :ﻣﻦ ﺗﻤﺎم اﻟﺼﻼة”
ﻓﺎﻟﺼﻼة ﻻ ﺗﺴﻮى ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﻔﻮف ﻧﺎﻗﺼﺔ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ
؛ ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاص وﻫﺬا اﻟﺘﺮاص ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻓﺮﺟﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ إﻧﺴﺎن ﻵﺧﺮ.
وﻳﻨﺒﻐﻰ أن ﻳُﻼﺣﻆ اﻟﺮﺟﺎل ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺎء أن اﻟﺘﻔﺮﻳﺞ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺪﻣﻴﻦ ﻻﻳﻨﺒﻐﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻴﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﻓﺮﺟﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻨﺎﻛﺐ.
ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻔﻴﻴﻦ ﻳﻨﻘﻞ رﺟﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﺬى ﺑﺠﻮاره ﻣﺠﺮد ﻣﺎ ﻳﺸﻌﺮأﻧﻪ ﻣﺴﺖ ﻗﺪم ﺟﺎره ﻗﺪﻣﻪ ﻳﻬﺮب ﻋﻨﻪ ؛ ﻓﻴﻨﻘﻠﻬﺎ ﻧﻘﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ!!!
” أﻓﺄﻧﺖ ﺗُﻜﺮه اﻟﻨﺎس ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ” ﻣﺠﺮد ﻣﺎ ﺗﻨﻘﻞ ﻗﺪﻣﻚ
ﺴﻨﺔ اﺗﺮﻛﻪ .وﺑﺎﻟﻌﻘﻞ ﻟﺼﻖ اﻟﻤﻨﻜﺐ
وﻓﻬﻤﺖ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟ ُ
ﺑﺎﻟﻤﻨﻜﺐ أﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﻟﺼﻖ اﻟﻘﺪم ﺑﺎﻟﻘﺪم واﻟﺘﻔﺮﻳﺞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﻜﺒﻴﻦ .اﻫـ
ﻟﻠﺸﻴﺦ اﻟﻌﻼﻣﺔ أﺑﻮﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺷﺮح اﻷدب اﻟﻤﻔﺮد .
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