
6 – Huruf ح digantikan dengan huruf ه 
 

7 – Kalimah ٱهللا   seolah-olah tiada sabdu 

      dan disebut “al-hamdulilah”. 

     Sebutan yang betul adalah  

     “Al-hamdulillah…” 
 

8 – Sabdu pada huruf ب ditinggalkan 

      sabdunya dan sebutan berbunyi 

      “Rabil” yang sepatutnya “Rabbil”. 
 

9 – Huruf ع  ditukar menjadi huruf أ 

10- Sabdu ditinggalkan. Sebutan  

      menjadi “Iyaka”. Sebutan yang  

      betul adalah “Iyyaka”. 
 

11- Sebutan huruf ع tidak jelas. 

12- Kesalahan sama seperti nombor 10. 
 

13- Huruf ع ditukar menjadi huruf أ 
 

14- Tidak memuncungkan bibir.  

      Apabila sesuatu huruf diwaqafkan 

      berbaris hadapan, kita hendaklah 

      memuncungkan bibir. Hukum ini  

      dipanggil „isymam‟. 
 

15- Menyebut “Ehdina…”.  

      Sepatutnya “Ihdina…”. 
 

16- Huruf  ص   tidak disabdukan. 
 

17- Huruf   ط   ditukar menjadi huruf ت 
 

18- Huruf   ق    ditukar menjadi huruf   ك

       Apabila huruf ق berbaris bawah, 

      sifatnya menjadi kurang tebal,  

      bukan nipis. 
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19- Menukar huruf  ذ      kepada huruf   ز  

     ini merupakan kesalahan yang  

     paling biasa dilakukan.  

     Ramai yang masih tidak dapat  

     membezakan perbezaan  

     huruf-huruf ini. 
 

20- Huruf  أ  dulu, baru huruf  ع .    

     .Ramai yang membunyikan     , أ  

      kemudian  .   أ   Ada juga     

      membunyikan  ,ع  kemudian أ  .Tak 

      kurang juga ada yang  

      membunyikan  ع  kemudian   ع 
 

21- Huruf ع ditukar menjadi huruf أ 
 

22- Huruf  ر      berbaris bawah disebut 

      “Rel”, sepatutnya disebut “Ril”. 
 

23- Huruf  غ  disebut dengan qalqalah. 
 

24- Huruf  ض tidak ditebalkan 

       sebutannya. 
 

25- Huruf   ع     ditukar menjadi huruf أ 
 

26- Huruf   ض    tidak disabdukan. 
 

27- Apabila huruf mad bertemu 

      dengan huruf bersabdu dalam satu 

      kalimah, maka harakatnya wajib 6 

      harakat. Hukumnya adalah Mad 

      Lazim Musaqqal Kalimi.  

      Ramai yang melafaz kurang  

      daripada 6 harakat. 
 

                Selamat Beribadat   

        Dan Semoga Bermanfaat.    
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27 KESALAHAN DALAM  

MEMBACA SURAH AL-FATIHAH 
 

1- Sebutan huruf  ب   berbaris bawah  

     Tidak kedengaran. Seolah-olah kita  

     menyebut “Ismillah…” 

2 – Sabdu pada kalimah      ٱهللا tidak 

     dijelaskan. Huruf yang bersabdu  

     ibarat huruf itu mempunyai dua huruf 

     yang sama, tetapi ia disatukan      

     menjadi sabdu. Selain itu,  

     kalimah Allah disebut dengan  

     lafzhul-jalalah (lafaz yang besar).  

     Ini adalah sebutan yang salah 

     kerana „Bismillah‟ hendaklah disebut 

     dengan „lam tarqiq‟ (lam nipis) 

     kerana huruf م pada kalimah ini 

     adalah berbaris bawah. 

3 – Huruf     ر tidak disabdukan dan 

      Sebutannyamenjadi “ Bismilahi  

      Rahmaan”,yang sepatutnya 

     “Bismillahir   Rahmaan”. 

4 – Begitu juga dengan kesalahan pada 

      nombor 3. Huruf ر tidak disabdukan 

      dan sebutannya menjadi                                                     

“Bismilillahir Rahmaani Rahiim”, yang 

       Sepatutnya “ Bismillahir Rahmaanir 

       Rahiim” 

5– Sebutan huruf ي tidak 

      dipanjangkan.Ia wajib  

      dipanjangkan harakatnya 

      sama ada 2/4/6 harakat kerana  

      ia adalah huruf mad yang  

      diwaqafkan. Hukumnya  

      Mad  Aridh Lissukun. 
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20 KESALAHAN DALAM SOLAT 

YANG RAMAI TAK TAHU  

ATAU AMBIL  MUDAH 

 

1. Datang awal masjid, tapi tidak    

     mengejar saf pertama. 

2. Tunggu sampai habis iqamat, baru    

    nak bangun masuk saf. 

3. Tidak cuba merapatkan saf apabila  

    renggang. 

4. Solat dengan pakaian yang ketat      

    atau jarang sehingga                           

    menampakkan bahagian aurat. 

5. Tidak peduli dengan kebersihan         

    pakaian.6. Membiarkan telefon bimbit 

    berdering. 

7. Mata mengelewar ketika solat. 
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8. Sendawa kuat-kuat.  

9. Meletup-letupkan jari. 

10. Menahan diri daripada membuang  

      air sehingga mengganggu  

      kosenterasi. 

11. Takbiratul ihram berkali-kali kerana  

       was-was (enjin susah start). 

12. Tidak membaca al-Fatihah ketika  

       menjadi makmum. 

13. Tidak meluruskan kaki (lutut) ketika  

       rukuk bagi yang mampu. 

14. I‟tidal yang terlalu ringkas. 

15. Sujud dengan melekapkan  

       keseluruhan lengan ke lantai. 

16. Mendahului imam atau melengah- 

      lengah daripada mengikuti perbuatan 

       imam. 

17. Tergesa-gesa mempercepatkan solat. 

18. Berlari meluru masuk saf ketika melihat 

        imam rukuk kerana datang lewat. 

19. Tidak merebut peluang berdoa  

       selepas bacaan tahiyyat akhir  

       sebelum salam (rugi). 

20. Meninggalkan solat sunat di rumah. 
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