
BAB III

PEMBAHASAN

A. Pengertian Imamah dan Imam

Imamah merupakan masdar dari kata ammannaasa yang berarti menjadi imam

bagi orang yang shalat. Mereka mengikutinya dalam shalatnya, maksudnya adalah

seseorang yang maju kedepan orang-orang  yang akan shalat untuk mereka ikuti

dalam shalat mereka. Imamah berarti kepemimpinan bagi kaum muslimin.1 Imamah

kubra berarti kepemimpinan tinggi dalam agama dan dunia, sebagai ganti dari nabi

SAW. Khilafah juga sebagian dari imamah kubra. Dan Imamah kaum muslimin

adalah khalifah dan yang semakna dengannya .2 sementara imamah shughra adalah

pengaitan shalat antara makmum dengan imam dengan beberapa syarat.3

Imam berarti setiap orang yang di ikuti sebagai panutan atau pemimpin.4 Dia

selalu di kedepankan dalam segala urusan. Dan Nabi adalah imam para imam

sementara khalifah adalah pemimpin rakyat dan di dalam Al-Quran imam bagi kaum

muslimin. Sementara imam tentara adalah komandan mereka.5

Jama’ kata dari Imam adalah A’immah. Imam shalat berarti orang yang maju

di hadapan jama’ah shalat dan mereka mengikuti gerakan shalatnya. Imam berarti

orang yang di ikuti oleh umat manusia baik sebagai pemimpin maupun lainnya.

Darinya maka muncul kata imam shalat. Imam berarti juga seorang yang ‘alim yang

1 Ibnu Muzhir, lisan Al-Arab, (Kairo: Dar Al-Ma’arif, tt), jld III, hal 134
2ibid
3ibid
4 Adib Bisri, kamus Al-Bisri, (Surabaya: Pustaka Prorefif: 1999),cet I,  hal 16
5ibid



menjadi panutan sedangkan imam segala sesuatu berarti penegak dan pelaku

perbaikan.6

Menunjuk imam adalah sebuah kewajiban Syar’i yang termasuk hal-hal yang

wajib menurut kesepakatan para ulama.7

B. Macam-macam imam adalah sebagai berikut

1. Anak-anak yang menjadi imam8

Seorang anak yang belum dewasa jika pandai membaca kitab Allah SWT

boleh menjadi imam menurut sebagian fuqaha karena anak-anak termasuk dalam

‘amm nya hadist.

اء وَ سَ ةِ نَّ ا في السُّ وْ انُ كَ نْ إِ ة فَ نَّ السُّ بِ مْ ھُ مُ لَ عْ أَ اء فَ وَ ة سَ اءَ رَ لقِ ي اْ ا فِ وْ انُ كَ نْ إِ فَ هللاِ ابِ تَ كِ لِ مْ ھُ ؤُ رَ قْ أَ مَ وَ قَ الْ مُّ ؤُ یَ 

فأقدمھم ھجرة فإن كانوا في الھجرة سواء فأقدمھم إسالما وال یؤم الرجل الرجل في سلطانھ وال 

"في بیتھ على تكرمتھ إال بإذنھیقعود 

Artinya : Yang berhak menjadi imam yang paling menguasai bacaan kitabullah di
antara mereka. dan jika mereka mempunyai kualitas yang sama dengan
bacaan kitab maka yang diutamakan yang menguasai Sunnah. Jika hal ini
mereka sama-sama mengetahui maka yang di utamakan adalah yang lebih
dahulu hijrahnya. jika hal ini mereka sama-sama maka di dahulukan yang
lebih utama masuk islam. Dan seseorang tidak dibenarkan menjadi imam
di wilayah kekuasaan yang lain yang tidak boleh duduk dirumahnya
kecuali atas izinnya.

Dan di dalam hadist yang lain

ُكنَّا بَِماٍء َمَمرَّ : أَالَ تَْلقَاهُ فَتَْسأَلَھُ؟ قَاَل فَلَقِیتُھُ فََسأَْلتُھُ فَقَالَ : قَاَل لِي أَبُو قِالَبَةَ : َعْن َعْمِرو ْبِن َسلََمةَ، قَالَ 

ْكبَاُن فَنَْسأَلُھُمْ  ُجُل؟ فَیَقُولُونَ َما لِلنَّاِس، َما لِلنَّاِس؟  َما ھََذا: النَّاِس، َوَكاَن یَُمرُّ بِنَا الرُّ َ : الرَّ یَْزُعُم أَنَّ هللاَّ

6 Lisan Al-arab, Loc.Cit, hal 134.
7 Wahbah Zuhaili, Fiqh Islami wa adil latuhu, (Dimasyq: Dar Al-fikri, tt). Jld II, hal 173
8 Para ulama berbeda pendapat mengenai imamah anak kecil dalam shalat. Mazhab Syaf’i menyatakan

secara muthlaq bahwa anak imamah anak kecil sah ketika shalat wajib maupun shalat sunnat. Sementara
mazhab maliki,hanafi, dan hanbali berpendapat bahwa imamah anak kecil tidak sah dalam shalat fardhu. Lihat
kitab Ibnu Qudamah, Al-Mughni, (Riyadh: Dar Al-Alam Al-Kutub, tt). Jil III, hal 70



ُ بَِكَذا، فَُكْنُت أَْحفَظُ َذلَِك الَكالََم، َوَكأَنََّما یُقَرُّ فِي َصْدِري، َوَكانَتِ : أَْرَسلَھُ، أَْوَحى إِلَْیِھ، أَوْ  أَْوَحى هللاَّ

ُم بِإِْسالَِمِھُم الفَْتَح، فَیَقُولُونَ  ا اْتُركُ : الَعَرُب تَلَوَّ وهُ َوقَْوَمھُ، فَإِنَّھُ إِْن ظَھََر َعلَْیِھْم فَھَُو نَبِيٌّ َصاِدٌق، فَلَمَّ

ا قَدِ  ِ : َم قَالَ َكانَْت َوْقَعةُ أَْھِل الفَْتِح، بَاَدَر ُكلُّ قَْوٍم بِإِْسالَِمِھْم، َوبََدَر أَبِي قَْوِمي بِإِْسالَِمِھْم، فَلَمَّ ِجْئتُُكْم َوهللاَّ

َصلُّوا َصالَةَ َكَذا فِي ِحیِن َكَذا، َوَصلُّوا َصالَةَ َكَذا «: يِّ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َحقًّا، فَقَالَ ِمْن ِعْنِد النَّبِ 

ُكْم أَْكثَُرُكْم قُْرآنًا ْن أََحُدُكْم، َوْلیَُؤمَّ الَةُ فَْلیَُؤذِّ َحٌد فَنَظَُروا فَلَْم یَُكْن أَ . » فِي ِحیِن َكَذا، فَإَِذا َحَضَرِت الصَّ

ْكبَاِن، فَقَدَُّمونِي بَْیَن أَْیِدیِھْم، َوأَنَا اْبُن ِستٍّ أَ  ْو َسْبِع ِسنِیَن، أَْكثََر قُْرآنًا ِمنِّي، لَِما ُكْنُت أَتَلَقَّى ِمَن الرُّ

الَ تَُغطُّوا َعنَّا اْسَت أَ : َوَكانَْت َعلَيَّ بُْرَدةٌ، ُكْنُت إَِذا َسَجْدُت تَقَلََّصْت َعنِّي، فَقَالَِت اْمَرأَةٌ ِمَن الَحيِّ 

قَاِرئُِكْم؟ فَاْشتََرْوا فَقَطَُعوا لِي قَِمیًصا، فََما فَِرْحُت بَِشْيٍء فََرِحي بَِذلَِك القَِمیصِ 

Artinya : Dari Amr bin salamah dia bercerita kami pernah berada di air yang menjadi jalanan
orang lalu ada beberapa orang yang berkendraan melewati kami kami pun bertanya
kepada mereka apa yang terjadi pada orang-orang ini ? ada apa dengan orang ini ?
mereka menjawab di mengaku bahwa Allah telah mengutusnya dan memberi wahyu
kepadanya. Allah telah mewahyukan begini dan aku hafal ucapan tersebut seakan ia
telah tertanam di dalam dadaku sedangkan bangsa arab di tunggu ke islaman mereka
pada masa pembebasan kota makkah. Mereka berkata, biarkan ia bersama kaumnya
jika ia muncul di tengah-tengah mereka berarti ia seorang nabi yang jujur. Setelah
terjadi peristiwa pembebasan kota mekah, setiap orang berduyun-duyun
mengikrarkan ke Islaman mereka. Dan Ayahku mendahului kaumku dalam
menyatakan ke Islamannya . Ketika tiba dia berkata Aku benar-benar datang kepada
kalian dari sisi nabi beliau bersabda, kerjakanlah Shalat ini pada saat begini. Dan
kerjakannlah shalat ini pada saat begini dan jika waktu shalat tiba, hendaklah salah
seorang di antara kalian mengumandangkan azan, dan hendaklah yang paling
banyak hafalan Al-Qurannnya di antara kalian mengimami kalian. Kmeudian
mereka memandang dan tidak ada seorangpun yang lebih banyak hafalan Al-Auran
melebihi aku karena aku telah mempelajarinya dari para pengendara maka
merekapun mengajukan diriku di hadapan mereka sedangkan pada saat itu aku
berusi enam atau tujuh tahun dan pada diriku melekat kain kecil di mana jika aku
bersujud maka mantel itu terus terbuka dariku kemudian ada seorang wanita dariu
sebuah wilayah mengatakan mengapa kalian tidak menutupi pantat pembaca Al-
Quran kalian ? maka merekapun membelikan kain dan memotongkan untukku satu
baju. Aku tidak pernah gembira oleh sesuatu segembira saat mendapatkan baju
tersebut.9

Ini lah yang benar bahwa Imamah anak kecil baik dalam keadaan shalat fardhu

maupun shalat sunnat maka shalat tersebut tetap sah. Jika di ajukan oleh suatu kaum

9 Imam Bukhari, Shahih Bukhari, (Beurut: dar ibnu kasir, 2002 ). jld I, hal 970



dan ia memang yang paling banyak hafala\n Al-Qurannya dan ia sudah mencapai usia

tujuh tahun karena tidak ada Qias yang bersebarangan dengan nash selain itu karena

imamah ‘Amr bin Salamah atas kaumnya terjadi pada masa turunya wahyu kalau

shalat yang di lakukannya itu batal dan perbuatannya tersebut sebagai kemungkaran

pasti Allah SWT akan menolaknya dan kerana orang-orang yang mengedepankan

A’mr bin Salamah itu secara keseluruhan adalah sahabat.10 Imamm Maliki

mengatakan bahwa anak yang hasil zina tidak boleh menjadi imam shalat fardhu dan

boleh mengimami ketika shalat sunnat saja seperti shalat sunnat ketika bulan

ramadhan.11

2. Orang fasik menjadi imam

Masalah orang fasik menjadi imam kalangan ulama fiqh berbeda pendapat.m

Ada sebagian ulama melarang orang fasik jadi imam akan tetapi ada juga ulama yang

lain membolehkan, dan ada juga ulama yang membedakan apakan kefasikannya itu

sudah pasti ataupun belum. Jika kefasikan sudah pasti maka makmum harus

mengulangi shalatnya. Dan jikalau kefasikannya itu hanya sekedar dugaan maka

pengulangan shalat lebih baik sifatnya dan inilah menurut pendapat imam malik12

Ada juga ulama yang membedakan apakah fasiqnya itu beralasan atau tidak

seperti perasaan orang yang meminum anggur. Alasan-alasan itu menjdai pedoman

pendapat ulama  Iraq. Mereka membolehkan shalat di belakang orang yang fasik yang

10 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathu Al-Bary,  jld VIII, hal 23

11 Imam Malik bin Anas Ash-Bahi, Al-Mudawwanah Al-Kubra,(Beurut, Dar al-kutub al-‘ilmiah, 1994),

jil I, hal 178.

12 Abdullah Al-‘Abari, syarah bidayah almujtahid wannihayah al-muqtashid, (dar as-salam, 1995 ) jil II, hal 338



mempunya alasan dan tidak membolehkan bermakmum kepada orang yang fasik yang

tidak mempunyai alasan.

Yang menjadi  penyebab  perbedaan pendapat ulama karna hal ini tidak pernah

di bahas di dalam syarak padahal qiyas dalam persoalan ini mempunyai alasan

ternyata saling bertentangan. Bagi kelompok yang berpendapat bahwa imam yang

fasik tidak membatalkan shalat karena ia di perlukan oleh makmum, berarti imam

fasik itu boleh. Bagi kelompok yang menqiaskan seorang imam dengan persaksian

dan orang fasik yang melakukan shalat secara keliru, seperti kemungkinan seorang

fasik melakukan penipuan dalam persaksian melarang orang fasiq menjadi imam.

Jadi ada ulama yang membedakan apakah fasik itu ada alasannya atau tidak.

Hampir sama dengan argumen tersebut adalah alasan yang membedakan apakah

fasiknya itu sudah bisa di tetapkan, yang demikian itu tidak bisa di benarkan.

Kelompok ahli zhahirmemebedakan orang yang ahli fasik menjadikan imam

berdasarkan ‘ammnya hadist yang artinya bahwa yang berhak menjadi imam itu

adalah orang yang paling bagus bacaanya di anatara mereka. Mereka beranggapan

bahwa hadist tersebut tidak mengecualikan orang-orang fasik dari orang-orang yang

bukan fasik. Perlu di ketahui penggunaan dalil‘amm jika tidak pada tempatnya

sebenarnya sangatlah dha’if.

Ada juga ulama yang berpendirian bahwa apakah kefasikan seseorang yang

menjadi imam itu berkaitan dengan syarat sahnya shalat atau hal-hal yang di luar

shalat, dengan mengambil dasar bahwa seorang imam hanya di tuntu hanya

mengerjakan shalat secara sah.13Jika kemaksiatan atau pelaku bid’ah yang di

13Ibid



kerjakannya itu tidak membuatnya itu keluar dari Islam tapi harus tidak di maksudkan

urutan imam dalam shalat dan juga yang lainnya.14

Di antara dalil yang menunjukkan sahnya imamah yang fasiq ini adalah hadist

، قَالَ  َالةَ َعْن «: قَاَل لِي َرُسوُل هللاِ : َعْن أَبِي َذرٍّ ُروَن الصَّ َكْیَف أَْنَت إَِذا َكانَْت َعلَْیَك أَُمَراُء یَُؤخِّ

َالةَ َعْن َوْقتِھَا؟-أَْو -َوْقتِھَا؟  َالةَ لَِوْقتِھَا، «: فََما تَأُْمُرنِي؟ قَالَ : قُْلتُ : قَالَ » یُِمیتُوَن الصَّ َصلِّ الصَّ

، فَإِنَّھَا لََك نَافِلَةٌ  َعْن َوْقتِھَا: َولَْم یَْذُكْر َخلَفٌ » فَإِْن أَْدَرْكتَھَا َمَعھُْم، فََصلِّ

Artinya: Dari Abu Dzar dia bercerita Rasulallah pernah bersabda kepadaku
bagaimana sikapmu jika engkau di pimpin oleh Umara yang suka
mengahirkan shalat dari waktunya atau menangguhkan shalat dari
waktunya? Dia berkata, aku katakan lalu apa yang engkau perintahkan
kepadaku? Beliau bersabda kerjakanlah shalat pada waktunya dan jika
engkau mendapatkan shalat itu bersama mereka maka kerjakanlah shalat
karena sesungguhnya ia menjadi ibadah tambahan bagimu( dan janganlah
kamu mengatakan sesungguhnya aku telah mengerjakan shalat sehingga
aku tidak perlu shalat lagi).15

Demikian juga hadist Abu Hurairah Ra Dari Nabi SAW beliau bersabda

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل یَُصلُّوَن لَُكْم، فَإِْن أََصابُوا فَلَُكْم، َوإِْن أَْخطَئُوا   فَلَُكْم َوَعلَْیِھمْ أَنَّ َرُسوَل هللاَّ

Artinya: (Para imam itu) shalat bersama kalian (makmum) jika mereka (para imam)

itu benar maka pahala bagi mereka dan jika mereka salah maka pahalanya

bagimu dan dosa atas mereka.16

Selain itu karena beberapa orang sahabat Ra pernah mengerjakan shalat jumat

dan jama’ah serta shalat ‘id di belakang para imam yang melakukan perbuatan keji

tapi mereka tidak mengulangi shalatnya lagi sebagaimana Abdullah ibnu Umar pernah

mengerjakan shalat dibelakang Al-Hajjaj bin yusuf.17 Dan Ibnu Umar adalah orang

14 Ibnu Qudamah, Al-Mughni ( Riyadh: Dar Al-‘alam Al-Kutub, tt). jil III, hal 22
15 Imam muslim, op.cit, hal 458
16 Imam bukhori, 173
17Ibid, hal 402



yang paling gigih untuk mengikuti sunnat dan berhati-hati dalam menjalankannya dan

sebagaimana di ketahui Al-Hajjaj adalah orang yang paling fasiq

Demikian halnya dari Anas Ra Annas dia pernah mengerjakan shalat di

belakang Al-Hajjaj juga Abdullah bin Mas’ud dan beberapa orang sahabat lainnya

yang pernah mengerjakan shalat di belakng Alwalid bin Abi Mu’i. Dimana pada suatu

hari Al-Walid pernah shalat subuh dua rakaat bersama mereka kemudian dia bertanya

apakahperlu aku perlu memberikan tambahan kepada kalian ? lalu ada dua orang yang

bersaksi di hadapan ustman sehingga ustman menjatuhkan hukum hadd kepadanya

dan dia di cambuk ke empat puluh kali selanjutnya ia berkata nabi pernah mencambuk

empat puluh kali Abu Bakr empat puluh kali, dan Umar delapan puluh kali.

Semuanya itu adalah sunnat dan yang lebih yang aku sukai.18

Dalam kitab shahih Bukhari disebutkan

ُ َعْنھُ،  ِ ْبِن َعِديِّ ْبِن ِخیَاٍر، أَنَّھُ َدَخَل َعلَى ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن َرِضَي هللاَّ َوھَُو َمْحُصوٌر -َعْن ُعبَْیِد هللاَّ

ٍة، َونََزَل بَِك : فَقَالَ - ُج؟ فَقَالَ إِنََّك إَِماُم َعامَّ الَةُ أَْحَسُن «: َما نََرى، َویَُصلِّي لَنَا إَِماُم فِْتنٍَة، َونَتََحرَّ الصَّ

َما یَْعَمُل النَّاُس، فَإَِذا أَْحَسَن النَّاُس، فَأَْحِسْن َمَعھُْم، َوإَِذا أََساُءوا فَاْجتَنِْب إَِساَءتَھُمْ 

Artinya: Dari Ubaidillah bin adi Adi bin Khayar dia pernah masuk menemui usman
bin Affan yang tengah dalam keadaan di kepung, seraya berkata
sesungguhnya engkau adalah adalah imam umum dan kami telah
menyaksikan apa yang menimpa dirimu. Kita di imami oleh seorang imam
penebar fitnah dan kami keberatan untuk mengikutinya maka Ustman berkata
shalat merupakan amalan umat manusia yang paling baik. Karena itu jika
orang-orang melakukan yang baik maka berbuat baiklah kalian bersama
mereka. Dan jika mereka berbuat jahat, maka hindarilah kejahatan mereka
itu.19

Meskipun orang fasiq mengimami orang sesamanya menurut mazhab Maliki,

Syafi’i, dan Hanbali. Karena orang yang seperti ini tidak peduli dengan agama.

18 Imam muslim. op.cit. hal 1331-1332
19 Imam Bukhari,Op. cit, 183-184



Hanbali mengecualikan untuk shalat jumat dan shalat ‘id maka sah kepemimpinan

orang fasiq yang pintar tersebut shalatnya bila dalam keadaan terpaksa. Adapun

mazhab Hanafi membolehkan kepemimpinan orang fasiq yang pintar kepada orang

yang sesamanya.20 Sedangkan imam Nawawi mengatakan dalam majmu’bahwa boleh

shalat di belakang orang yang fasiq.21

3. Wanita sebagai imam shalat bagi kaum laki-laki

Masalah wanita menjadi imam shalat kalangan fuqahak juga berbeda

pendapat. Jumhur fuqahak berbeda pendapat bahwa wanita tidak boleh mengimami

laki-laki. Mengenai kaum wanita mengimami kaum wanita menurut imam Syafi’i

boleh. Namun Imam Maliki melarang hal yang demikian. Sedangkan pendapat yang

sedikit asing adalah dari Abu Tsaur dan thabari. Keduanya membolehkan imam

wanita secara muthlak. Jumhur fuqahak sepakat melarang wanita menjadi imam bagi

kaum laki-laki sebab jika wanita menjadi imam bagi kaum laki-laki sudah terkenal

sejak dahulu pada awal islam. Lebih-lebih ajaran shalat kaum wanita terjadi setelah

kaum laki-laki, dengan demikian dapat di pahami adalah wanita tidak boleh

mendahului kaum laki-laki hal ini.22

Nabi Bersabda dari jalan Ummi Waraqah bin Abdillah Al-Harist

، قَالَ  ُل أَتَمُّ ِ ْبِن اْلَحاِرِث، بِھََذا اْلَحِدیِث، َواْألَوَّ ِ َصلَّى هللاُ : َعْن أُمِّ َوَرقَةَ بِْنِت َعْبِد هللاَّ َوَكاَن َرُسوُل هللاَّ

ُن لَھَا، َوأََمَرھَا أَْن تَُؤمَّ أَْھَل َداِرھَا، قَاَل َعبُْد َعلَْیِھ َوَسلََّم یَُزوُرھَا فِي بَْیتِھَا َوَجَعَل لَھَا ُمَؤذِّ  نًا یَُؤذِّ

ْحَمنِ  نَھَا َشْیًخا َكبِیًرا : الرَّ فَأَنَا َرأَْیُت ُمَؤذِّ

Artinya:Dari Ummu waraqah binti Abdullah bin Harist bahwa Nabi SAW pernah

menjenguknya di rumah. Beliau menyiapkan seorang mu’azzin yang akan

20 Wahbah Zuhaili, Op. Cit, hal 187
21 Imam Nawawi, Syarah muhazzab, (Jeddah: maktabah irsyad, tt). jil VI, hal 150
22Ibid



mengumandangkan azan untuknya lalu ia menyuruh dirinya mengimami

keluarganya. Abdurrahman bin Khalad yang meriwayatkan darinya

menyatakan aku melihat muazzin itu seorang yang sudah tua renta.23

Hal itu menunjukkanbahwa disyari’atkannya shalat berjama’ah bagi kaum wanita

yang tidak bergabung dengan kaum laki-laki.24

4. Imamah orang yang membaca dengan melihat Al-Quran secara langsung adalah sah

ھَا َعْبُدھَا َذْكَواُن ِمَن الُمْصَحِف : َوَكانَْت َعائَِشةُ  یَُؤمُّ

Artinya : Adalah A’isyah pernah diimami oleh seorang hambanya yang bernama

zakwan yang membaca Al-Quran secara langsung.25

5. Imam di suatu masjid sebelum imam yang semestinya menunaikan shalat tidak di

perbolehkan

Kecuali di izinkannya, Sebagaimana yang tercantum dalam Hadist

ھِ انِ طَ لٌ في سُ لَ جُ الرًّ لُ جُ الرَّ مُّ ؤُ یَ َال وَ 

Artinya: Dan seseorang tidak dibenarkan menjadi imam di wilayah kekuasaannya.26

Dengan demikian tidak di bolehkan bagi seseorang untuk menjadi imam di

suatu masjid yang sudah memiliki imam tetap kecuali dengan seizin imam. Contonya

dengan mewakilkan kepadanya seraya berkata “shalatlah bersama orang-orang.” Atau

mengatakan dengan jamaah, jika aku terlambat dari waktu kumandang iqomah maka

kerjakanlah shalat.

Jika imam benar-benar terlambat maka jama’ah boleh mengajukan seorang

dari mereka untuk menjadi imam, sebagaimana hal itu pernah di lakukan oleh Abu

23 Abu Daud Sulaiman, Sunan Abu Daud, (Beurut: maktabah Al-Basriyyah, tt). jil II, hal 161
24 Ibnu Qudamah, op.cit. hal 37
25 Imam Bukhori, Shohih Bukhari, (beurut: Dar al-Ibnu kasir, 2002). jil I, hal 153
26 Imam Muslim, Shohih Muslim, (beurut: Dar Al-Kutub ‘ilmiah, 1991). jil I, hal 464



Bakar As-Siddiq.27 Dan jika ada orang yang mengimami shalat berjama’ah sebelum

imam yang semestinya menunaikan shalat yang tanpa izin darinya imam yang tetap

maka ada yang mengatakan shalat tersebut tidak sah dan mereka berkewajiban untuk

mengulangi shalat mereka dengan imam yang tetap tersebut. Dan ada juga yang

berpendapat lain shalat tersebut sah akan tetapi pelakunya berdosa. Dan pendapat

inilah yang benar karena ketentuan pokok yang berlaku menyebutkan sah sehingga

ada dalil yang menunjukkan kerusakannya.

6. Imamah yang di benci oleh mayoritas jama’ah karena alasan yang di benarkan adalah

makruh

Berdasarkan hadist Abu Umamah R.a di bercerita, Rasulallah bersabda

ُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ : َسِمْعُت أَبَا أَُماَمةَ، یَقُولُ  : َذانَھُمْ ثَالَثَةٌ الَ تَُجاِوُز َصالَتُھُْم آ: قَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ

الَعْبُد اآلبُِق َحتَّى یَْرِجَع، َواْمَرأَةٌ بَاتَْت َوَزْوُجھَا َعلَْیھَا َساِخطٌ، َوإَِماُم قَْوٍم َوھُْم لَھُ َكاِرھُونَ 

Artinya: Tiga orang shalat mereka yang tidak melewati telinga-telinga mereka, budak

yang melarikan diri sehingga kembali, seorang isteri yang menetap( di rmah)

sedang suaminya murka kepadanya, dan imam imam suatu kaum yang

membencinya.28

اْمَرأَةٌ َعَصْت : أََشدُّ النَّاِس َعَذابًا اْثنَانِ : َكاَن یُقَالُ : َعْن َعْمِرو ْبِن الَحاِرِث ْبِن اْلُمْصطَلِِق، قَالَ 

، َوإَِماُم قَْوٍم َوھُْم لَھُ َكاِرھُونَ َزْوَجھَا

Artinya: Dari Amr bin Al-Harist bin Al-mustaliq, dia bercerita dikatakannya orangyang

memperoleh azab yang paling pedih ( pada hari kiamat kelak) ada dua orang

27Ibid., hal 316
28 Imam Turmuzi, Shohih Turmuzi, ( Riadh: Maktabah Ma’arif, tt). hal 98



seorang isteri yang durhaka kepada suaminya, dan imam suatu kaum yang

membencinya.29

Imam turmuzi mengatakan, segolongan ulama memakruhkan seseorang

mengimami suatu kaum yang membencinya. Jika imam tersebut tidak zalim maka

yang berdosa adalah orang-orang yang membencinya. Menegai hal ini Ahmad dan

Ishaq mengungkapkan, jika yang membenci hanya satu, dua, tiga orang saja maka

tidak ada larangannya untuk shalat bersama mereka sehingga mayoritas kaum

membencinya.30

Turmuzi menyebutkan Hanad bercerita Jarir megatakan Manshur

menyampaikan lalu kami bertanya tentang masalah imam maka di katakan kepada

kami bahwa hal itu di tunjukkan kepada imam-imam yang zalim. Adapun orang yang

menegakkan sunnah maka yang berdosa adalah orang yang membencinya.31

7. Imamah orang yang mengerjakan shalat sunnat atas orang yang mengerjakan shalat

fardhu juga di bolehkan menurut pendapat yang rajih

Hal itu berdasarkan pada hadist

 ِ أَنَّ ُمَعاَذ ْبَن َجبٍَل، َكاَن یَُصلِّي َمَع النَّبِيِّ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم، ثُمَّ یَْرِجُع، : َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد هللاَّ

فَیَُؤمُّ قَْوَمھُ 

Artinya: Bawhwa mu’az bin Jabal Ra dia pernah mengerjakan shalat isya bersama

Rasulallah kemudian mendatangi masjid kaumnya dan mengerjakan shalat

yang sama dengan mereka.32

Sebagaimana di ketahui bahwa shalat pertama dikerjakan oleh Mu’azd bin

Jabal adalah shalat fardhu sementara yang kedua adalah shalat sunnat dan hal tersebut

29Ibid
30Ibid., hal 97.
31Ibid
32 Imam Bukhari,Op.cit. hal. 175.



tidak di bantah oleh Nabi SAW. Nabi sendiri pernah mengerjakan shalat dua rakaat

dalam beberapa macam shalat khauf dengan satu kelompok pertama kemudian

mengucapkan salam setelah itu beliau mengerjakan shalat dua rakaat juga dengan

kelompok yang kedua dan kemudian beliau juga mengucapkan salam.

Sabdanya :

 ،ِ ِن، ثُمَّ َسلََّم، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َصلَّى بِطَائِفٍَة ِمْن أَْصَحابِِھ َرْكَعتَیْ «َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد هللاَّ

ثُمَّ َصلَّى بِآَخِریَن أَْیًضا َرْكَعتَْیِن، ثُمَّ َسلَّمَ 

Artinya: Dari jabir bin ‘abdillah bahwasanya Nabi SAW shalat bersama beberapa orang

sahabatnya sebanyak dua raka’at kemudian nabi salam, kemudian nabi shalat

dengan sahabat yang lain sebanyak dua raka’at kemudian Nabi salam.33

Dengan demikian salat yang pertama di anggap Nabi sebagai shalat fardhu dan

yang kedua sebagai shalat sunnat.34 Berdasarkan hal tersebut maka di bolehkan shalat

isya di belakang orang yang shalat tarawih dan shalat lainnya.35

8. Imamah orang yang mengerjakan shalat ashar atau shalat lainnya atas orang yang

mengerjakan shalat zhuhur atau lainnya adalah di bolehkan

Menurut pendapat yang shahih hal itu diperbolehkan karena ia merupakan

cabang dari imamah orang yang mengerjakan shalat sunnat atas orang yang

mengerjakan shalat fardhu, dimata hukum keduanya memiliki posisi yang sama akan

disini lebih pantas karena penilaian sah terhadap shalat yang mengerjakan shalat

33 Imam nasa’i, sunan nasa’i (Riyadh: Maktabah Al-Ma’arif, tt). jil I, hal 156

34 Imam Shan’ani, Subul As-Salam syarhu bulugh al-maram min jam’i adillah al-ahkam (Dar Al-Fikri,
tt) jil II, hal 131 dan ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman Al-Bassam, taudhih al-ahkam min bulugh al-maram (kairo:
Dar ibni al-jauzy, 2011). jil I, hal 676.

35 Ibnu Qudamah, al-Mughni, Riyadh: Dar ‘alam Al-kutub, tt). jil III, hal 69



zhuhur di belakang orang yang mengerjakan shalat jumat. Jika shalat jumat seorang

makmum mendapatkan imam telah mengangkat tangan dari rukuk pada raka’at yang

kedua dari shalat jumat maka dia boleh masuk bergabung dalam shalat tersebut

bersamanya dengan niat shalat zhuhur dan jika sang imam mengucapkan salam maka

hendaklah ia berdiri dan mengerjakan shalat zhuhur empat raka’at.

Adapun hadis Nabi SAW menyatakan

إِنََّما ُجِعَل اِإلَماُم لِیُْؤتَمَّ بِِھ، فَالَ تَْختَلِفُوا : " هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم أَنَّھُ قَالَ َعْن أَبِي ھَُرْیَرةَ، َعِن النَّبِيِّ َصلَّى 

َعلَْیِھ،

Artinya: Dari Abi Hurairah dari Nabi SAW Bbersabda sesungguhnya di jadikan imam

supaya di ikuti makan janganlah berbeda atasnya imam.36

Adapun kata jangan berbeda disini maksudnya adalah berupa perbuatan dan

ucapan.

Berdasrkan hadist dari abu hurairah

فُوا إِنََّما ُجِعَل اِإلَماُم لِیُْؤتَمَّ بِِھ، فَالَ تَْختَلِ : " َعْن أَبِي ھَُرْیَرةَ، َعِن النَّبِيِّ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم أَنَّھُ قَالَ 

ُ لَِمْن َحِمَدهُ، فَقُولُوا: َعلَْیِھ، فَإَِذا َرَكَع، فَاْرَكُعوا، َوإَِذا قَالَ  َربَّنَا لََك الَحْمُد، َوإَِذا َسَجَد : َسِمَع هللاَّ

فَاْسُجُدوا، َوإَِذا َصلَّى َجالًِسا، فََصلُّوا ُجلُوًسا أَْجَمُعوَن،

Artinya: Sesungguhnya imam itu gunanya untuk di ikuti perbuatannya maka apabila ia
takbir maka takbirlah janganlah kamu takbir sebelum ia takbir. apabila ia
rukuk hendaklah kamu rukuk. jangan kamu rukuk sebelum ia rukuk. apabila ia
i'tidal maka ucapkanlah rabbana lakalhamdu dan apabila ia sujud hendaklah
kamu sujud dan jangan kamu sujud sebelum ia sujud dan jika imam shalat
sambil duduk maka shalat sambil duduklah kalian semuanya37

36 Imam bukhari, op.cit. 179 dan Imam Muslim, op,cit, hal 309
37 Imam Muslim, op.cit. hal 309.



Imam As-Shan’ani mengatakan Hadist di ini mensyaratkan niat dan itu

menunjukkan jika imam dan makmum itu berbeda dimana antara salah satu diantara

mereka berinat untuk menunaikan shalat fardhu sedangkan yang lainnya menunaikan

shalat sunnat atau anggap saja yang saju menunaikan shalat ashar dan yang lainnya

shalat zhuhur maka ia sah untuk menjadi jama’ah.38

9. Imamah orang yang shalat fardhu atas orang yang mengerjakan shalat sunnat di

perbolehkan

Berdasarkan hadist dari Abu Sa’id Ra

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم  ، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ أََال : أَْبَصَر َرُجًال یَُصلِّي َوْحَدهُ، فَقَالَ " َعْن أَبِي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ

یَتََصدَّقَُعلَى ھََذا فَیَُصلَِّي َمَعھُ َرُجٌل 

Artinya: Dari Abu Sa’id Al-Khudri Ra Rasulallah SAW pernah melihat seseorang

mengerjakan shalat sendirian, beliau bersabda adakah orang yang akan

bersedekah  terhadap orang in? Sehingga orang tersebut shalat bersamany39

Dan di dasarkan pada hadist-hadist terhadap dasar pengulangan shalat jama’ah

bagi orang yang mendapati shalat jama’ah bagi orang yang mendapati shalat jama’ah

sedang dia sudah mengerjakan shalat sebelumnya. Salah satu dari hadist tersebut

adalah

Dari Yazid bin Al-Asud

إَِذا َصلَّْیتَُما فِي ِرَحالُِكَما ثُمَّ أَتَْیتَُما َمْسِجَد َجَماَعٍة فََصلِّیَا َمَعھُْم، فَإِنَّھَا لَُكَما نَافِلَةٌ 

38 Imam shan’ani, op.cit. hal 50.
39 Abu Daud, op.cit.hal 157.



Artinya: ....Jika kalian berdua sudah mengerjakan shalat di kediaman kalian kemudian kalian

mendatangi shalat jama’ah di masjid, maka kerjakannya shalat bersama shalat

mereka, karena sesungguhnya ia sebagai ibadah tambahan buat kamu sekalian.40

Imam Ibnu Qudamah mengatakan dan kami tidak mengertahui adanya

perbedaan pendapat para ulama mengenai hal tersebut.41

10. Imamah orang yang mukim bagi musafir adalah sah

Akan tetapi orang musafir tersebut menyempurnakan shalatnya seperti shalat

imam,baik musafir tersebut mendapati shalat secara keseluruhan, satu rakaat, maupun

kurang dari satu raka’at. Berdasarkan perbuatan dari Ibnu Umar Ra mengatakan

bagaimana aku harus shalat jika saya berada di makkah jika aku tidak shalat bersama

imam? Maka Ibnu Umar mengatakan dua rakaak menjdai sunnah Abu Qasim SAW.42

Seorang musafir berimam kepada orang yang mukim maka musafir harus

menyempurnakan shalatnya jika orang yang musafir itu menjdi masbuq.

Sebagaiman keumuman hadist Rasulallah SAW.

إِنََّما ُجِعَل اِإلَماُم لِیُْؤتَمَّ بِِھ، فَالَ تَْختَلِفُوا : " َعْن أَبِي ھَُرْیَرةَ، َعِن النَّبِيِّ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم أَنَّھُ قَالَ 

َعلَْیِھ فإذا كبر فكبروا 

Artinya: Dari Abi Hurairah dari Nabi SAW bersabda sesungguhnya di jadikan imam

supaya di ikuti maka janganlah berbeda atasnya imam apabila imam takbir

maka bertakbirlah kalian.43

11. Imamah seorang yang musafir bagi orang yang mukim adalah sah

40 Sunan turmuzi, op.cit. hal 64
41 Al-Mughni, op.cit, hal 68
42 Shahih muslim, op.cit, hal 478
43 Imam bukhari, op.cit. 179 dan Imam muslim, op,cit, hal 309



Orang yang mukim bisa menyempurnakan setelah salam musafir tersebut. Hal

ini berpedoman kepada atsar yang membahas masalah tersebut

یَا أَْھَل اْلبَلَِد، َصلُّوا أَْربًَعا فَإِنَّا . قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسالم:َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْیٍن، قَالَ 

قَْوٌم َسْفرٌ 

Artinya: Dari ‘imran bin Husain berkata Rasulallah bersabda wahai penduduk negri ini

kerjakanlah shalat empat rakaat sesungguhnya kami adalah orang yang sedang

dalam perjalanan (musafir).44

Ibnu Qudamah mengatakan bahwa para ulama telah sepakat orang yang

mukim jika bermakmum kepada orang yang musafir, lalu orang yang musafir itu

mengucapkan salam pada rakaat yang kedua maka orang yang mukim itu

menyempurnakan shalatnya.45Dan jikalau musafir melaksanakan shalat secara utuh

mengimami orang yang mukim maka shalat mereka itu sempurna dan sah.46

12. Imamah yang bertayammum terhadap yang wadhu’ adalah di perbolehkan.

Berdasarkan hadist dari A’mr bin ‘Ash

َالِسِل فَأَْشفَْقُت إِِن اْغتََسْلُت : َعْن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص قَالَ  اْحتَلَْمُت فِي لَْیلٍَة بَاِرَدٍة فِي َغْزَوِة َذاِت السُّ

ْبَح فََذَكُروا َذلَِك لِلنَّبِيِّ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلَّ  ْمُت، ثُمَّ َصلَّْیُت بِأَْصَحابِي الصُّ یَا «: َم فَقَالَ أَْن أَْھلَِك فَتَیَمَّ

َ » َعْمُرو َصلَّْیَت بِأَْصَحابَِك َوأَْنَت ُجنٌُب؟ فَأَْخبَْرتُھُ بِالَِّذي َمنََعنِي ِمَن اِالْغتَِساِل َوقُْلُت إِنِّي َسِمْعُت هللاَّ

َ َكاَن بُِكْم َرِحیًما{: یَقُولُ  ِ َصلَّى هللاُ َعلَْیھِ فََضِحَك رَ ] 29: النساء[} َوَال تَْقتُلُوا أَْنفَُسُكْم إِنَّ هللاَّ ُسوُل هللاَّ

َوَسلََّم َولَْم یَقُْل َشْیئًا 

Artinya: Dia bercerita pada suatu malam yang sangat dingin saat terjadi perang Dzatus
salasil aku bermimpi. Aku sadar jika mandi aku bisa jatuh sakit sehingga
akupun bertayammum dan kemudian mengerjakan shalat bersam sahabat-

44 Abu Daud. Op.cit. jil II. Hal 10
45 Ibnu Qudamah. Op.cit.hal 146
46ibid



sahabatku. Kemudian mereka menceritakan hal tersebut kepada Rasulallah
SAW maka berliau bersabda: Wahai ‘Amr apakah benar engkau shalat dengan
sahabat-sahabatmu dalam keadaan junub ? lalu aku ceritakan hal tersebut yang
menghalagi ku untuk mandi janabah. Dan aku katakan sesungguhnya aku
pernah mendengar Allah SWT berfirman dan jangan kalian membunuh diri
kalian sesungguhnya Allah SWT adalah maha penyayang kepada kalian (Q.S.
An.Nisa : 29 ) Maka Rasullahallah SAW tertawa dan tidak melontarkan
sepatah katapun.47

Dalam sebuah riwayat yang lain di sebutkan

َالِة، ثُمَّ َصلَّى بِِھمْ  أَ ُوُضوَءهُ لِلصَّ فََغَسَل َمَغابِنَھُ َوتََوضَّ

Artinya: lalu dia mencuci semua lipatan tubuhnya dan berwudhu’ dengan wudhu’ shalat

dan kemudian shalat bersama mereka.48

Alhafizh Ibnu hajar mengatakan di dalam hadist tersebut terdapat pengertian

yang membolehkan bagi orang yang menggunakan air bisa menyebabkan dirinya

jatuh sakit baik karena faktor yang lainnya. Dan di bolehkannya shalat orang yang

bertayammum dengan orang yang berwudhu’.49 Ibnu Qudamah mengatakan bahwa

bermakmum orang yang berwudhu’ pada orang yang bertayammum saya pandang

suatu hal yang tidak jadi masalah.50

13. Imamah seorang wanita dengan wanita yang lain adalah sah

Berdasarkan Nabi Bersabda dari jalan Ummi Waraqah bin Abdillah Al-Harist

، قَالَ  ُل أَتَمُّ ِ ْبِن اْلَحاِرِث، بِھََذا اْلَحِدیِث، َواْألَوَّ ِ َصلَّى هللاُ : َعْن أُمِّ َوَرقَةَ بِْنِت َعْبِد هللاَّ َوَكاَن َرُسوُل هللاَّ

ُن لَھَا، َوأََمَرھَا أَْن تَُؤمَّ أَْھَل َداِرھَا، قَاَل َعبُْد َعلَْیِھ َوَسلََّم یَُزوُرھَا فِي بَْیتِھَا َوجَ  نًا یَُؤذِّ َعَل لَھَا ُمَؤذِّ

ْحَمنِ  نَھَا َشْیًخا َكبِیًرا : الرَّ فَأَنَا َرأَْیُت ُمَؤذِّ

Artinya:Dari Ummu waraqah binti Abdullah bin Harist bahwa Nabi SAW
pernahmenjenguknya di rumah. Beliau menyiapkan seorang mu’azzin yang
akan mengumandangkan azan untuknya lalu ia menyuruh dirinya mengimami

47 Abu Daud. Op.cit. jil I, hal 92
48Ibid
49 Al-Mughni, op.cit, jil III, hal 66
50ibid



keluarganya. Abdurrahman bin Khalad yang meriwayatkan darinya
menyatakan aku melihat muazzin itu seorang yang sudah tua renta.51

Hal ini  menunjukkan hal ini di syari’atkan bagi kaum wanita shalat

berjama’ah yang tidak bergabung dengan laki-laki. Para ulama berbeda pendapat

mengenai shalat berjama’ah mengenai shalat jama’ah kaum wanita sendiri di rumah

mereka yang terpisah dari kaum laki-laki. Ada yang mengtakan hal itu adalah sunnat

karena nabi pernag menyuruh waraqah mengimami keluarganya. Ada juga yang

mengatakan hal itu makruh mereka beralasan hadist dari Waraqah itu adalah dho’if.

Ada juga berpendapat bahwa hal itu mubah karena kaum wanita termasuk dalam

hitungan berjama’ah. Karena hal itu di bolehkan bagi mereka mengikuti shalat

berjama’ah sehingga shalat pelaksanaan shalat jama’ah di rumah bagi kaum wanita

mubah, oleh sebab itu lebih menutupi aurat mereka.52

C. Hal-Hal yang di makruhkan ketika menjadi imam menurut Mazhab-Mazhab

A. Mazhab Hanafi

1. Bermuka halus atau tidak ada jenggotnya si imam

2. Orang yang cacat fisik

3. Orang yang mengidap penyakit menular

4. Peminum khamar.53

5. Pemakan harta riba

6. Pengadu domba.54

7. Orang yang Riya’.55

51 Abu Daud Sulaiman, op. cit, jil II, hal 161
52 Al-Mughni, Loc. cit, hal 66-67
53 Termasuk hal-hal yang berkaitan dengan imam fasiq

54 Yaitu  Orang yang menyebarkan berita di antara orang yang banyak dengan bertujuan membuat
kerusakan



B. Mazhab Maliki

1. Di makruhkan bagi imam yang terkena penyakit mudah buang air kecil

2. Imam yang memiliki luka atau bisul

3. Dimakruhkan juga imam yang belum di khitan

4. Imam yang tidak di kenal. Maksudnya orang yang tidak di ketahui keadaannya

apakah ia orang yang adil ataukah fasiq, begitu juga orang yang tidak di kenali nasabnya

C. Mazhab Syafi’i

1. Dimakruhkan imam yang sangat kedinginan

2. Imam yang berprofesi sebagi tukang bekam

3. Imam yang di benci oleh sebagian jam’ah

4. Imam yang tidak di ketahui ayahnya

5. Anak hasil zina kecuali mengimami orang sama-sama hasil zina

6. Dimakruhkan imam yang belum khitan sekalipun sudah baligh

7. Di makruhkan juga imam yang gagap dalam membaca ayat-ayat dalam shalat selama

tidak mengubah makna yang ia baca, jika bisa mengubah maknanya maka batallah

shalatnya seperti kata أًنعمتَ  lalu ia baca أًنعمِت maka batallah shalatnya56

Imam yang buta tidak di makruhkan menjadi imam

D. Mazhab Hanbali

1. Dimakruhkan imam yang buta

2. Imam yang punya penyakit tuli

3. Imam yang tidak di khitan meskipun ia sudah dewasa57

55 Yaitu orang yang melakukan sesuatu pekerjaan dengan bertujuan agar di lihat oleh orang lain, baik
aspek memperbagus amal ibadah maupun yang lain.

56 Imam Nawawi, Al-Azkar, (Cairo: maktabah At-Taufiqiyah. 2008 M). hal 50



4. Imam yang putus tangan nya ataupun salah satu dari kedua tangannya tersebut

5. Dimakruhkan imam yang putus daun telinganya

6. Orang yang gagap membaca ayat yang tidak sampai mengubah makna yang ia

baca tersebut  seperti kata lalu di kasrahkanlah huruf dal seperti kata الحمِد 

maka sah lah shalatnya

7. Imam yang di benci oleh jama’ah yaitu membencinya karena kebenaran

maksudnya adalah adanya kekurangan dalam masalah agama ataupun

keutamaan. Jika sebagian jama’ahnya saja yang membencinya maka tidak

sampai di makruhkan akan tetapi lebih baik orang itu tidak mengimami mereka

demi menghilangkan perbedaan pendapat tersebut.

8. Di makruhkan kepemimpinan shalat seorang laki-laki kepada kaum wanita

yang tidak di kenalnya ataupun adanya seorang laki-laki bersama mereka. Nabi

bersabda

ُ َعْنھَُما، قَالَ  الَ تَُسافِِر الَمْرأَةُ إِالَّ َمَع ِذي «: قَاَل النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ : َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاَّ
َمْحَرٍم، َوالَ یَْدُخُل َعلَْیھَا َرُجٌل إِالَّ َوَمَعھَا َمْحَرمٌ 

Artinya: Dari Abdullah bin Abbas Ridha Allah berasama mereka berdua Telah
bersabda Nabi SAW janganlah kamu bermusafir dengan wanita kecuali
wanita tersebut ada mahramnya dan janganlah kamu menyendiri atau
berkhulwat bersama wanita kecuali jika di temani oleh mahramnya.58 Sebab
dalam keadaan seperti itu kemungkinan adanya percampuran. Sedangkan
tidak mengapa seseorang mengimami wanita mahramnya sendiri

9. Di makruhkan kepemimpinan shalat orang biasa jika ada orang yang lebih baik.

Berdasarkan hadist59

فیِھم َمن ھو خیٌر منھ لم یزالوا في َسفالإذا أمُّ الرجل القوَم و 

57 Untuk perbedaan akan sahnya kepemimpinan shalatnya karena kemungkinan adanya najis di balik
kulit yang tidak dapat di hilangkan maka hal demikian di maafkan karena sulitnya di hilangkan. Najis yang
seperti ini tidak mempengaruhi sahnya shalat.

58 Imam bukhari, Op, Cit, 449
59 Wahbah zuhaili, op,cit, jil II, hal 192-197



Artinya: Jika seseorang mengimami suatu kaum sedang di antara mereka ada orang

lebih baik darinya maka mereka tetap berada di bawah.

Adapun hal-hal yang dapat merusak shalat imam dan shalatnya si makmum

sekaligus

Para ulama fiqh sepakat bahwa jika imamnya itu berhadast ketika ia sedang

shalat maka shalatnya akan rusak sedangkan shalat makmum tetap sah. Dan jikalau

seseorang mengimami orang-orang dan imam tersebut ternyata dalam keadaan junub

atau berhadast lalu makmum mengetahui nya setelah shalat lalu apakah para makmu

itu mengulangi shalatnya tersebut atau tidak ? para ulama berbeda pendapat mengenai

hal ini. Malikiyah berpendapat bahwa jika imam melakukan shalat dalam keadaan

junub atau berhadast dengan cara sengaja bukan lupa maka shalat tersebut batal.

Sedangkan Syafi’iyah dan hanbali berpendapat bahwa shalat para makmu tetap sah,

kecuali terjadi pada hari jumat yang mana jumlah makmum dan imamnya hanya

empat puluh orang saja maka shalat mereka semua akan batal.60

Sebab terjadinya perbedaan di antara kalangan ulama adalah apakah sahnya

shalat makmum itu berkaitan erat dengan shalatnya imam ataukah tidak berhubungan

?

Mazhab yang berpendapat adanya kaitan antara shalat keduanya yaitu

hanafiah maka mereka berpendapat bahwa shalat mereka semuanya batal. Adapun

mazhab yang berpendapat tidak ada kaitannya yaitu Syafi’iyah dan hanbali maka

mereka akan berpendapat bahwa shalat makmum tersebut tetap sah. Sedangkan

mazhab yang membedakan antara lupa dan sengaja yaitu Malikiyah, mereka

mengambil atsar berikut dari Abi Bakrah suatu ketika Nabi membaca surat Al-Fatihah

60Ibit, jil II, hal 199-200



lalu bertakbir kemudian memberikan isyarat kepada para sahabat tetaplah di tempat

kalian lalu beliau SAW masuk ke rumahnya dan tidak lama kemudian beliau keluar

lagi sedangkan rambutnya meneteskan air lalu beliau mengimami para sahabtanya

lagi. Usai shalat lalu Nabi SAW bersabda :

إِنما أنا بشر مثلكم و أني كنت جنبا

Artinya: Aku hanyalah manusia biasa seperti kalian juga tadi aku dalam keadaan

junub

Menurut kontekstual atsar tersebut inilah menjadi dalil bahwa sahnya

shalatnya para makmum.61 Dan syafi’iah dan hanbali berpendapat bahwa kalau shalat

imam dan makmum berkaitan niscaya para makmum haru memulai shalat untuk

kedua kalinya.62

D. Syarat-Syarat imam shalat

Akan sah kepemimpinan imam tersebut dengan beberapa syarat

1. Islam

Tidaklah sah kepemimpinan shalat yang di imami oleh oleh orang kafir, dan

hal ini telah di sepakati oleh ulama. Imam hanbali menyatakan jika seseorang shalat di

belakang orang yang di ragukan keIslamannya atau bencong/waria maka shalatnya

sah sebelum jelas di ketahui kekafirannya. Karena secara lahir orang yang shalat itu

hanyalah Muslim apalagi jika ia menjadi imam secara lahir juga, orang yang terlihat

bukan waria apalagi jika iamengimami kaum laki-laki. Namun demikan jika setelah

shalat baru di ketahui dengan jelas kekafirannya atau bentuknya waria maka orang

tadi wajib mengulangi shalatnya. Seseorang bisa dihukumi sebagai Muslim jika ia

shalat, baik saat di daerah perang maupun ketika aman. Baik melakukan shalat secara

61Ibid
62 Ibid



berjama’ah ataupun sendiri. Kemudian jika setelah shalat masih tetap berada dalam

Islam maka tidak perlu di perdebatkan lagi. Namun jika tidak berada dalam islam

maka orang itu murtad berlakulah kepadanya hukum untuk orang murtad. Jika orang

murtad tersebut meninggal sebelum sempat menampakkan hal-hal yang menghampus

keIslamanya maka ia tetap di anggap sebagai Muslim. lalu Ahli warisnya yang

Muslim boleh mewarisi hartanya, sedangkan ahli waris yang kafir tidak ada hak

warisnnya. Sedangkan Imam Syafi’i berpendapat jika di ketahui dengan jelas bahwa

seseorang imam itu kafar atau sejenis perempuang maka wajib untuk mengulangi

shalatnya kembali.

2. Berakal.

Tidaklah sah shalat yang di lakukan dibelakang seorang yang gila karena

shalat orang yang gila tersebut tidaklah sah. Jikalau keadaan gila tersebut kadang-

kadang maka shalatnya adalah sah yang dilakukan di belakangnya pada saat ia sadar.

Namun tetap saja di makruhkan untuk mengikutinya agar shalat tersebut terhindar

dari ketidak sahannya pada saat melakukannya. Karena bisa jadi muncul kegilaanya

meskipun shalat tetap sah karena awalnya sehat-sehat saja dan tidak bisa di batalkan

dengan ke mungkinan. Perlu di perhatikan dengan seksama bahwa dua syarat untuk

imam ini merupakan syarat yang masih bisa di teleransikan. Sebab keduanya itu

syarat shalat juga. Orang yang mabuk atau hilang akal di hukumi sama seperti orang

yang gila maka tidaklah sah shalat yang dilakukan di belakang mereka berdua

sebagaimana tidak sah shalat mereka juga.

3. Baligh

Seorang anak yang belum dewasa jika pandai membaca kitab Allah SWT

boleh menjadi imam menurut sebagian fuqaha karena anak-anak termasuk dalam

‘amm nya hadist.



اءً وَ سَ ةِ نَّ ا في السُّ وْ انُ كَ نْ إِ ة فَ نَّ السُّ بِ مْ ھُ مُ لَ عْ أَ اء فَ وَ ة سَ اءَ رَ لقِ ي اْ ا فِ وْ انُ كَ نْ إِ فَ هللاِ ابِ تَ كِ لِ مْ ھُ ؤُ رَ قْ أَ مَ وَ قَ الْ مُّ ؤُ یَ 

َال وَ ھِ انِ طَ لْ في سُ لَ جُ الرَّ لُ جُ الرُّ مُّ ؤُ یَ الَ ا وَ مً الَ سْ إِ مْ ھُ مُ دَ قْ أَ فَ اءً وَ سَ ةِ رَ جْ ا في الھِ وْ انُ كَ نْ فإِ ةً رَ جْ ھِ مْ ھُ فأقدمُ 

ھِ نِ ذْ إِ بِ الَّ إِ ھِ تِ مَ رِ كْ ى تَ لَ عَ ھِ تِ یْ في بَ دُ وْ عُ قْ یَ 

Artinya :  Yang berhak menjadi imam yang paling menguasai bacaan kitabullah
di antara mereka. dan jika mereka mempunyai kualitas yang sama
dengan bacaan kitab maka yang diutamakan yang menguasai Sunnah.
Jika hal ini mereka sama-sama mengetahui maka yang di utamakan
adalah yang lebih dahulu hijrahnya. jika hal ini mereka sama-sama
maka di dahulukan yang lebih utama masuk islam. Dan seseorang tidak
dibenarkan menjadi imam di wilayah kekuasaan yang lain yang tidak
boleh duduk dirumahnya kecuali atas izinnya.

4. Laki-laki tulen

5. Suci dari hadast kecil dah hadast besar

Menurut mayoritas ulama tidak sah shalatnya imam yang berhadast atau orang

yang memiliki najis karena dapat membatalkan shalat baik ia mengetahui maupun

lupa akan adanya najis tersebut. Maliki berpendapat di syaratkan tidak ada unsur

kesengajaan berhadast jika seorang imam tidak mengetahui bahwa dirinya tidak

berhadast kecuali setelah selessai dari shalat maka tidaklah batal. Namun demikian

jika imam sengaja berhadast maka shalatnya dan shalat orang yang mengikutinya

adalah batal. Kemudian jika imam tersebut lupa maka shalatnya tetap sah yaitu jika ia

tidak mengetahui adanya najis setelah melaksanakan shalat. Karena suci dari kotoran

merupakan syarat sahnya shalaat bila di ketahui saja menurut mereka. Dan tidak pula

sah bagi orang makmumnya tersebut mengetahui imam dalam keadaan berhadast

maupun dalam keadaan junub.

6. Memiliki bacaan yang bagus dan mengetahui rukun-rukunya shalat

Hendaklah seorang imam tersebut pandai membaca Al-Quran, karena shalat

tidak akan sah tanpanya. hendaknya imam menerapkan rukun-rukun shalat sebab

tidak sah mengikuti seorang pembaca kepada seorang yang tidak pandai membaca.



Menurut mayoritas ulama wajib mengulangi shalat bagi pembaca yang di mengikuti

shalatnya yang tidak pandai membaca

Imam Maliki berpendapat bahwa di syaratkan bagi imam untuk mampu

menerapkan rukun-rukun shalat, jika imam tersebut tidak mampu untuk menerapkan

rukun-rukun tersebut seperti membeca Al-Fatihah, rukuk, sujud, atau berdiri maka

tidak sah untuk di ikuti shalatnya kecuali imam dan makmum tersebut sama-sama

lemah dalam melaksanakan shalat tersebut. Karena itu sah bila orang yang tidak

pandai membaca. Sah melaksankan shalat dengan sesama bisu. Orang yang tidak bisa

berdiri memimpin shalat dengan duduk dengan sesamanya kecuali mengikuti orang

yang melaksanakan shalatnya hanya dengan memberi isyarat ketika berdiri, duduk,

ataupun berbaring maka tidaklah shalatlah itu kepada sesamanya untuk mengikutinya.

Menurut pendapat yang banyak di dengar.

7. Pada saat imam memimpin shalat, ketika itu ia tidak menjadi makmum

Tidak sah mengikuti orang yang sedang menjadi makmum kepada orang lain

pada saat ia mampu karena ia (orang yang di ikuti) sedang mengikuti orang lain yang

dapat menularkan kesalahannya. Sudah menjadi kewajiban bagi seorang imam untuk

mandiri  (tidak makmum kepada orang lain) namun jika sendiri sedang menangung

kelalaian orang lain maka tidak akan berkumpul, ini sudah menjadi keputusan ijma’

adapun kasus mengikuti orang yang telah mengikuti imam yaitu orang yang di ikuti

menjadi makmum atau masbuk setelah selesai mengikuti imam maka ada beberapa

pendapat. Hanafi berpendapat tidak boleh seorang makmum masbuk mengikuti orang

lain (menjadi makmum kepada imam lainnya) ataupun di ikuti (menjadi imam) karena

pada dasarnya ia mengikuti orang lain maka ia dalam posisi mengikuti. Sedangkan

mengikuti shalat itu adalah membagun takbir Al-Ihram di atas takbir Al-Ihram maka

orang yang mengikuti (makmum) melakukan takbir Al-Ihramnya itu setelah imam



melakukan Takbir Al-Ihram. Setiap imam itu setelah melakukan takbi Al-Ihram

sendiri maka hal itu tidak diperbolehkan.

Maliki berpendapat tidak boleh mengikuti makmum masubuqyang sedang

menyelesaikan shalatnya. Lalu ada orang yang mengikutinya meskipun orang itu

tidak mengetahui bahwa imamnya itu adalah makmum untuk orang lain, kecuali

setelah selesai menyelesaikan shalatnya. Kemudian jika makmum masbuq itu

mengetahui posisi imamnya sekarang sebelum menyelesaikan satu rakaat maka sah

shalatnya jika telah memulai shalatnya, lalu sang makmum yang sadar itu berniat

sebagai imam meski sebelumnya itu berniat sebagai makmum karena makmum yang

sadar itu di hukumi shalat sendiridan tidak bisa disebutkan sebagai makmum.

Hanbali berpendapat jika seorang imam sudah mengucapkan salam lalu

seorang yang ingin shalat itu ingin mengikuti temannya ketika ingin menyelesaikan

rakaat yang tertinggal maka hal itu sah. Atau jika ada orang yang ingin musafir

mengikuti seperti mereka (muqim) ketika ingi menyelesaikan sisa rakaat shalat

setelah imam musafirmengucapkan salam maka sah lah shalatnya itu. Karena hal yang

seperti itu adalah perpindahan dari satu jama’ah ke jama’ah yang lain karena adanya

suatu kejelasannya. Hal yang seperti ini di perbolehkan sama seperti menggantikan

imam. Berdasarkan sebuah riwayat bahwa Nabi baru datang ketika itu Abu Bakar

mengimami para sahabat setelah itu Abu Bakar mundur dan Nabi pun menggantikan

posisinya Abu Bakar yang menjadi imam bagi para sahabat di kala itu.

Sebagaimana sahnya untuk mengikuti orang yang telah menjadi makmum

masbuq setelah imam pertama mengucapkan salam, atau setelah makmum pertama

berniat berpisah dari shalatnya imam. Adapun berniat untuk berpisah dari shalatnya

imam adalah sah. Sedangkan mengikuti shalat jumat maka hal itu tidak sah untuk

mengikuti makmum masbuq



Syafi’i berpendapat mengikuti imam akan terputus setelah imam keluar atau

selesai dari shalatnya baik ketika mengucapkan salam maupun berhadast atau di

karenakan kondisi yang lain. Karena ikatan yang terjalin antara imam dan makmum

telah terputus. Pada hal yang demikian itu, seseorang itu harus sujud sahwi untuk

dirinya sendiri lalu ia boleh mengikuti imam yang lainnya, ataupun di ikuti oleh orang

lain.

Kesimpulan ini, Hanafi dan Maliki tidak membolehkan untuk mengikuti orang

yang telah menjadi makmum setelah imamnya mengucapkan salam, sedangkan

keadaan yang sedemikian itu sah menurut imam Syafi’i dan imam Hanbali. Pendapat

terakhir ini lebih pertama.

8. Hanafi dan Hanbali memeberikan isyarat bahwa seorang imam itu harus telepas dari

uzur.

Seperti darah yang mengalir dari hidung (mimisan), sering buang angin, sering

buang air kecil, dan semisal dengan itu. Tidak sah dengan kepemimpian shalat imam

yang seperti itu. Di kecualikan yang mengimami shalat itu sama keadaannya dengan

si makmum.

Malikiyah tidak mensyaratkan, akan tetapi mereka hanya memakruhkan

dengan keadaan orang yang memeliki uzur dengan menjadi imam orang yang tidak

memiliki uzur.

Syafi’iyah tidak mensyaratkan hal ini, karena shalat orang yang memiliki uzur

yang tidak sampai mengharuskan mengulangi shalat, shalatnya tetap sah

9. Seyokyanya imam tersebut bagus bacaan (tidak salah dalam mengucapkan/ gagap)

ketika ia mampu berucap dengan baik

Tidaklah sah shalat imam yang salah bacaannya yaitu mengubah bacaan huruf

Ra’ (ر) menjadi ghain (غ), sin (س) dengan tsa (ث), dzal (ذ)dengan zay (ز), karena tidak



sama kecuali jika makmumnya sama-sama tidak kurang dalam mengucapkan hal itu,

kecuali yang makmumnya itu sama bacaannya.

Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Al-Azkarnya bahwa jika bacaannya si

musholly itu sangat buruk bacaan Al-Fatihah nya dan bisa merubah arti dari

bacaannya maka batal lah shalatnya. Seperti bacaan ,إیاِك نعبد  sedangkan ia ,وال الضالین 

membaca dengan huruf Zho (ظ)وال الظالین maka batal lah shalatnya.63

Selanjutnya orang yang sering membaca dengan mendengung pada kata-kata

yang seharusnya tidak di baca dengan berdengung seperti membaca المستقیم  dengan

ta’ atau syin  menjadi المتقین  adapun orang yang mengurangi satu huruf atau satu

bacaan tasydid dalam surat Al-Fatihah maka di anggap seperti gagap. Menurut

Syafi’iyah dan tidak sah kepemimpinannya kecuali simaksum keadaannya sama

dengan imam.

Ulama sepakat kecuali Hanafi bahwa sah kepemimpinan shalat orang yang

sering mengucapkan huruf ta’ dan fa’ walaupun makmum dan imam tidak sama

dalam bacaannya, hanya saja hal ini di hukumi makruh.64

6363 Imam Nawawi, Loc, Cit, (Cairo: maktabah At-Taufiqiyah, 2008 M). hal 50
64 Wahbah Zuhaily, op. cit, jil 2, hal 174-180


