ALUR SHOLAT FARDHU

DHUHUR – ASHAR – ISYA
DI MASJID AL FATH

KETERANGAN

1

Persiapan :
Membersihkan- tempat imam, karpet jamaah, pintu,
keset, tempat wudhu, sound system
Sound system dinyalakan (on)

2

Muadzin Mengumandangkan adzan, lalu On-kan
Timer

3

Jeda waktu antara Adzan & Iqomah
(Waktu Sholat Rawatib).420Detik = 7 Menit

4

MARBOT

MUADZIN

IMAM

START

1. Persiapan

Pembacaan Iqomat, Petugas memasangkan
microphone.
Imam memandu jamaah untuk meluruskan &
merapatkan shaff sebelum sholat dimulai.
- Shoff pertama dewasa.
- Shaff berikutnya diselang-seling antara anak- anak
dan dewasa untuk menjaga ketenangan
Petugas marbot merapikan shoff, menegur bagi yang
belum tertib dan menjaga keamanan di serambi/
tempat parkir selama sholat jamaah.

2. ADZAN

3. ROWATIB QOBLA iqomat

4 Memimpin sholat

5

Sholat sunnah

6

Mematikan sound system (off).
Membersihkan dan merapikan karpet.
Mengunci ruangan audio.

6. SELESAI & CLEAN
AREA

5. ROWATIB BA’DA

END

Note :
1. Waktu sholat yang dipergunakan adalah Timer Sholat yang ditentukan berdasarkan wilayah hukum lokasi masjid Al Fath Vila Nusa Indah 3- kabupaten Bogor.
2. Jadwal Imam sholat fardhu dibuat dan dievaluasi secara berkala. Jika imam yang terjadwal sedang tidak ada di tempat, yang diprioritaskan menjadi imam adalah warga dengan urutan prioritas sebagai berikut :
a.Bacaannya paling baik secara tajwid
b. Yang mempunyai hafalan terbanyak
c. Mempunyai suara paling indah
d. Yang lebih dahulu memeluk agama Islam
e. Ditunjuk langsung oleh Seksi Ibadhah mahdhoh. Ketika tidak ada warga yang menjadi imam, marbot masjid bisa menggantikan.
3. Jika sedang diselenggarakan suatu kajian di ruang utama, serambi atau di kompleks masjid, maka penceramah (pengisi acara) diberikan kesempatan untuk menjadi imam, jika menolak maka ikuti catatan nomor 2.
4. Imam memimpin sholat sesuai dengan tata cara keyakinan/ madzhab yang dianutnya. Memberikan pengumuman kepada jamaah seandainya ada tatacara yang belum biasa dilakukan di masjid Al Fath. Makmum menyesuaikan.
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