
TABEL SUJUD SAHWI BERDASARKAN MASALAH 

NO PERMASALAHAN KONDISI TEMPAT SUJUD SAHWI 

1 Salam sebelum berakhirnya sholat: 

Jika ia mengucapkan salam padahal 

sholatnya belum selesai dalam 

keadaan lupa 

 Jika dia baru ingat setelah selang waktu yang lama maka mengulangi sholat 

dari awal.  

 Jika dia ingat setelah selang waktu yang pendek maka tinggal 

menyempurnakan sholatnya yang kurang kemudian mengucapkan salam  

Setelah salam 

2 Tambahan dalam sholat: Jika ia 

menambah dalam sholatnya baik 

menambah berdirinya, atau duduknya, 

atau ruku'nya, ataupun sujudnya 

 Jika ia baru ingat setelah selesai dari melakukan tambahan tersebut maka 

tinggal sujud sahwi saja  

 Jika dia ingat tatkala sedang akan menambah maka dia harus kembali  

Setelah salam 

3 Meninggalkan rukun sholat : Jika ia 

meninggalkan salah satu rukun sholat 

(selain takbirotur ihroom, karena jika 

yang ditinggal takbirotul ihrom maka 

sholatnya harus diulang). 

 Jika telah sampai pada tempat rukun yang ia tinggalkan pada rakaat 

selanjutnya maka rakaat yang lalu tidak dianggap, dan rakaat yang selanjutnya 

inilah yang menduduki posisi rakaat yang lalu  

 Kalau ia belum sampai pada tempat rukun yang ia tinggalkan pada rakaat 

selanjutnya maka ia harus kembali ke tempat rukun yang ia tinggalkan lalu 

mengerjakan rukun tersebut dan melanjutkan sholatnya  

Setelah salam 

4 Ragu dalam sholat : Jika ia ragu dalam 

sholat apakah sudah sholat dua rakaat 

atau tiga rakaat?, maka ada dua 

kemungkinan : 

 Jika ia lebih condong pada salah satu dari dua kondisi tersebut maka ia 

amalkan, kemudian ia sempurnakan sholatnya dan salam  

 Jika bimbang dan tidak condong pada salah satu kondisi, maka ia amalkan 

yang ia yakini (pasti) yaitu jumlah rakaat yang paling kecil (dalam hal ini 

anggap saja ia baru sholat 2 rakaat)  

 Setelah salam 

 

 Sebelum salam 

  

5 Jika ia meninggalkan salah satu 

kewajiban sholat (diantarannya 

misalnya adalah meninggalkan 

tasyahhud awal atau lupa membaca 

Subhaana Robbiyal 'Adziim tatkala 

ruku') 

 Ia baru ingat setelah berpindah ke gerakan (rukun) selanjutnya (dalam hal 

meninggalkan tasyahhud awal maka ia telah tegak berdiri (ke rakaat ketiga), 

maka ia lanjutkan sholatnya dan tidak kembali duduk untuk tasyahhud  

 Jika ia ingat tatkala hendak bangun (namun belum sampai tegak berdiri) maka 

ia kembali duduk untuk tasyahhud  

 Jika ia ingat sebelum bangkit (sebelum kedua pahanya diangkat) maka ia 

tasyahhud dan tidak perlu sujud sahwi karenapada dasarnya belum ada 

tambahan atau kekurangan  

Sebelum salam 
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Keterangan: 

 Judul tabel adalah dari kami 

 Tabel tersebut diambil dari tulisan Ustadz Abu Abdil Muhsin Firanda Andirja yang meringkasnya dari tulisan Syaikh ibn Utsaimin 

 eBook tulisan Syaikh ibn Utsaimin dapat didownload disini 

IbnuMajjah.Com 
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