SUNNAH YANG DITINGGALKAN
MAKMUM SUJUD SETELAH IMAM SEMPURNA SUJUD

Dari al-Barra’ bin Azib radhiallahu ‘anhu berkata:
ﻪ ﻟﻤﻦ ﺣﻤﺪه ” ﻟﻢ ” ﺳﻤﻊ اﻟ: وإذا ﻗﺎل، ﻓﺈذا رﻛﻊ رﻛﻌﻮا،ﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻟﻪ ﺻﻠﻛﺎﻧﻮا ﻳﺼﻠﻮن ﻣﻊ رﺳﻮل اﻟ
 ﺛﻢ ﻳﺘﺒﻌﻮﻧﻪ، اﻷرض ﺟﺒﻬﺘﻪ( ﻓ: ﻟﻔﻆ ﻳﺮوه ﻗﺪ وﺿﻊ وﺟﻬﻪ )وﻓﻳﺰاﻟﻮا ﻗﻴﺎﻣﺎ ﺣﺘ
“Dahulu (para sahabat) shalat bersama Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam.
Apabila beliau ruku’ maka mereka ruku’, dan apabila beliau mengucapkan
ﻪ ﻟﻤﻦ ﺣﻤﺪهﺳﻤﻊ اﻟ
“sami’allahu liman hamidah”
Mereka tetap berdiri hingga mereka melihat beliau telah meletakkan wajahnya
(dalam satu lafazh: dahinya) di tanah, kemudian mereka mengikuti beliau.” (HR.
Muslim 2/46 dan Abu Daud no.622)

Asy-Syaikh al-Albani rahimahullah berkata dalam Ash-Shahihah (6/225):
“Aku mengeluarkan hadits ini di sini dikarenakan 2 hal:
Yang pertama: Bahwasanya mayoritas orang-orang yang shalat mereka tidak
melakukan apa yg terkandung dalam hadits ini yaitu MENUNDA SUJUD hingga
imam meletakkan dahinya di tanah. Aku tidak memperkecualikan seorangpun dari
mereka, bahkan juga orang yg bersemangat mengikuti sunnah dari mereka (lalai
dari perkara ini). Bisa jadi karena kejahilan (ketidak tahuan mereka) atau
memang karena lalai darinya, kecuali siapa yang di kehendaki Allah dan itu
sedikit sekali.
An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim berkata,
“Dalam hadits ini (menjelaskan) inilah adab dari adab-adab shalat, yaitu
bahwasanya YANG SUNNAH adalah agar ma’mum tidak menunduk untuk sujud
hingga imam meletakkan dahinya di tanah, kecuali apabila dia tau kondisinya
bahwa jika dia menunda sampai batas ini maka imam akan bangkit dari sujud

sebelum ia sempat sujud. Shahabat-shahabat kami (yakni dari madzhab syafi’i)
rahimahumullah ta’ala berkata: “Dalam hadits ini dan hadits lainnya yang secara
keseluruhannya menyimpulkan bahwasanya YANG SUNNAH bagi makmum
adalah agar menunda sebentar dari imam, yaitu dengan memulai
(melakukan) suatu rukun setelah imam (sempurna) melakukannya, dan
sebelum ia (imam) selesai darinya.”

Sumber: Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah (6/226)
Diterjemahkan oleh: Al-Ustadz Abu Ja’far hafizhahullah

Warisan Salaf menyajikan Artikel dan Fatawa Ulama Ahlussunnah wal Jama’ah
Channel kami https://bit.ly/warisansalaf
Situs Resmi http://www.warisansalaf.com

Link Telegram: https://t.me/warisansalaf/291

HUKUM MEMBAWA ANAK KECIL KE MASJID
ﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢﺑﺴﻢ اﻟ
 آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﻣﻦ وﻻهﻪ وﻋﻠ رﺳﻮل اﻟﻪ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠاﻟﺤﻤﺪ ﻟ
Sebagian orang tua terpaksa membawa sang buah hatinya ke masjid. Selain ingin
menanamkan kecintaan kepada masjid, para suami juga ingin meringankan beban
isterinya yang lelah mengerjakan tugas rumah tangga seharian penuh. Secara
asalnya membantu tugas isteri merupakan perkara yang mulia, dan Rasulullah
Shallallahu ‘alaihi wa Sallam memuji para suami yang membantu isterinya,
 وأﻧﺎ ﺧﻴﺮﻛﻢ ﻷﻫﻠ،ﺧﻴﺮﻛﻢ ﺧﻴﺮﻛﻢ ﻷﻫﻠﻪ

“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku
adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku.” (HR. Tirmidzi no.3895
dan Ibnu Majah no.1977, dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam AshShahihah no.285)
Membawa anak kecil ke masjid pernah dicontohkan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi
wa Sallam ketika beliau membawa cucunya yang masih balita, yaitu Umamah
bintu Abil ‘Ash; anak dari puteri beliau Zainab Radhiallahu ‘anha. Dikisahkan oleh
Abu Qatadah al-Anshari radhiallahu ‘anhu,
«ِﺑ اﺔَ ﺑِﻨْﺖﺎﻣﻣ اﻞﻤﺤ ﻳﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳﻨَﺎ رﻠَﻴ ﻋجذْ ﺧَﺮ ا،ِﺠِﺪﺴ اﻟْﻤ ﻓﻠُﻮس ﺟﻦﻨَﺎ ﻧَﺤﻴﺑ
ﻪ اﻟﻮلﺳ رﻠﱠﺎ ﻓَﺼﻠُﻬﻤﺤﺔٌ ﻳﺒِﻴ ﺻﻫ وﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪﻮلِ اﻟﺳ ر ﺑِﻨْﺖﻨَﺐﺎ زَﻳﻬﻣا وﺑِﻴﻊ اﻟﺮﻦﺎصِ ﺑاﻟْﻌ
ﺎﻚَ ﺑِﻬ ذَﻟﻞﻔْﻌ ﻳﺗَﻪَ ﺻ ﻗَﻀﺘﱠ ﺣذَا ﻗَﺎمﺎ اﻴﺪُﻫﻌﻳ و،ﻊﻛذَا رﺎ اﻬﻌﻀ ﻳﻪﻘﺎﺗ ﻋَﻠ ﻋﻫ وﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ»ﺻ
“Ketika kami sedang duduk di masjid, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam
datang sambil menggendong Umamah bintu Abil ‘Ash bin Rabi’, puteri Zainab
bintu Rasulillah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam yang masih balita. Lalu Rasulullah
Shallallahu ‘alaihi wa Sallam melakukan shalat sedangkan Umamah diletakkan di
atas bahunya. Apabila hendak ruku’, beliau menurunkannya, dan beliau kembali
menggendongnya ketika bangkit (dari sujud,pen). Demikianlah yang beliau
lakukan terhadap Umamah sampai selesai shalat.” (HR. Abu Daud no.918, alBukhari dan Muslim juga meriwayatkannya secara ringkas)
Ditambahkan dalam riwayat Muslim bahwa kisah ini terjadi di masjid saat beliau
sedang mengimami para shahabat. (Shahih Muslim no.543)
Al-Imam an Nawawi rahimahullah menjelaskan, “Hadits ini sebagai dalil bagi
madzhab Syafi’i dan yang sepaham dengannya atas dibolehkannya menggendong
anak kecil laki-laki dan perempuan dan selainnya dari hewan yang suci ketika
shalat fardhu dan shalat sunnah. Diperbolehkan bagi imam, makmum, dan orang
yang shalat sendirian. Para pengikut Malik radhiallahu ‘anhu memaknakan
(hadits ini) hanya untuk shalat sunnah dan tidak boleh untuk shalat fardhu. Tetapi
ini adalah penakwilan yang tidak tepat.” Al-Minhaj (5/32)
Al-Imam asy-Syaukani rahimahullah berkata,
َﺎﺟِﺪﺴﺎنِ اﻟْﻤﻴﺒﺧَﺎلِ اﻟﺼازُ إدﻮﺪِﻳﺚِ ﺟﺪِ اﻟْﺤاﺋ ﻓَﻮﻦﻣو
“Dan di antara faedah hadits ini ialah bolehnya memasukkan anak kecil ke

masjid.” (Nailul Authar 2/143)
Demikian juga yang menunjukkan bolehnya membawa anak kecil ke masjid
adalah hadits Abu Qatadah radhiallahu ‘anhu,
ﻪﻣ اَﻠ ﻋﺷُﻖنْ اﺔَ اﻴاﻫﺮ ﻛﺗﻼ ﺻزُ ﻓﻮﺗَﺠ ﻓَﺎ،ِﺒ اﻟﺼﺎء ﺑﻊﻤﺳ ﻓَﺎ،ﺎﻴﻬ ﻓِلﻃَﻮنْ ارِﻳﺪُ ا اةﻼ اﻟﺼ ﻓﻗُﻮم ّﻧا
“Aku pernah ingin memanjangkan shalat, namun aku mendengar suara tangisan
bayi. Maka aku memendekkan shalatku karena khawatir akan memberatkan
ibunya.” (HR. Al-Bukhari no.707)

Dalam riwayat Ahmad dari Anas bin Malik radhiallahu ’anhu,
:؟ ﻗَﺎلزْتﻮ ﺟﻢ ﻟ،ﻪ اﻟﻮلﺳﺎ ر ﻳ:ﻴﻞ ﻓَﻘ،ِﺮ اﻟْﻔَﺠةَ ﺻ ﻓمﻮ ﻳزَ ذَاتﻮ ﺟﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳنﱠ را

«ﻪﻣ اﻓْﺮِغَ ﻟَﻪنْ ا اتدر ﻓَﺎ،ّﻠﻨَﺎ ﺗُﺼﻌ ﻣﻪﻣنﱠ ا ا ﻓَﻈَﻨَﻨْﺖ،ِﺒ ﺻﺎء ﺑﺖﻌﻤ»ﺳ

”Bahwasanya Rasulullah Shallallahu ’alaihi wa Sallam suatu ketika memendekkan
shalat shubuh. Maka ada yang bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau
memendekkannya (shalat)? Beliau menjawab, ’aku mendengar suara tangisan
bayi, aku mengira ibunya shalat bersama kita maka aku ingin menenangkan
ibunya.” (HR. Ahmad no.13701)
Asy-Syaikh al-Albani rahimahullah berkata, ”Pada hadits ini dan hadits yang
semisalnya (terdapat faedah) bolehnya memasukkan anak-anak ke masjid. Adapun
hadits yang begitu terkenal di lisan-lisan (kaum muslimin),
«ﻢﻢ وﻣﺠﺎﻧﻴﻨ»ﺟﻨﺒﻮا ﻣﺴﺎﺟﺪﻛﻢ ﺻﺒﻴﺎﻧ
“Jauhkan masjid-masjid kalian dari anak-anak dan orang gila.” Ini adalah hadits
yang lemah sehingga tidak dapat dijadikan sebagai hujjah dengan kesepakatan
(ulama). Di antara yang melemahkannya adalah Ibnul Jauzi, al-Mundziri, alHaitsami, al-Hafizh Ibnu Hajar, dan al-Bushiri. Sedangkan Abdul Haq al-Isybili
mengatakan,” (hadits ini) tidak ada asalnya.” (Ashlu Shifati Shalah An-Nabi
1/391)
CATATAN
Namun satu hal yang harus kita pahami, dimana banyak kita temui orang tua
berlepas tanggung jawab ketika berada di masjid. Dia menyibukkan diri dengan

shalat dan membaca al-qur’an sementara anaknya berlari dan berteriak di masjid
menganggu orang yang sedang beribadah. Tak jarang pula dari mereka yang
kencing di karpet masjid sehingga menajisinya atau mengenai baju orang lain
sehingga merusak ibadahnya.
Jangan sampai orang tua lalai dari perkara seperti ini. Hendaknya ia memantau
kelakuan anak selama di masjid, mengajarinya adab yang baik dan meletakkannya
di sampingnya sehingga tidak bermain dengan teman sebayanya, karena bermain
dengan teman sebaya hanya akan menimbulkan kegaduhan.
Bagi anaknya yang masih balita, gunakanlah pengaman seperti pampers agar
tidak menajisi masjid. Anak kecil belum bisa membedakan yang baik dan yang
buruk, apa yang menurutnya menyenangkan akan dilakukan walaupun tidak baik
dalam pandangan orang dewasa. Maka kewajiban orang tua adalah
memperhatikan tingkah laku anaknya semenjak masuk hingga keluar masjid.
Adapun bagi anak-anak yang sulit diberi pengertian dan cenderung membuat
kegaduhan yang akan mengganggu kekhusyu’an orang yang beribadah di
dalamnya, maka sebaiknya mereka tidak dibawa ke masjid. Karena mendahulukan
kemaslahatan orang banyak lebih didahulukan ketimbang maslahat pribadi.
Wallahul muwaffiq.
Wallahu a’lam bish shawwab
Oleh: Tim Warisan Salaf
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TAHIYYATUL MASJID DILAKUKAN SETIAP KALI MASUK MASJID
WALAUPUN DALAM WAKTU YANG BERDEKATAN
Shalat tahiyyatul masjid juga berlaku bagi seseorang yang bolak-balik masuk
masjid walaupun dalam waktu yang berdekatan. Al-Imam Asy-Syirbini berkata:
 ﻗﺮبﺮر اﻟﺪﺧﻮل وﻟﻮ ﻋﻠﺮر ﺑﺘ وﺗﺘ،ﻞ داﺧﻞ وﺗﺤﺼﻞ ﻟﻔﺮض أو ﻧﻔﻞ آﺧﺮ رﻛﻌﺘﺎن ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻠﻮس ﻟوﻫ.
“(tahiyyatul masjid) adalah shalat dua raka’at sebelum duduk bagi setiap orang
yang masuk (ke masjid). Ia telah terlaksana dengan melakukan shalat fardhu atau
shalat sunnah lainnya. Dan dilakukan secara berulang dengan berulangnya
(seseorang) masuk ke masjid walaupun dalam waktu yang berdekatan.” Al-Iqna’
fi Hulli Alfaazhi Abi Syuja’ (1/117)
Imam an-Nawawi juga berkata:
ﻗَﺎل وةﺮ ﻣﻞﺔُ ﻟﻴ اﻟﺘﱠﺤﺐﺘَﺤ ﺗُﺴﺔﻤ اﻟﺘﱠﺘﺐﺎﺣ ﺻا ﻗَﺎلارﺮ ﻣﺪَةاﺣ اﻟْﻮﺔﺎﻋ اﻟﺴﺠِﺪِ ﻓﺴ اﻟْﻤ ﻓﺧُﻮﻟُﻪ درﺮَ ﺗﻟَﻮ
ِﺪِﻳﺚﺮِ اﻟْﺤ ﻇَﺎﻫَ إﻟبﻗْﺮاى وﻗْﻮ الواﺪَةً واﺣةً وﺮﺔُ ﻣﻴ اﻟﺘﱠﺤﻪﺰِﻳنْ ﺗُﺠﻮ اﺟرﺎبِ ا اﻟﻠﱡﺒ ﻓﻠﺎﻣﺤاﻟْﻤ
“Seandainya masuknya seseorang ke masjid terjadi berulang kali dalam satu
waktu. Maka penulis kitab At-Tatimmah berkata, ‘disunnahkan shalat tahiyyatul
masjid pada setiap kalinya’. Sedangkan Al-Mahamili dalam Al-Lubab berkata, ‘aku
berharap tahiyyatul masjid hanya cukup sekali saja’. Dan (pendapat) yang
pertama lebih kuat dan lebih dekat kepada zhahir hadits.” Al-Majmu’ (4/52)
Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baaz Rahimahullahu Ta’ala berkata,
 أو، أو اﻟﻈﻬﺮ أو اﻟﻌﺼﺮ، ﻣﺮﺗﻴﻦ أو ﺛﻼﺛﺎ ﻛﻠﻤﺎ دﺧﻞ ﻟﻮ دﺧﻞ اﻟﻀﺤ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻣﺮات ﺻﻠوﻟﻮ دﺧﻞ ﻓ
 رﻛﻌﺘﻴﻦ ﻃﻬﺎرة ﻳﺼﻠ ﻛﻠﻤﺎ دﺧﻞ وﻫﻮ ﻋﻠ،اﻟﻠﻴﻞ
“Seandainya seseorang masuk ke masjid berulang kali, maka dia shalat setiap kali
masuk. Bila ia masuk pada waktu dhuha dua atau tiga kali, atau pada waktu
zhuhur, ashar, atau malam hari. Maka setiap kali masuk dan dia dalam keadaan
thoharoh maka ia shalat dua raka’at.” Fatawa Nuur ‘ala Darb li Ibni Baaz
(10/471)

Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-‘Abbad Hafizhahullahu Ta’ala ditanya,
“Apabila seorang muslim berungkali masuk dan keluar masjid. Apakah
disyari’atkan baginya shalat tahiyyatul masjid pada setiap kalinya?
Beliau menjawab, “Benar. Apabila dia keluar kemudian masuk lagi maka
baginya shalat tahiyyatul masjid.” (Syarah Sunan Abu Daud)
Beliau juga ditanya, Apabila seseorang keluar dari Masjid Nabawi untuk
berwudhu’ kemudian kembali. Apakah dia harus shalat tahiyyatul masjid?
Beliau menjawab, “Benar. Karena dia ketika masuk ke kamar mandi sudah
keluar dari masjid. Dan jika dia sudah keluar lalu masuk lagi maka harus shalat
(tahiyyatul masjid). Kemudian juga di antara sunnah setelah wudhu’ adalah shalat
dua raka’at selain tahiyyatul masjid. Al-hasil orang tersebut shalat dua raka’at,
karena kamar mandi bukan masjid. Akan tetapi teras termasuk masjid. Jika
seseorang masuk ke kamar mandi dan keluar darinya maka dia telah keluar dari
selain masjid menuju masjid.” (Syarah Sunan Abu Daud)
Wallahu a’lam.. Semoga bermanfaat

Dirangkum oleh: Tim Warisan Salaf
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HUKUM MAKAN DI MASJID
Dari Abdullah bin Harits az-Zubaidi radhiallahu ‘anhu, ia berkata:
 وﻻ ﻧﺘﻮﺿﺄ ﺛﻢ ﻧﺼﻠﻢاﻟﻠﱠﺤ وﺰﺠِﺪِ اﻟْﺨُﺒﺴ اﻟْﻤ ﻓﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪﻮلِ اﻟﺳﺪِ رﻬ ﻋَﻠ ﻋﻞﻛﻨﱠﺎ ﻧَﺎﻛ
“Dahulu di masa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam kami makan roti
dan daging di masjid kemudian kami shalat tanpa mengulangi wudhu.”
(1)

Dari keterangan hadits di atas, sebagian ulama menerangkan bolehnya
menyantap hidangan di dalam masjid. Tentunya dengan memperhatikan
kebersihannya.
? Al-Imam asy-Syaukani rahimahullah berkata, “Hadits ini menunjukkan
bolehnya menyantap makanan di masjid.” (2)

? Di dalam Al-Majmu’ Syarhul Muhadzdzab, Al-Imam an-Nawawi berkata,
 اﻧﺘﻬ.ﻴﻪ ﻓﺪَةﺎﺋ اﻟْﻤﻊﺿو و،ِﺠِﺪﺴ اﻟْﻤبِ ﻓاﻟﺸﱡﺮ وﻞﻛ ﺑِﺎسﺎ ﺑ
“Tidak mengapa makan dan minum di masjid dan juga meletakkan
hidangan di dalamnya.”

Selain itu, masih ada beberapa hadits lainnya yang juga menunjukkan bolehnya
makan dan minum di masjid. Di antaranya adalah:
Kisah ahli shuffah, yaitu sekumpulan shahabat fakir yang tidak memiliki
tempat tingga selain di masjid. Tidak ada keterangan bahwasanya mereka
keluar masjid ketika akan makan. Sementera Rasulullah Shallallahu
‘alaihi wa Sallam juga tidak mengingkari mereka.
Kisah Tsumamah bin Utsal yang ditawan oleh Rasulullah Shallallahu
‘alaihi wa Sallam dan di ikat di tiang masjid selama tiga hari.

Kisah Shahabat Sa’ad bin Mu’adz yang terluka pada saat perang
Khandaq. Dan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam membuatkan
kemah untuknya di dalam masjid.
Kisah wanita yang menjadi pelayan di Masjid Nabi Shallallahu ‘alaihi wa
Sallam, ia tinggal di kemahnya di dalam masjid.
Utusan Bani Tsaqif .
dan Selain mereka.
Oleh karena itu, sebagai kesimpulannya Al-Imam asy-Syaukani menyatakan, “Dan
hadits-hadits yang menunjukkan bolehnya makan di masjid banyak
sekali.” (Nailul Authar 2/172)

Dikecualikan makanan dan minuman yang haram dikonsumsi secara
syari’at atau tidak boleh dikonsumsi ketika berada di masjid, seperti
makanan yang beraroma tidak sedap misalnya bawang merah atau
bawang putih yang belum di masak.

Dan bagi yang ingin menyantap makanan di masjid hendaknya
memperhatikan dua perkara berikut:
1. Menjaga kebersihan masjid.
2. Jangan sampai mengotori lantai masjid. Terkhusus makanan yang
berkuah atau makanan yang bisa mengundang datangnya serangga. Maka
untuk menghindarinya disarankan menggunakan tikar, karpet, atau alas
lainnya.

wallahu a’lam
〰〰?〰〰
(1) HR. Ibnu Majah no. 3300 dan Ibnu Hibban no.223. Hadits ini dihasankan oleh
Asy-Syaikh Al-Albani Rahimahullah dalam Ash-Shahihah, dibawah penjelasan
hadits no. 2116, kata beliau, “Diriwayatkan Ibnu Hibban no. 223, aku katakan:
‘dan sanadnya shahih.’.”
(2) Nailul Authar (2/172)
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? Berikut ini kami kumpulkan ahkam (hukum-hukum) shalat jum’at secara
ringkas, semoga menjadi tambahan ilmu di hari Jum’at ini.

? Hukum Shalat Jum’at
? Wajib ‘ain bagi kaum pria. Dalilnya QS. Al-Jumu’ah ayat 9.
? Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda, “(shalat) jum’at merupakan
hak yang wajib bagi setiap muslim…” (HR. Abu Daud no.1067, dishahihkan Syaikh
Al-Albani)
? Atas Siapa diwajibkan?
? Wajib bagi setiap muslim laki-laki, merdeka (bukan budak), baligh, dan mampu
untuk mendatanginya.
? Tidak wajib atas: hamba sahaya, wanita, anak kecil, orang gila, orang sakit, dan
musafir.
? Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam tidak pernah shalat jum’at di saat safar.
?? Adapun musafir yang telah tiba ditempat tujuan yang disitu kaum muslimin
melaksanakan shalat jum’at, maka hendaknya ia shalat bersama mereka.
? Bila seorang wanita, hamba sahaya, orang yang sakit, dan musafir
melaksanakan shalat jum’at, maka shalatnya sah dan sudah mencukupinya dari
shalat zhuhur (yakni dia tidak perlu shalat zhuhur lagi).

? Waktu Shalat Jum’at
? Waktunya seperti waktu shalat zhuhur, yaitu ketika matahari telah tergelincir
ke arah barat dan berakhir ketika panjang bayangan suatu benda seperti panjang
benda tersebut.

? Khutbah Jum’at
? Khutbah merupakan rukun sahnya shalat Jum’at, dikarenakan Nabi Shallallahu
‘alaihi wa Sallam tidak pernah meninggalkannya.

? Sunnah-Sunnah Khutbah
? Mendo’akan kebaikan bagi kaum muslimin dan waliyul amr
? Khutbah dan mengimangi shalat sekaligus
? Berkhutbah dengan berdiri
? Berkhutbah di atas mimbar atau tempat yang tinggi
? Untuk duduk di antara dua khutbah.
? Memendekkan khutbah, khutbah yang kedua lebih pendek dari yang pertama.
? Mengucapkan salam ketika naik ke atas mimbar
? Untuk duduk hingga muadzin selesai dari adzannya.

? Hal yang Diharamkan Pada Hari Jum’at
? Berbicara Saat Khatib sedang ceramah
? melangkahi pundak-pundak manusia

? Mendapati Satu Raka’at Jum’at
? Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda, “Barangsiapa mendapati satu
raka’at Jum’at maka sungguh dia telah mendapati shalat (Jum’at).” (HR. Ibnu
Majah no.1121 dan dishahihkan Syaikh al-Albani)
?? Bagi siapa yang mendapati kurang dari satu raka’at maka ia shalat zhuhur
empat raka’at.

? Shalat Nafilah Jum’at
? Tidak ada shalat sunnah qobliyah jum’at, akan tetapi jika seseorang shalat
sebelum Imam naik ke mimbar maka tidak mengapa. Shalat tersebut terhitung
sebagai sunnah muthlaq bukan qobliyah.
? Shalat sunnah ba’diyah boleh dua raka’at, empat raka’at, dan enam raka’at.
Syaikhul Islam berpendapat bahwasanya bila dilakukan di masjid maka empat
raka’at, dan bila dilakukan di rumah maka dua raka’at. (Zadul Ma’ad 1/440)

? Tata Cara Shalat Jum’at
? Shalat Jum’at terdiri dari dua raka’at yang bacaannya dinyaringkan
(dikeraskan).
? Disunnahkan pada raka’at pertama setelah al-Fatihah membaca Surat AlJumu’ah atau Surat Al-A’la dan pada raka’at kedua membaca surat Al-Ghasyiyah
atau Al-Munafiqun.

? Sunnah Terkait Hari Jum’at
? Bersegera mendatangi shalat agar mendapat pahala yang besar
? Mandi di hari jum’at.
? Memakai minyak wangi dan membersihkan diri
? Memakai baju terbaik (tidak harus baru).
? Memperbanyak shalawat di malam dan hari jum’at.
? Membaca pada shalat shubuh hari jum’at dengan surat As-Sajadah dan Al-Insan
? Membaca pada hari jum’at surat Al-Kahfi
? Shalat dua raka’at sebelum duduk di masjid walaupun imam sedang berkhutbah
? Memperbanyak Do’a dan Berusaha mencari waktu mustajab

? Wajib Mendengarkan khutbah jum’at walaupun:
? Khatib menggunakan bahasa arab
? Orang tersebut tuli tidak mendengar
(Majmu’ Fatawa Ibnu Utsaimin 16/35)

? Hukum Safar Hari Jum’at
? Safar sebelum adzan adalah boleh
? Safar setelah adzan adalah haram.
(Majmu’ Fatawa Ibnu Utsaimin 16/35)

? Hari Jum’at Bertepatan Dengan Hari Id
? Bagi kaum muslimin boleh memilih hadir atau tidak
? Bagi Imam Masjid ditekankan untuk hadir.

? Melihat Kepada Khatib
? Para shahabat mengarahkan wajah-wajah mereka kepada khatib ketika khutbah
sedang berlangsung.
(Majmu’ Fatawa Ibnu Utsaimin 16/97)

? Mengangkat Tangan Ketika Khatib Berdo’a
? Tidak disyari’atkan. Para shahabat mengingkari Bisyr bin Marwan ketika ia
mengangkat tangannya pada khutbah Jum’at.
(Majmu’ Fatawa Ibnu Utsaimin 16/100)
? Wallahu a’lam bish shawab.

? Sumber Panduan:
? Al-Fiqhul Muyassar
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BERBURU WAKTU MUSTAJAB DI HARI JUM’AT
Pada hari jum’at ada satu waktu yang mustajab, bila mana seorang hamba
meminta kebaikan kepada Allah pasti akan dikabulkan.
Tahukah anda bahwa ternyata waktu mustajab tersebut ada di antara waktu
ashar hingga terbenamnya matahari. Shahabat Anas bin Malik Radhiallahu
‘anhu berkata, Rasulullah Shalllallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda,
ِﺲ اﻟﺸﱠﻤﺔﻮ ﺑﺒ ﻏَﻴَﻟﺮِ اﺼﺪَ اﻟﻌﻌ ﺑﺔﻌﻤ اﻟﺠمﻮ ﻳ ﻓﺟ ﺗُﺮﺔَ اﻟﱠﺘﺎﻋﻮا اﻟﺴﺴاﻟﺘَﻤ
“Carilah satu waktu yang diharapkan (terkabulnya do’a) pada hari Jum’at yaitu
setelah ashar hingga terbenamnya matahari” (HR. Tirmidzi no.489
Dishahihkan Syaikh Al-Albani)

Imam Ahmad bin Hanbal berkata, “Kebanyakan hadits-hadits tentang waktu
yang diharapkan padanya terkabulnya do’a yaitu setelah ashar, dan diharapkan
juga setelah tergelincirnya matahari.” (Sunan Tirmidzi no.489)
Syaikh Al-Albani menambahkan, “Dan sungguh para shahabat telah
bersepakat bahwasanya waktu tersebut ada pada akhir waktu dari hari jum’at,
sehingga tidak boleh menyelisihnya.” (Shahih At-Targhib 1/441)

Nah, Kita saat ini sedang berada pada waktu tersebut… Mari semangat
mencari waktu mustajab.
Jangan lupa mendo’akan kedua orang tua, keluarga, dan anak-anak.
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5 PERKARA YANG PERLU ANDA KETAHUI PADA HARI JUM’AT

1. BERPINDAH TEMPAT KETIKA MENGANTUK
Dari Abdullah bin Umar radhiallahu ‘anhuma, ia berkata, “Aku mendengar
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersaba,
َﻚ ذَﻟﻪﺴﻠﺠ ﻣﻦ ﻣلﻮﺘَﺤ ﻓَﻠْﻴﺔﻌﻤ اﻟﺠمﻮ ﻳﻢﺪُﻛﺣ اﺲذَا ﻧَﻌا
“Apabila salah seorang di antara kalian mengantuk pada hari jum’at, hendaknya
ia berpindah dari tempat duduknya itu (kepada tempat yang lainnya).”
(Diriwayatkan Abu Daud no.1119 dan at-Tirmidzi no.526, dishahihkan
Syaikh Al-Albani)
2. SATU JUM’AT MENUJU JUM’AT BERIKUTNYA MERUPAKAN PENEBUS
DOSA
Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, ia berkata: “Bahwasanya Rasulullah
Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda,
ﺮﺎﺋﺒْ اﻟ ﺗُﻐْﺶﺎ ﻟَﻢ ﻣ،ﻦﻨَﻬﻴﺎ ﺑﻤةٌ ﻟﻔﱠﺎر ﻛ،ﺔﻌﻤ اﻟْﺠَﻟﺔُ اﻌﻤاﻟْﺠ و،ﺲةُ اﻟْﺨَﻤَاﻟﺼ
“Hari jum’at menuju Jum’at berikutnya merupakan penebus dosa yang dilakukan

di antara keduanya, selama tidak terjatuh kepada dosa besar.” (HR. Muslim
no.233)
3. MEMBACA SURAT AL-KAHFI
Dari Abu Sa’id al-Khudri radhiallahu ‘anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa
Sallam bersabda,
 ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ أﺿﺎء ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻮر ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻌﺘﻴﻦﻬﻒ ﻓﻣﻦ ﻗﺮأ ﺳﻮرة اﻟ
“Barangsiapa membaca surat Al-Kahfi pada hari jum’at, ia akan diterangi oleh
cahaya (pada hari kiamat) sejauh jarak dua jum’at.” (Lihat Shahihul Jami no.
6470)
Dalam lafazh lain,
ﻬﻒ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ أﺿﺎء ﻟﻪ اﻟﻨﻮر ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻌﺘﻴﻖﻣﻦ ﻗﺮأ ﺳﻮرة اﻟ
“Barangsiapa membaca surat al-Kahfi pada hari jum’at, ia akan diterangi oleh
cahaya (pada hari kiamat) sejauh antara dirinya dan baitul ‘atiq (Ka’bah).”
4. MEMPERBANYAK UCAPAN SHALAWAT
Dari Anas bin Malik radhiallahu ‘anhu, ia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi
wa Sallam bersabda,
ﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺸﺮا اﻟ ﺻﻼة ﺻﻠ ﻋﻠ ﻓﻤﻦ ﺻﻠ، ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ وﻟﻴﻠﺔ اﻟﺠﻤﻌﺔأﻛﺜﺮوا اﻟﺼﻼة ﻋﻠ
“Perbanyaklah bershalawat kepadaku pada hari jum’at dan malam jum’at. Karena
siapa saja yang bershalawat kepadaku sekali, niscaya Allah membalas
shalawatnya sebanyak sepuluh kali.”
(HR. al-Baihaqi dalam Sunannya, lihat Ash-Shahihah no. 1407)
5. WAKTU MUSTAJAB
Antara Ashar hingga Maghrib
Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, ia berkata: “Abul Qosim shallallahu ‘alaihi
wasallam bersabda,
ﺎهﻳ اﻄَﺎهﻋ ا ا،اﺮ ﺧَﻴﻪ اﻟلﺎﺴ ﻳ،ّﻠﺼ ﻳﻢ ﻗَﺎﺋ،ﻢﻠﺴﺎ ﻣﻘُﻬاﻓﻮ ﻳ ،ًﺔﺎﻋ ﻟَﺴﺔﻌﻤ اﻟْﺠنﱠ ﻓا

“Sesungguhnya pada hari jum’at ada satu waktu yang tidaklah seorang muslim
mencocoki waktu tersebut ketika ia berdo’a meminta kebaikan kepada Allah,
melainkan akan Allah kabulkan permintaannya.” (HR. Muslim no.852)
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ﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢﺑﺴﻢ اﻟ
 آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﻣﻦ وﻻهﻪ وﻋﻠ رﺳﻮل اﻟﻪ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠاﻟﺤﻤﺪ ﻟ
Para pembaca rahimakumullah…. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam
melarang seseorang duduk di masjid sebelum melakukan shalat dua raka’at. Di
dalam hadits Abu Qotadah Al-Anshari Radhiallahu ‘anhu dinyatakan,
ﻦﺘَﻴﻌﻛ رّﻠﺼ ﻳﺘﱠ ﺣﺲﻠﺠ ﻳﺠِﺪَ ﻓَﻼﺴ اﻟْﻤﻢﺪُﻛﺣ اﺧَﻞذَا دا
“Apabila seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah ia duduk hingga
(mengerjakan) shalat dua raka’at.” [1]
Bahkan dengan tegas Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam memerintahkan
seorang shahabatnya untuk berdiri lagi ketika ia duduk di masjid dalam keadaan
belum shalat tahiyyatul masjid. Padahal ketika itu shahabat tersebut telah duduk
dan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam sedang berkhutbah jum’at.
Apa itu Shalat Tahiyyatul Masjid ?
Shalat tahiyyatul masjid adalah ungkapan untuk shalat dua raka’at yang

dikerjakan ketika masuk masjid sebelum duduk. Sedangkan arti dari tahiyyatul
masjid itu sendiri ialah penghormatan kepada masjid. Namun yang dimaksud
adalah penghormatan kepada pemilik masjid yaitu Allah Subhanahu wa Ta’ala.
Sebagaimana hal ini diterangkan oleh Al-Imam Muhammad bin Ahmad Ad-Dasuqi
Rahimahullahu[2].

Penamaan Shalat Tahiyyatul masjid
Tidak ada satupun riwayat yang shahih dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa
Sallam tentang penamaan shalat tahiyyatul masjid. Hanyasaja para ulama’ sejak
dahulu telah bersepakat menyebutnya sebagai Tahiyyatul Masjid. Al-Imam Ibnu
Rajab al-Hanbali berkata: “Shalat yang dilakukan ketika masuk masjid
dinamakan dengan tahiyyatul masjid.” [3]
Selain tahiyyatul masjid, shalat ini juga dikenal dikalangan ulama’ sebagai haqqul
masjid (haknya masjid). Ibnu Rajab melanjutkan, “Dan dinamakan juga dengan
haqqul masjid.”[4]
Hukum Shalat Tahiyyatul Masjid
Terjadi silang pendapat di antara para ulama terkait permasalahan shalat
tahiyyatul masjid. Argumentasi yang kokoh pada masing-masing pendapat
semakin mewarnai kitab-kitab fiqih dari berbagai madzhab. Di dalam bab yang
singkat ini kami akan menyebutkan dua pendapat Ulama dan kami juga akan
menyebutkan beberapa ulama’ yang menguatkan masing-masing pendapat
tersebut.
Pendapat Pertama, yaitu pendapat wajibnya shalat tahiyyatul masjid. Di antara
ulama’ yang menguatkan pendapat ini adalah: Daud Azh-Zhahiri dan sebagian
pengikut madzhabnya, begitu pula Ibnu Daqiq al-‘Ied, Asy-Syaukani, AshShan’ani, Al Mubarakfuri, dan Shiddiq Hasan Khan.
Pendapat ini dipilih oleh asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani
rahimahullah, beliau berkata: “Hendaknya (mengerjakan) shalat dua raka’at
sebelum duduk dan hukumnya adalah wajib.” [5]
Pendapat Kedua, yaitu pendapat bahwasanya shalat tahiyyatul masjid adalah
sunnah (tidak wajib). Pendapat ini dikuatkan oleh mayoritas ulama, di antara

mereka adalah, Abdullah bin Umar, Salim bin Abdullah bin Umar, Asy-Sya’bi,
Suwaid bin Ghaflah, Muhammad bin Sirin, ‘Atho bin Abi Rabah, An-Nakha’i,
Qotadah bin Di’amah, dan selain mereka.[6]
Demikian pula Ath-Thohawi[7], Ibnu Hazm, An-Nawawi[8], Al-Munawi[9], Musa
Al-Hijawi[10], Ibnu Qudamah[11], Ibnu Muflih, [12] , Syaikh Muhammad bin
Abdul Wahhab[13] dan selain mereka.
Al-Baghawi berkata: “Sejumlah ulama’ salaf tidak menganggap sebagai
kesalahan ketika seorang duduk (di masjid) sebelum melakukan shalat
dua raka’at tahiyyatul masjid.”
Imam An-Nawawi juga berkata,
اۇد دﻦﺎض ﻋﻴ ﻋ اﻟْﻘَﺎﺿﺣ و، ﻴﻦﻤﻠﺴ اﻟْﻤﺎعﻤﺟﻨﱠﺔ ﺑِﺎ ﺳﻫ و، ﻦﺘَﻴﻌﻛﺠِﺪ ﺑِﺮﺴﺔ اﻟْﻤﻴﺎب ﺗَﺤﺒﺤﺘﺳا
ﺎﻮﺑﻬﻤﺎﺑﻪ ۇﺟﺤﺻاو
“Disukainya tahiyyatul masjid sebanyak dua raka’at, dan ia merupakan
sunnah dengan kesepakatan ulama muslimin. Al-Qadhi ‘Iyadh
menghikayatkan dari Daud dan pengikutnya wajibnya dua raka’at
tersebut.” [14]
Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Fathul Baari (2/172) berkata, “Para ulama’ ahli
fatwa telah bersepakat bahwasanya perintah (Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa
Sallam) dalam perkara tersebut menunjukkan sunnah. Dan Ibnu Baththal
menukilkan dari madzhab Zhahiriyah (bahwa shalat tahiyyatul masjid) adalah
wajib. Sedangkan yang ditegaskan oleh Ibnu Hazm tidaklah seperti itu.” Ibnu
Hajar memaksudkan bahwasanya Ibnu Hazm tidak berpendapat wajibnya
tahiyyatul masjid.
Penulis kitab At-Taaju wal Iklil li Mukhtashar Al-Khalil (2/374) ketika
menyebutkan bahwasanya al-Imam Malik Rahimahullah berpendapat tahiyyatul
masjid adalah sunnah, beliau berkata, “Abu Umar berkata, “Di atas pendapat
inilah sejumlah fuqaha’. Dahulu al-Qasim masuk ke masjid lalu duduk tanpa
melakukan shalat. Perbuatan serupa juga pernah dilakukan oleh Ibnu ‘Umar dan
anaknya, yaitu Salim.” [15]
Pendapat ini dipilih oleh dua Imam besar abad ini, yaitu Asy-Syaikh Abdul ‘Aziz
bin Baaz[16] dan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin[17]

Rahimahumallah .
Asy-Syaikh Al-‘Utsaimin berkata setelah menyebutkan beberapa dalil bagi
kelompok yang berpendapat wajibnya tahiyyatul masjid, “Akan tetapi setelah
memperhatikan beberapa realita, menjadi jelas bagi kami bahwasanya tahiyyatul
masjid adalah sunnah mu’akkadah dan tidak wajib.” (Syarhul Mumti’ 5/105)
Catatan
Para pembaca rahimakumullah, di sini penulis tidak sedang mengkaji mana dari
dua pendapat di atas yang lebih kuat, karena untuk mencapai kesimpulan
tersebut membutuhkan kemampuan ilmu dan waktu yang lebih banyak.
Pendapat pertama walaupun dari segi jumlah tentu tidak sebanding dengan
pendapat kedua, akan tetapi mereka memiliki dalil yang kuat dan argumentasi
yang perlu dipertimbangan, sebagaimana dituturkan oleh asy-Syaikh Muhammad
bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah. Sedangkan pendapat kedua yang didominasi
oleh para fuqoha ternama juga memiliki alasan yang kuat.
Akan tetapi kami di sini ingin mengajak anda untuk mencermati sabda Rasulullah
Shallallahu ‘alaihi wa Sallam dalam hadits yang telah kami sebutkan di awal bab
ini,
ﻦﺘَﻴﻌﻛ رّﻠﺼ ﻳﺘﱠ ﺣﺲﻠﺠ ﻳﺠِﺪَ ﻓَﻼﺴ اﻟْﻤﻢﺪُﻛﺣ اﺧَﻞذَا دا
“Apabila seorang di antara kalian masuk masjid, janganlah ia duduk hingga
(mengerjakan) shalat dua raka’at.”
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam memerintahkan kita untuk tidak duduk di
masjid sebelum mengerjakan shalat dua raka’at. Maka menyelisihi perintah beliau
hanyak disebabkan mengambil pendapat yang tidak wajib merupakan perkara
yang tidak terpuji. Dan perlu diketahui pula, bahwa para ulama’ ketika membagi
hukum suatu permasalahan menjadi wajib dan sunnah bukan untuk
mengamalkannya ketika hukumnya wajib dan meninggalkannya ketika hukumnya
sunnah. Akan tetapi pembagian hukum-hukum syari’at dimaksudkan agar dapat
menjadi pedoman dan tindakan apa yang akan diambil oleh seseorang yang
terluput mengerjakannya. [18] Wallahu a’lam.
Sehingga bagi yang berpendapat wajib tentu kelaziman baginya untuk
mengerjakannya. Dan bagi yang berpendapat sunnah, berusalah mengerjakannya.

Karena seperti yang dinyatakan oleh al-Imam ‘Iyadh rahimahullah, bahwasanya
mengerjakan tahiyyatul masjid merupakan fadhilah (keutamaan).
Tahiyyatul Masjid Secara Berulang
Shalat tahiyyatul masjid berlaku bagi seseorang yang bolak-balik masuk masjid
walaupun dalam waktu yang berdekatan. Al-Imam Asy-Syarbini berkata:
 ﻗﺮبﺮر اﻟﺪﺧﻮل وﻟﻮ ﻋﻠﺮر ﺑﺘ وﺗﺘ،ﻞ داﺧﻞ وﺗﺤﺼﻞ ﻟﻔﺮض أو ﻧﻔﻞ آﺧﺮ رﻛﻌﺘﺎن ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻠﻮس ﻟوﻫ.
“Ia adalah shalat dua raka’at sebelum duduk bagi semua orang yang
masuk (ke masjid). Ia telah terlaksana dengan melakukan shalat fardhu
atau shalat sunnah lainnya. Dan dilakukan secara berulang dengan
berulangnya (seseorang) masuk ke masjid walaupun dalam waktu yang
berdekatan.” [19]
Imam an-Nawawi juga berkata:
ﻗَﺎل وةﺮ ﻣﻞﺔُ ﻟﻴ اﻟﺘﱠﺤﺐﺘَﺤ ﺗُﺴﺔﻤ اﻟﺘﱠﺘﺐﺎﺣ ﺻا ﻗَﺎلارﺮ ﻣﺪَةاﺣ اﻟْﻮﺔﺎﻋ اﻟﺴﺠِﺪِ ﻓﺴ اﻟْﻤ ﻓﺧُﻮﻟُﻪ درﺮَ ﺗﻟَﻮ
ِﺪِﻳﺚﺮِ اﻟْﺤ ﻇَﺎﻫَ إﻟبﻗْﺮاى وﻗْﻮ الواﺪَةً واﺣةً وﺮﺔُ ﻣﻴ اﻟﺘﱠﺤﻪﺰِﻳنْ ﺗُﺠﻮ اﺟرﺎبِ ا اﻟﻠﱡﺒ ﻓﻠﺎﻣﺤاﻟْﻤ

“Seandainya masuknya seseorang terjadi berulang kali dalam satu waktu. Maka
penulis kitab At-Tatimmah berkata, disunnahkan shalat tahiyyatul masjid pada
setiap kalinya. Sedangkan Al-Mahamili dalam Al-Lubab berkata, aku berharap
hanya cukup tahiyyatul masjid sekali saja. Dan (pendapat) yang pertama lebih
kuat dan lebih dekat kepada makna zhahir hadits.” [20]
Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baaz Rahimahullahu Ta’ala berkata,
 أو، أو اﻟﻈﻬﺮ أو اﻟﻌﺼﺮ، ﻣﺮﺗﻴﻦ أو ﺛﻼﺛﺎ ﻛﻠﻤﺎ دﺧﻞ ﻟﻮ دﺧﻞ اﻟﻀﺤ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻣﺮات ﺻﻠوﻟﻮ دﺧﻞ ﻓ
 رﻛﻌﺘﻴﻦ ﻃﻬﺎرة ﻳﺼﻠ ﻛﻠﻤﺎ دﺧﻞ وﻫﻮ ﻋﻠ،اﻟﻠﻴﻞ
“Seandainya seseorang masuk ke masjid dengan berulang kali, maka dia tetap
shalat setiap kali masuk. Jika dia masuk pada waktu dhuha dua atau tiga kali,
atau pada waktu zhuhur, ashar, atau malam hari. Maka setiap kali masuk dan dia
dalam keadaan bersuci maka hendaknya ia shalat dua raka’at.” [21]
Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-‘Abbad Hafizhahullahu Ta’ala ditanya, Apabila
seorang muslim berungkali masuk dan keluar masjid. Apakah disyari’atkan
baginya shalat tahiyyatul masjid pada setiap kalinya? Beliau menjawab, “Benar.

Apabila dia keluar kemudian masuk lagi maka baginya shalat tahiyyatul masjid.”
[22]
Beliau juga ditanya, Apabila seseorang keluar dari Masjid Nabawi untuk
berwudhu’ kemudian kembali. Apakah dia harus shalat tahiyyatul masjid?
Beliau menjawab, “Benar. Karena dia ketika masuk ke kamar mandi sudah keluar
dari masjid. Dan jika dia sudah keluar lalu masuk lagi maka harus shalat
(tahiyyatul masjid). Kemudian juga di antara sunnah setelah wudhu’ adalah shalat
dua raka’at selain tahiyyatul masjid. Al-hasil orang tersebut shalat dua raka’at,
karena kamar mandi bukan masjid. Akan tetapi teras termasuk masjid. Jika
seseorang masuk ke kamar mandi dan keluar darinya maka dia telah keluar dari
selain masjid menuju masjid.” [23]
Tahiyyatul Masjid ketika Khatib Telah Duduk di Mimbar atau
Sedang Berkhutbah
Bagaimana jika seseorang masuk masjid pada hari jum’at dalam keadaan Khatib
sudah duduk di mimbar atau sedang berkhutbah, apakah disyari’atkan shalat
tahiyyatul masjid?
Dalam permasalahan ini ada dua pendapat:
Pendapat Pertama: disyari’atkan shalat tahiyyatul masjid ketika khatib telah
duduk di mimbar atau sedang berkhutbah. Pendapat ini dipilih oleh Hasan alBashri, Makhul, Al-Maqburi, Sufyan Ibnu ‘Uyainah, Abu Tsaur, Al-Humaidi,
Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuyah, Ibnul Mundzir, Daud Azh-Zhahiri, dan asysyafi’iyyah. Dalil mereka adalah hadits Sulaik Al-Ghathafani di atas[24].
Al-Imam An-Nawawi berkata: “Adapun jika seseorang masuk (ke masjid)
sedangkan Imam telah duduk di mimbar atau sedang berkhutbah, maka
disunnahkan baginya shalat dua raka’at tahiyyatul masjid secara ringkas, dan
meninggalkannya adalah makruh berdasarkan hadits yang shahih, ‘Apabila
seorang kalian masuk ke masjid maka janganlah dia duduk hingga melakukan
shalat dua raka’at.” [25]
Ibnu Qudamah berkata: “Dan seluruh shalat sunnah (tathowwu’) telah terputus
dengan duduknya Imam di atas mimbar. Sehingga tidak boleh melakukan shalat
apapun kecuali seseorang yang baru masuk, maka hendaknya ia melakukan shalat

tahiyyatul masjid dengan memendekkannya.” [26]
Demikian pula Ibnul Jauzi berkata:
اۇدد وﻌاﻟﺸﱠﺎﻓﻤﺪ وﺣﺬَا ﻗَﻮل اﻫ و،ﺔ اﻟْﺨﻄْﺒﻴﺐ ﻓﺎنَ اﻟْﺨَﻄن ﻛاﺠِﺪ وﺴﺔ اﻟْﻤﻴﺎب ﺗَﺤﺒﺤﺘاﺳ.
“Disukai melakukan shalat tahiyyatul masjid walaupun khatib sedang berkhutbah.
Ini merupakan pendapat Ahmad (bin Hanbal), asy-Syafi’i, dan Daud (AzhZhahiri).” [27]
Pendapat Kedua: tidak boleh mengerjakan shalat apapun termasuk tahiyyatul
masjid. Pendapat ini dinukil dari Atho’ bin Abi Rabah, Syuraih, Ibnu Sirin, anNakha’i, Qotadah, Malik bin Anas, Laits bin Sa’ad, Sufyan Ats-Tsauri, Abu
Hanifah, dan Sa’id bin Abdul ‘Aziz. Mereka berdalil dengan hadits Ibnu Umar
Radhiallahu ‘anhuma,
 ﻓﻼ ﺻﻼة وﻻ ﻛﻼم،إذا ﺻﻌﺪ اﻟﺨﻄﻴﺐ اﻟﻤﻨﺒﺮ
“Apabila Imam telah naik ke atas mimbar maka tidak ada shalat dan tidak ada
pembicaraan.”
Akan tetapi, hadits ini adalah lemah sebagaimana diterangkan oleh asy-Syaikh
Muhammad Nashiruddin al-Albani rahimahullah. Di dalam Silsilah Al-Ahadits
Adh-Dha’ifah (no.87) beliau berkata: “(ini adalah hadits) bathil. Lafazh hadits ini
sangat terkenal di tengah-tengah manusia dan digantungkan di mimbar-mimbar,
padahal tidak ada asalnya.”
Kemudian, setelah menyebutkan takhrij hadits ini beliau berkata, “Hanyasaja aku
menghukuminya sebagai hadits batil dikarenakan selain sanadnya dha’if juga
menyelisihi dua hadits shahih lainnya:
Pertama, sabda beliau Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, ‘Apabila seorang di antara
kalian mendatangi masjid pada hari jum’at sedangkan Imam sudah keluar maka
shalatlah dua raka’at.’ Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam Kitab
Shahih keduanya dari hadits Jabir. Dalam riwayat lain dari Jabir, dia berkata,
‘Sulaik Al-Ghatafani datang (ke masjid) sedangkan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi
wa Sallam sedang berkhutbah. Maka beliau berkata kepadanya, ‘wahai Sulaik!
Bangun dan shalatlah dua raka’at, dan pendekkan keduanya.’ Kemudian beliau
bersabda, ‘Apabila seorang di antara kalian datang pada hari jum’at sedangkan
Imam sedang berkhutbah, maka shalatlah dua raka’at dan pendekkanlah

keduanya.’ Dikeluarkan oleh Muslim (3/14-15) dan selainnya. Hadits ini juga
dikeluarkan dalam Shahih Abu Daud (no.1023)
Kedua: sabda beliau Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, ‘Apabila engkau berkata
kepada temanmu, ‘diamlah’ pada hari jum’at sedangkan Imam sedang
berkhutbah, maka sungguh engkau telah berbuat sia-sia.’ Muttafaqun ‘alaihi. Dan
hadits ini dikeluarkan di dalam Al-Irwa’ (no.619).”
Asy-Syaikh Al-Albani berkata, “Dan hadits yang kedua ini dipahami dari ucapan
beliau ‘sedangkan Imam sedang berkhutbah’ bahwasanya pembicaraan ketika
Imam belum berkhutbah tidaklah dilarang. Dan yang lebih menguatkan hal ini
adalah kebiasaan yang berlangsung pada masa Umar bin Khattab Radhiallahu
‘anhu sebagaimana dikisahkan oleh Tsa’labah bin Abi Malik, ‘sesungguhnya
mereka dahulu saling berbincang ketika Umar bin Khattab Radhiallahu ‘anhu
telah duduk di mimbar hingga muadzin selesai. Apabila Umar telah berdiri di
mimbar (untuk berkhutbah) maka tidak ada seorangpun yang berbicara hingga
Umar menyelesaikan dua khutbahnya.’ Dikeluarkan oleh Malik dalam
Muwatho’nya (1/126), Ath-Thohawi (1/217) lafazh riwayat tersebut miliknya, dan
Ibnu Abi Hatim dalam Al-Ilal (1/201), sanad dua riwayat pertama adalah shahih.
Maka dengan ini bisa ditetapkan bahwasanya khutbah Imam itulah yang memutus
semua pembicaraan, bukan sekadar naiknya Imam ke atas mimbar. Dan
bahwasanya keluarnya Imam tidak menghalangi seseorang untuk melakukan
shalat tahiyyatul masjid. Maka menjadi jelaslah batilnya hadits yang sedang
dibahas di atas. Dan Allah sajalah yang menunjuki kepada jalan kebenaran.”
Selesai penjelasan Syaikh Al-Albani.
Dari pemaparan dua pendapat di atas dapat dipastikan bahwa yang kuat adalah
pendapat pertama. Hal ini disebabkan empat alasan:
Pertama: Larangan duduk di masjid sebelum shalat. Sebagaimana dalam hadits
Abu Qatadah Al-Anshari yang diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim.
Kedua: Perintah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam kepada Sulaik ALGhathafani untuk shalat dua raka’at. Padahal ketika itu Sulaik sudah duduk dan
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam sedang berkhutbah.
Ketiga: Hadits yang dijadikan dasar oleh pendapat kedua adalah lemah
sebagaimana diterangkan Asy-Syaikh Al-Albani Rahimahullah. Jika tetap

dipaksakan bahwa hadits tersebut shahih, maka maknanya adalah seperti yang
diterangkan Al-Imam An-Nawawi Rahimahullahu Ta’ala, “Andai saja hadits
tersebut shahih, maka maknanya adalah, tidak boleh melakukan shalat yaitu
shalat yang lebih dari dua raka’at, adapun shalat dua raka’at maka boleh
dilakukan”[28]
Keempat: pendapat pertama sesuai dengan yang dipahami oleh salaf.
Diriwayatkan dari Hasan Al-Bashri bahwa beliau datang ke masjid dan melakukan
shalat dua raka’at ketika Imam sedang berkhutbah (Mushonnaf Ibnu Abi
Syaibah)

Tahiyyatul Masjid ketika Khutbah Hampir Selesai
Lalu bagaimana hukum tahiyyatul masjid ketika khutbah hampir selesai?
Permasalahan ini telah dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah, beliau
berkata, “Jika seseorang masuk (masjid) dan imam hampir selesai berkhutbah,
sedangkan ia yakin seandainya dia shalat tahiyyatul masjid akan terluput dari
takbiratul ihram bersama imam, maka dia jangan shalat. Hendaknya dia berdiri
saja sampai iqomat dikumandangkan. Tetapi jangan sampai dia duduk, agar ia
tidak duduk di masjid sebelum melaksanakan shalat tahiyyatul masjid. Adapun
jika masih memungkinkan untuk shalat dan bisa mendapati takbiratul ihram
(bersama imam), maka hendaknya dia shalat tahiyyatul masjid.” [29]

Tahiyyatul Masjid di Musholla (Tanah Lapang) Shalat ‘Ied
Dalam permasalahan ini para ulama’ terbagi menjadi dua pendapat:
Pendapat Pertama: tahiyyatul masjid ditunaikan di tanah lapang shalat Id.
Dikarenakan ia masuk dalam kategori masjid. Ulama’ yang menguatkan pendapat
ini berdalil dengan hadits Ummu ‘Athiyyah Radhiallahu ‘anha,
ِاتذَو و،ﻖاﺗﻮ اﻟْﻌ،ﻦﻴﺪَﻳ اﻟْﻌ ﻓنْ ﻧُﺨْﺮِج‐ اﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻِ اﻟﻨﱠﺒﻨﻧَﺎ ‐ﺗَﻌﺮﻣ »ا: ﻗَﺎﻟَﺖ،َﺔﻴﻄ ﻋم اﻦﻋ
ﻴﻦﻤﻠﺴ اﻟْﻤﻠﱠﺼﺘَﺰِﻟْﻦَ ﻣﻌنْ ﻳ اﺾﻴ اﻟْﺤﺮﻣا و،ِ»اﻟْﺨُﺪُور
“Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam memerintahkan kami (para wanita) pada dua
hari raya agar membawa para wanita perawan dan gadis yang dipingit di rumah.

Dan beliau memerintahkan para wanita yang sedang haid untuk menjauhi tempat
shalat kaum muslimin.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)
Pendapat ini dipilih oleh sebagian ulama’ dari madzhab al-Hanabilah, seperti Ibnu
Muflih dalam Al-Furu’ (1/263), Ali bin Sulaiman al-Mardawi dalam Al-Inshaf
(1/246), dan asy-Syaikh Al-Utsaimin dalam Asy-Syarhul Mumti’ (4/204,
5/153-154) dan Majmu’ Al-Fatawa wa Ar-Rasail (16/252), dan juga asy-Syaikh
Al-Bassam dalam Taisirul ‘Allam (1/255)
Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin ketika ditanya tentang
permasalahan ini, beliau menjawab, “Pendapat yang kuat ialah bahwasanya siapa
saja yang masuk ke lapangan shalat ‘Id maka tidak boleh duduk sampai dia
mengerjakan shalat dua rakaat, hal ini berdasarkan keumuman sabda beliau
Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, ‘apabila salah seorang kalian memasuki masjid
maka janganlah ia duduk hingga mengerjakan shalat dua raka’at.’ Sedangkan
musholla ‘id adalah masjid, karena Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam
memerintahkan para wanita yang sedang haid untuk menjauhinya. Seandainya
tempat tersebut bukan masjid, niscaya beliau tidak akan memerintahkan
menjauhi tempat tersebut.” [30]

Pendapat Kedua: Lapangan shalat ‘Id bukan termasuk masjid, sehingga tidak
disyari’atkan shalat tahiyyatul masjid padanya. Ini adalah pendapat mayoritas
ulama dan dipilih oleh sebagian Ulama’ dari madzhab Hanbali. Ibnu Rajab AlHanbali berkata,
 ﻟﻮ وﺻﻞ: ﻗﺎﻟﻮا ﺣﺘ، ﻳﻮم اﻟﻌﻴﺪ وﻻ ﻓ،ﻢ اﻟﻤﺴﺠﺪﻤﻪ ﺣ ﺣ اﻟﻌﻴﺪ ﻟﻴﺲ ﺑﺄن ﻣﺼﻠ:وﻗﺪ ﺻﺮح أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ
ﻦ ﻏﻴﺮ ﺻﻼة ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﺗﺤﻴﺔ ﻟَﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﻼة ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻠﺲ ﻣ ﻳﻮم اﻟﻌﻴﺪ واﻹﻣﺎم ﻳﺨﻄﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺼﻠإﻟ
“Dan para shahabat kami (dari ulama’ madzhab hanbali) telah menegaskan
bahwasanya tanah lapang shalat ‘Id hukumnya berbeda dengan hukum masjid,
bahkan bukan masjid pada hari ‘Ied. Hingga mereka mengatakan, seandainya
seseorang sampai ke musholla hari raya dalam keadaan Imam sedang berkhutbah
setelah shalat maka orang tersebut boleh duduk tanpa melakukan shalat. Karena
tidak ada tahiyyatul masjid padanya.”
Pendapat ini juga dipilih oleh asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baaz dan Asy-Syaikh AlAlbani -semoga Allah merahmati keduanya-[31].

Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baaz berkata,
 وﻷﻧﻪ وﻗﺖ، ﺑﻞ ﻳﺠﻠﺲ اﻹﻧﺴﺎن، ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺗﺤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺠﺪ،ﻢ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺣ، اﻟﻌﻴﺪ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺗﺤﻴﺔﻣﺼﻠ
 اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ إذا ﺻﻠﻮا اﻟﻌﻴﺪ ﻓ، اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﻤﻌﺘﺎد أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﻼة ﻓ، وﻟﻴﺲ ﻣﺴﺠﺪا ﻓﻬﺬا ﻣﺼﻠ،ﻧﻬ
 »إذا دﺧﻞ:ﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻟ ﺻﻠ اﻟﺼﺤﻴﺢ؛ ﻟﻌﻤﻮم ﻗﻮل اﻟﻨﺒ ﻋﻠ وﻗﺖ اﻟﻨﻬﺷﺮﻋﺖ ﺗﺤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺠﺪ وﻟﻮ ﻓ
 »ﻗﻢ ﻓﺼﻞ: ﺑﻌﺾ اﻷﻳﺎم ﻗﺎل رﻛﻌﺘﻴﻦ« وﻟﻤﺎ رأى رﺟﻼ ﺟﻠﺲ ﻓ ﻳﺼﻠأﺣﺪﻛﻢ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﻼ ﻳﺠﻠﺲ ﺣﺘ
 ﻓﺈذا أﺗ،ﻢ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺼﺤﺮاء ﻓﻬﺬا ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺣ اﻟﻌﻴﺪ اﻟﺬي ﻓ أﻣﺎ ﻣﺼﻠ،رﻛﻌﺘﻴﻦ« ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم
ﻪ اﻟ ﻗﺒﻠﻬﺎ وﻻ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺻﻠ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺼﻠ واﻟﻨﺒ،اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺸﻤﺲ ﻟﻢ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺟﻠﺲ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ.
“Musholla ‘Id tidak ada baginya shalat tahiyyatul masjid, dan tidak berlaku
baginya hukum masjid, tidak ada padanya tahiyyatul masjid. Bahkan seseorang
hendaknya duduk karena ketika itu adalah waktu larangan (mengerjakan shalat).
Maka tanah lapang adalah musholla bukan masjid. Adapun apabila mereka
melakukan shalat ’id di masjid maka disyari’atkan tahiyyatul masjid walaupun
pada waktu terlarang atas pendapat yang shahih. Berdasarkan keumuman sabda
Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, ‘apabila seorang di antara kalian masuk
masjid maka janganlah duduk hingga dia shalat dua raka’at.’
Dan ketika beliau ‘alaihis sholatu was salam pada suatu hari melihat seseorang
duduk (sebelum shalat), beliau berkata, ‘bangun dan shalatlah dua raka’at.’
Adapun musholla ‘id yang berada di tanah lapang maka tidak dihukumi sebagai
masjid. Apabila seseorang datang (ke musholla ‘id) dan matahari belum naik
tinggi hendaknya dia duduk. Dan nabi Shallallahu ‘alaihi ash-sholatu was salam
tidak pernah shalat sebelum dan sesudahnya.” (Fatawa Nuur ‘ala Ad-Darb li
Ibni Baaz)
Dari pemaparan dua pendapat di atas beserta argumen dari masing-masing
pendapat, maka penulis secara pribadi lebih memilih pendapat kedua yaitu tanah
lapang yang disediakan untuk shalat ‘Id tidak termasuk masjid.
Hal ini merujuk kepada makna masjid yang dimaksud di dalam Islam. Dimana
makna masjid menurut istilah syari’at adalah tempat yang disediakan khusus
untuk melakukan shalat lima waktu tanpa batas waktu tertentu, sama saja
didirikan bangunan di atasnya atau tidak. Ditambahkan oleh sebagian ulama’,
harus didirikan di atas tanah wakaf.[32]
Adapun defenisi musholla (tanah lapang) telah disebutkan dalam kitab Al-

Mausu’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah (37/195) sebagai berikut, “mushollah
adalah sebuah lokasi yang dipersiapkan untuk shalat di tanah lapang dan tempat
terbuka, dimana ditegakkan di tempat tersebut shalat ‘Id dan shalat istisqa’
(memohon hujan). Termasuk juga dalam kategori ini, apa yang dikenal manusia
berupa ruangan khusus (yang disediakan) untuk shalat di sebuah yayasan, rumah
sakit, perusahaan, atau yang lainnya.”
Dari defenisi ini menjadi lebih jelas bahwasanya musholla ‘id bukanlah masjid
yang dimaksud di dalam Islam. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baaz berkata,
 اﻟﻤﻌﺪ ﻟﺼﻼة اﻟﻌﻴﺪﻳﻦ ﻓﺈن اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﺪم اﻟﺼﻼة ﻗﺒﻞ ﺻﻼة اﻟﻌﻴﺪ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ اﻟﻤﺼﻠأﻣﺎ إذا ﺻﻠﻴﺖ ﻓ
ﻢ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻮﺟﻮهﻟﻪ ﺣ.
“Adapun jika engkau shalat di tanah lapang yang disediakan untuk shalat dua hari
raya. Maka yang disyari’atkan adalah tidak melakukan shalat sebelum shalat ‘id.
Karena musholla tidak berlaku baginya hukum masjid dari semua sisinya.” [33]
Beliau juga berkata,
 ﺗﺤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺠﺪ؛ ﻷن ذﻟﻚ ﻟﻢ أو اﻻﺳﺘﺴﻘﺎء أن ﻳﺠﻠﺲ وﻻ ﻳﺼﻠ، اﻟﻌﻴﺪ ﻟﺼﻼة اﻟﻌﻴﺪ ﻣﺼﻠاﻟﺴﻨﺔ ﻟﻤﻦ أﺗ
ﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻌﻠﻢ إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﻼة ﻓ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻻ ﻋﻦ أﺻﺤﺎﺑﻪ رﺿ اﻟ ﺻﻠﻳﻨﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻨﺒ

 »إذا دﺧﻞ أﺣﺪﻛﻢ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﻼ:ﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻟ ﺻﻠ ﺗﺤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺠﺪ؛ ﻟﻌﻤﻮم ﻗﻮل اﻟﻨﺒاﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﻠ
 ﺻﺤﺘﻪ( « ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠ2)  رﻛﻌﺘﻴﻦ ﻳﺼﻠﻳﺠﻠﺲ ﺣﺘ.
“Yang sunnah bagi orang yang datang ke Musholla ‘Id guna melaksanakan shalat
‘Id atau shalat Istisqa’ agar duduk dan tidak mengerjakan shalat tahiyyatul
masjid, dikarenakan hal itu tidak pernah dinukilkan dari Nabi Shallallahu ‘alaihi
wa Sallam dan para shahabatnya Radhiallahu ‘anhum, menurut yang kami
ketahui. Kecuali jika shalat tersebut dilaksanakan di masjid maka dia shalat
tahiyyatul masjid, berdasarkan keumuman sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa
Sallam, “Apabila seorang di antara kalian masuk masjid maka janganlah ia duduk
hingga mengerjakan shalat dua raka’at.” (Hadits ini) telah disepakati
keshahihannya. [34]
Adapun alasan pendapat pertama bahwasanya perintah Rasulullah Shallallahu
‘alaihi wa Sallam kepada para wanita yang sedang haid agar menjauhi tempat
shalat adalah sebagai bukti musholla ‘id merupakan masjid, bisa dijawab dari
beberapa sisi:

Pertama: larangan tersebut hanya sebatas menjauhi tempat shalat bukan
menjauhi musholla ‘id.
Kedua: larangan tersebut dimaksudkan agar tempat pelaksanaan shalat ‘Id
menjadi lebih luas sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam An-nawawi
Ketiga: Larangan tersebut sebagai ungkapan atas sucinya tempat ibadah pada
waktunya atau tidak disukainya orang yang tidak shalat duduk di satu tempat
bersama orang yang shalat. Al-Imam Ibnu Daqiq al-‘Ied dalam Ihkamul ahkam
berkata,
ةﺎدﺒ اﻟْﻌﻞﺤﻤ ﻟ اﻟﺘﱠﻨْﺰِﻳﻪﺎﻟَﻐَﺔً ﻓﺒﺎ ﻣ إﻣﻞ ﺑ.ﺠِﺪًاﺴ ﻣﻦ ﻳ إذَا ﻟَﻢ،ﻴﻪ ﻓﻦﻮرِﻫﻀ ﺣﺮِﻳﻢ ﺑِﺘَﺤﺲﺾِ ﻟَﻴﻴ اﻟْﺤالﺰﺘاﻋو
ِﺎل ﺣﺪٍ ﻓاﺣ وﻞﺤ ﻣ ﻓﻴﻦّﻠﺼ اﻟْﻤﻊ ﻣّﻠﺼ ﻳ ﻦﻠُﻮسِ ﻣ ﺟﺔاﻫﺮ ﻟو ا،ِﺎنﺴﺤﺘﺳ اﺒِﻴﻞ ﺳَﻠ ﻋ،ﺎﻬﻗْﺘ وﻓ
ةَ اﻟﺼﺔإﻗَﺎﻣ

“dan menjauhnya para wanita yang sedang haid bukan untuk mengharamkan
hadirnya mereka di tempat tersebut, jika (tempat shalat tersebut) bukan di
masjid. Bahkan bisa jadi itu sebagai penekanan atas sucinya tempat ibadah pada
waktunya, atau sebagai bentuk makruhnya orang yang tidak shalat duduk
bersama orang yang shalat ketika shalat tersebut sedang dilaksanakan.”
(Ihkamul Ahkam 1/347)
***
Tahiyyatul Masjid pada Waktu-Waktu Larangan
Waktu larangan yang dimaksud ialah[35]:
Sejak terbitnya fajar sampai terbitnya matahari
Sejak terbitnya matahari sampai naik setinggi satu tombak, kira-kira
15-20 menit setelah terbitnya matahari.
Sejak matahari tepat di atas kepala sampai tergelincir ke arah barat. Kirakira sepuluh menit sebelum masuk waktu zhuhur.
Setelah ashar hingga akan terbenamnya matahari.
Sejak akan tenggelam matahari hingga terbenam sempurna.

Pada asalnya melakukan shalat pada waktu-waktu tersebut adalah dilarang.
Hanya saja para ulama mengecualikan shalat sunnah yang muthlaqoh atau

dzawatul asbab yaitu shalat sunnah yang pelaksanaannya dikarenakan sebab
tertentu. Seperti shalat jenazah yang pelaksanaannya karena ada orang
meninggal, shalat tahiyyatul masjid yang pelaksanaannya karena masuk masjid,
shalat gerhana yang pelaksanaannya karena terjadi gerhana, shalat istisqa’ yang
pelaksanaannya karena memohon hujan, shalat istikharah yang pelaksanaannya
karena ada kebutuhan, dan yang lainnya. Shalat-shalat tersebut boleh dilakukan
walaupun pada waktu larangan. Al-Imam An-Nawawi mengatakan,
ٌﺔﺎﻋﻤ ﺟ ﻗَﺎلﺑِﻪﻨَﺎ وﺒﺬْﻫ ﻣﻮﻫ وﺧَﻞﻗْﺖٍ دِ وي ا ﻓﺔﻴ اﻟﺘﱠﺤﺎبﺒﺤﺘاﺳ
“Disukainya shalat tahiyyatul masjid pada waktu kapan saja seseorang masuk
(masjid). Ini merupakan pendapat madzhab kami, dan juga pendapat jama’ah
(sejumlah fuqaha’).” (Al-Minhaj 5/226)
Beliau juga berkata:
ﻴ ِﺪ اﻟْﻌﻼةﺻﺮِ واﻟﺸﱡ وةﻼوّﻮدِ اﻟﺘﺠﺳﺠِﺪِ وﺴ اﻟْﻤﺔﻴ ﺗَﺤﻼةﺼ ﻛﺐﺒﺎ ﺳ ﻟَﻬ اﻟﱠﺘﻞاﻓ اﻟﻨﱠﻮاﺧْﺘَﻠَﻔُﻮا ﻓو
ﺔاﻫﺮ ﻛ ﺑِﻼﻪّﻠﻚَ ﻛازُ ذَﻟﻮ ﺟﻔَﺔﻃَﺎﺋ وﻌ اﻟﺸﱠﺎﻓﺐﺬْﻫﻣﺖِ واﺋ اﻟْﻔَﻮﺎءﻗَﻀ و اﻟْﺠِﻨَﺎزَةﻼة ﺻﻓﻮفِ وﺴْاﻟ و.
“… dan mereka (para ulama) berbeda pandangan perihal amalan sunnah yang
(pelaksanaannya) dikarenakan sebab tertentu seperti, shalat tahiyyatul masjid,
sujud tilawah, sujud syukur, shalat ‘id, shalat gerhana, shalat jenazah, dan
mengqadha’ shalat yang terluput. Madzhab syafi’i begitu pula sekelompok
(fuqaha’) berpendapat bolehnya melakukan semua ibadah tersebut tanpa
dibenci.”
Pendapat ini juga dipilih oleh asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baaz, asy-Syaikh
Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Asy-Syaikh Shalih al-Fauzan, dan para ulama
lainnya.
Asy-Syaikh Al-Utsaimin berkata,
“Adapun terkait dengan tahiyyatul masjid, maka disyari’atkan pelaksanaannya
pada setiap waktu. Kapan saja engkau masuk masjid maka janganlah duduk
kecuali setelah shalat dua raka’at walaupun pada waktu-waktu larangan. Yang
perlu diperhatikan bahwa pendapat yang kuat dari beberapa pendapat ulama’
ialah, semua shalat sunnah dzawatul asbab (yang pelaksanaannya dikarenan
sebab tertentu,pen) tidak ada larangan padanya, bahkan engkau tunaikan
walaupun pada waktu-waktu larangan. Apabila engkau masuk masjid selepas

shalat shubuh maka shalatlah dua raka’at. Apabila engkau masuk selepas shalat
ashar maka shalatlah dua raka’at. Apabila engkau masuk masjid mendekati zawal
(waktu zhuhur,pen) maka shalatlah dua raka’at, dan apabila engkau masuk masjid
pada waktu kapan saja baik di malam atau siang hari maka janganlah engkau
duduk sampai mengerjakan shalat dua raka’at. [36]
Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan Hafizhahullah berkata:
 ﻫﺬه اﻷوﻗﺎت ﻓﻌﻞ ذوات اﻷﺳﺒﺎب ﻣﻦ اﻟﺼﻠﻮات؛ ﻛﺼﻼة اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﻗﻮﻟوﻳﺠﻮز أﻳﻀﺎ ﻋﻠ
 ذﻟﻚﺴﻮف؛ ﻟﻸدﻟﺔ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠ وﺻﻼة اﻟ، وﺗﺤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺠﺪ،اﻟﺠﻨﺎزة.
“Dan dibolehkan juga menurut pendapat yang kuat dari dua pendapat ulama,
pada waktu-waktu (larangan) ini untuk melaksanakan shalat-shalat dzawatul
asbab seperti shalat jenazah, shalat tahiyyatul masjid, dan shalat gerhana
berdasarkan dalil-dalil yang menunjukkan atas hal tersebut.” (Al-Mulakhos AlFiqhi 1/190)

Tahiyyatul Masjid Berlaku bagi Orang yang Hendak Duduk
Syari’at shalat tahiyyatul masjid hanya diperuntukkan bagi orang yang ingin
duduk di masjid. Sedangkan masuk masjid karena sekadar lewat, mengambil
sesuatu, atau ingin menyampaikan keperluan kepada orang lain, maka tidak
disyari’atkan shalat tahiyyatul masjid. Hal ini berdasarkan hadits Abu Qatadah AlAnshari Radhiallahu ‘anhu,
ﻦﺘَﻴﻌﻛ رّﻠﺼ ﻳﺘﱠ ﺣﺲﻠﺠ ﻳﺠِﺪَ ﻓَﻼﺴ اﻟْﻤﻢﺪُﻛﺣ اﺧَﻞذَا دا
“Apabila seorang di antara kalian masuk masjid, janganlah ia duduk hingga
(mengerjakan) shalat dua raka’at.” [37]
Al-Imam Malik Rahimahullah menerangkan, “Perintah tersebut berlaku bagi
orang yang ingin duduk saja. Oleh karena itu beliau Shallallahu ‘alaihi wa Sallam
bersabda, ‘… hendaklah ia shalat dua raka’at sebelum duduk.‘.”[38]
Ibnu Rajab Rahimahullah berkata: ”Pada riwayat ini terdapat larangan untuk
duduk sebelum melakukan shalat (tahiyyatul masjid). Sehingga barangsiapa
masuk masjid bukan untuk duduk, yaitu sekadar lewat melintasi masjid atau
masuk untuk suatu kebutuhan kemudian keluar lagi dan bukan untuk duduk,

maka tidak terkena larangan tersebut.” [39]
Di dalam kitab Al-Muntaqo Min Fatawa Al-Fauzan (4/26), Asy-Syaikh Shalih Al
Fauzan juga menjelaskan, “Barangsiapa masuk masjid karena ingin duduk (di
dalamnya), maka hendaknya dia shalat dua raka’at sebelum duduk. Adapun
seorang yang masuk masjid hanya sekadar lewat bukan untuk duduk atau ingin
mengambil kebutuhan kemudian keluar lagi, maka tidak disyari’atkan shalat
(tahiyyatul masjid) atasnya.”
Dan diriwayatkan pula bahwasanya Ibnu Umar dan para shahabat lainnya
Radhiallahu ‘anhum memasuki masjid kemudian keluar tanpa melakukan
shalat.[40]
Shalat Jenazah Tidak Mewakili Shalat Tahiyyatul Masjid
Di dalam hadits Abu Qotadah Al-Anshari Radhiallahu ‘anhu yang telah disebutkan
sebelumnya terdapat penjelasan bahwasanya shalat tahiyyatul masjid adalah
shalat dua raka’at yang dilakukan ketika masuk masjid. Sehingga shalat yang
tidak terdiri dari dua raka’at seperti shalat jenazah, atau ibadah lainnya seperti
sujud tilawah dan sujud syukur bukan termasuk shalat tahiyyatul masjid. Oleh
karena itu, seseorang yang masuk masjid guna melaksanakan shalat jenazah,
kemudian dia hendak duduk maka diharuskan shalat tahiyyatul masjid dua
raka’at. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan, “Seandainya dia menshalati jenazah,
melakukan sujud tilawah, atau sujud syukur, atau shalat satu raka’at, maka tidak
dianggap telah melakukan shalat tahiyyatul masjid sebagaimana penegasan
hadits yang shahih. Ini adalah pendapat madzhab (yakni madzhab syafi’iyyah).”
[41]
Lihat pula penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Shalih Al-‘Utsaimin Rahimahullahu Ta’ala
dalam Majmu’ Fatawa wa Rasail (17/96)
Shalat Tahiyyatul Masjid di Perpustakaan Masjid
Perpustakaan yang berada di dalam masjid juga bagian dari masjid. Apabila
seseorang masuk ke perpustakaan tersebut dan ingin duduk di dalamnya, maka
diharuskan shalat tahiyyatul masjid.[42]
Shalat Tahiyyatul Masjid Ketika Adzan
Ketika masuk masjid pada saat muadzin mengumandangkan adzan manakah yang

harus didahulukan, shalat tahiyyatul masjid ataukah menjawab adzan?
Para ulama menjelaskan bahwasanya yang lebih utama adalah menjawab adzan
terlebih dahulu kemudian shalat. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz
berkata, ketika menjawab sebuah pertanyaan “Dan aku menyampaikan kepadamu
bahwasanya seseorang apabila masuk masjid sedangkan muadzin sedang
mengumandangkan adzan, maka dia bebas memilih; bisa shalat tahiyyatul masjid
ketika sedang adzan, dan bisa menjawab adzan terlebih dahulu. Tetapi yang
afdhal adalah menjawab adzan kemudian shalat, dalam rangka menggabungkan
dua ibadah dan meraih dua pahala.” [43]
Asy-Syaikh Al-Utsaimin Rahimahullahu Ta’ala menambahkan, apabila keadaan
tersebut terjadi pada selain hari jum’at maka yang utama adalah mendahulukan
menjawab adzan ketimbang shalat. Adapun pada hari jum’at yang utama adalah
shalat tahiyyatul masjid.
 اﻟﺼﻼة ﺻﻼة اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﺎﻷوﻟ” إﻻ ﻓ. “اﻟﻠﻬﻢ رب ﻫﺬه اﻟﺪﻋﻮة اﻟﺘﺎﻣﺔ: ﺛﻢ ﻳﻘﻮل، اﻹﻧﺘﻈﺎر ﻟﻺﺟﺎﺑﺔاﻷوﻟ.
“Yang lebih utama adalah menunggu untuk menjawab adzan. Lalu mengucapkan,
‘Allahumma Rabba hadzihid da’wati at-taammah’ kecuali pada shalat jum’at maka
yang lebih utama adalah shalat.”
Kebiasan Berdiri Menunggu Iqomat
Sebagian orang ketika masuk masjid lebih memilih untuk berdiri menunggu
iqomat tanpa melakukan shalat tahiyyatul masjid. Ada yang asyik berbincang
dengan temannya, ada pula yang sedang melamun. Padahal jika dia pergunakan
tenggang waktu tersebut untuk shalat dua raka’at maka dia akan meraup pahala
yang besar dan kebaikan yang banyak. Walaupun dia beranggapan iqomat
sebentar lagi ditegakkan, tetap saja lebih utama melakukan shalat tahiyyatul
masjid. Apabila iqomat ditegakkan ketika masih di raka’at pertama maka shalat
bisa diputus, sedangkan jika sudah sampai di raka’at ke dua maka disempurnakan
dengan diperingkas. Lihat Majmu’ Fatawa wa Rasail Ibnu ‘Utsaimin (13/15)
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QIYAMUL LAIL (SHALAT MALAM)
Tata Cara Pelaksaannya
dan Beberapa Hukum Terkait Dengannya
Pendahuluan
 اﻟﻨﺎس أﺟﻤﻌﻴﻦ وأﺻﺤﺎﺑﻪ اﻟﺮﺳﻮل اﻵﻣﻴﻦ اﻟﻤﺒﻌﻮث إﻟﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠاﻟﺤﻤﺪ ﻟ
 وﺑﻌﺪ..اﻷﻛﺮﻣﻴﻦ وأﺗﺒﺎﻋﻪ اﻟﻤﻮﺣﺪﻳﻦ
Para pembaca Rahimakumullah…

Di antara rahmat Allah Subhanahu wa Ta’ala kepada hamba-Nya ialah
dijadikannya dari setiap ibadah yang wajib ada ibadah sunnah yang semisal
dengannya. Seperti shalat wajib, ada juga syari’at shalat sunnah yang semisal
dengannya. Demikian pula zakat, puasa, haji, dan amalan-amalan lainnya, ada
yang fardhu dan ada juga yang sunnah.
Tentunya keberadaan ibadah sunnah ini memiliki arti yang sangat penting bagi
seorang hamba, di antara keutamaannya ialah,
Menjadikan kedudukannya dekat dengan Rasulullah pada hari
kiamat.
Shahabat Rabi’ah bin Malik Al-Aslami Radhiallahu ‘anhu berkata, “Aku bermalam
bersama Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, lalu aku datang membawa air
untuk berwudhu’ dan untuk kebutuhan beliau.
Beliau berkata, “mintalah (sesuatu)”,
Aku berkata, “aku minta agar bisa menemani engkau di jannah (surga).”
“atau ada permintaan selain itu?” jawab beliau.
“hanya itu.” tegasku,
Beliau berkata, “Kalau begitu bantulah aku memenuhi permintaanmu
dengan banyak bersujud (banyak melakukan shalat,pen).” (HR. Muslim
no.489)
Menyempurnakan Kekurangan pada Ibadah Wajib
Ketika melaksanakan ibadah wajib kerapkali kita melakukan sesuatu yang
menjadikan ibadah tersebut tidak sempurna. Kurangnya khusyu’ atau keikhlasan
akan mempengaruhi nilai ibadah tersebut. Pada hari kiamat, kekurangankekurangan tersebut akan disempurnakan dengan ibadah sunnah yang
semisalnya. Di dalam hadits Abu Hurairah Radhiallahu ‘anhu, Rasulullah
Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda,
«ﻮﻫ وﻪﺘﺋَﻤ ﻟﺰﻋ وﻞﻨَﺎ ﺟﺑ رﻘُﻮل ” ﻳ: ﻗَﺎل،«ُةﻼ اﻟﺼﻬِﻢﺎﻟﻤﻋ اﻦ ﻣﺔﺎﻣﻴ اﻟْﻘمﻮ ﻳ ﺑِﻪ اﻟﻨﱠﺎسﺐﺎﺳﺤﺎ ﻳ ﻣلونﱠ اا
ﺎﻨْﻬ ﻣﺎنَ اﻧْﺘَﻘَﺺنْ ﻛا و،ًﺔ ﺗَﺎﻣ ﻟَﻪﺖﺒﺘﺔً ﻛ ﺗَﺎﻣﺎﻧَﺖنْ ﻛﺎ؟ ﻓَﺎﻬ ﻧَﻘَﺼمﺎ اﻬﺗَﻤﺪِي اﺒ ﻋةَ ﺻوا ﻓ اﻧْﻈُﺮ:ﻠَﻢﻋا
 ﺛُﻢ،ﻪﻋ ﺗَﻄَﻮﻦ ﻣﺘَﻪﺪِي ﻓَﺮِﻳﻀﺒﻌﻮا ﻟﻤﺗ ا: ﻗَﺎل،ٌع ﺗَﻄَﻮﺎنَ ﻟَﻪنْ ﻛ؟ ﻓَﺎع ﺗَﻄَﻮﻦﺪِي ﻣﺒﻌ ﻟﻞوا ﻫ اﻧْﻈُﺮ: ﻗَﺎل،ﺎﯩﺷَﻴ

ﻢ ذَاﻛَﻠ ﻋﺎلﻤﻋﺧَﺬُ ا”ﺗُﻮ
“Sesungguhnya amalan manusia yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat
ialah shalatnya. Allah berfirman kepada malaikat-Nya -dan Dia lebih mengetahui-,
“lihatlah kepada shalat (fardhu) hamba-Ku, dia menyempurnakannya atau
menguranginya?” Jika shalatnya sempurna akan dituliskan (pahala) sempurna,
dan jika ada sesuatu yang kurang padanya, maka Allah berfirman, “lihatlah
apakah hamba-Ku memiliki bagian dari shalat sunnah?” jika ia memiliki
bagian shalat sunnah, maka Allah berfirman, “sempurnakanlah untuk hambaKu ibadah wajibnya dari ibadah sunnahnya” Kemudian diambil seluruh
amalan seperti itu.” (HR. Abu Daud no. 864)
***

Semangat Mengerjakan
Qiyamul Lail
Qiyamul lail merupakan ibadah yang sangat agung. Sangat banyak hadits-hadits
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam yang memberikan hasungan agar kita
senantiasa melakukan qiyamul lail. Di antaranya ialah,
Qiyamul Lail Dilakukan di Waktu yang Mulia
َﻠْﻚ ﺗ ﻓﻪ اﻟﺮﺬْﻛ ﻳﻦﻤﻮنَ ﻣَنْ ﺗ اﺖﺘَﻄَﻌنْ اﺳ ﻓَﺎ،ِﺮ اﻵﺧﻞفِ اﻟﻠﱠﻴﻮ ﺟﺪِ ﻓﺒ اﻟﻌﻦ ﻣبﻮنُ اﻟﺮﺎ ﻳ ﻣبﻗْﺮا
ﻦَ ﻓﺔﺎﻋاﻟﺴ
Dari Amr bin ‘Abasah Radhiallahu ‘anhu bahwasanya ia mendengar Rasulullah
Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda, “Keadaan yang paling dekat seorang
hamba kepada Allah ialah pada potongan malam terakhir. Jika engkau
mampu menjadi orang yang berdzikir kepada Allah pada waktu tersebut
maka lakukanlah.” (HR. At-Tirmidzi no.3579)
Termasuk dalam makna “berdzikir kepada Allah” ialah segala bentuk dzikir
berupa shalat, membaca Al-Qur’an, istighfar, dan ibadah lainnya.
Qiyamul Lail Dapat Mendekatkan diri Kepada Allah, Menghapus

Kesalahan, Mencegah dari Berbuat Dosa, dan Merupakan
Kebiasaannya Orang-Orang Shalih
Dari Abu Umamah Radhiallahu ‘anhu beliau berkata, Rasulullah Shallallahu
‘alaihi wa Sallam bersabda,
«ﻦﺎةٌ ﻋﻨْﻬﻣﺎتِ وِﯩﻴﻠﺴةٌ ﻟﻔَﺮﻣ وﻢِﺑ رَﻟ اﻢَﺔٌ ﻟﺑ ﻗُﺮﻮﻫ وﻢَﻠ ﻗَﺒﻴﻦﺤﺎﻟ اﻟﺼبا دﻧﱠﻪﻞِ ﻓَﺎ اﻟﻠﱠﻴﺎمﻴ ﺑِﻘﻢﻠَﻴﻋ
ﺬِيﻣﺮّ اﻟﺘاهو ر. «ﺛْﻢا
“Hendaknya kalian melakukan qiyamul lail, Karena sesungguhnya qiyamul lail
merupakan kebiasaan orang-orang shalih sebelum kalian, ia dapat mendekatkan
kalian kepada Rabb kalian (yaitu Allah,pen), menjadi menghapus kesalahankesalahan, dan menghentikan dari perbuatan dosa.” (HR. At-Tirmidzi)
Qiyamul Lail Kemuliaan Seorang Mukmin
َﻧﱠﻚﺖ ﻓَﺎ
َ ﯩﺎ ﺷ ﻣﺶ ﻋ،ُﺪﻤﺤﺎ ﻣ »ﻳ: ﻓَﻘَﺎل،ﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻِ اﻟﻨﱠﺒَﻟ اﺮِﻳﻞ ﺟِﺒﺎء ﺟ:ﺪٍ ﻗَﺎلﻌ ﺳﻦ ﺑﻞﻬ ﺳﻦﻋ
ﺎمﻴ ﻗﻦﻣﻮ اﻟْﻤفنﱠ ﺷَﺮ اﻠَﻢاﻋ و،ﻔَﺎرِﻗُﻪﻧﱠﻚَ ﻣ ﻓَﺎﺖﯩ ﺷﻦ ﻣﺒِﺐﺣا و، ﺑِﻪﺰِيﺠﻧﱠﻚَ ﻣ ﻓَﺎﺖﯩﺎ ﺷ ﻣﻞﻤاﻋ و،ِﺖﻴﻣ
ِ اﻟﻨﱠﺎسﻦ ﻋهﻐْﻨَﺎوﺘ اﺳِهﺰﻋ و،ﻞ»اﻟﻠﱠﻴ
Dari Sahl bin Sa’ad Radhiallahu ‘anhu beliau berkata, Jibril datang kepada Nabi
Shallallahu ‘alaihi wa Sallam dan berkata, “wahai Muhammad hiduplah sesukamu
karena engkau akan mati, berbuatlah sesukamu karena engkau akan dibalas
dengannya, cintailah siapa saja yang engkau sukai karena engkau akan berpisah
dengannya. Dan ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang mukmin
terdapat pada Qiyamul Lail dan merasa cukup dari manusia.” (Lihat AshShahihah no.831)
***

HUKUM SHALAT QIYAMUL LAIL
Para ulama rahimahumullah bersepakat bahwasanya hukum shalat qiyamul lail
atau tahajjud adalah sunnah muakkadah bagi kaum muslimin. Dalilnya adalah
hadits Aisyah Radhiallahu ‘anha,
  ﻣﻠﱠ ﺻ ﺛُﻢ، ﻧَﺎسﻪﺗﻼ ﺑِﺼﻠﱠ ﻓَﺼ،ِﺠِﺪﺴ اﻟﻤ ﻓﻠَﺔ ﻟَﻴ ذَاتﻠﱠ ﺻﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳنﱠ را
ﻦ
ﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳ رﻬِﻢﻟَﻴ اجﺨْﺮ ﻳ ﻓَﻠَﻢ،ﺔاﺑِﻌوِ اﻟﺮ اﺜَﺔ اﻟﺜﱠﺎﻟﻠَﺔ اﻟﻠﱠﻴﻦﻮا ﻣﻌﺘَﻤ اﺟ ﺛُﻢ، اﻟﻨﱠﺎسﺜُﺮَ ﻓ،اﻟﻘَﺎﺑِﻠَﺔ

ضنْ ﺗُﻔْﺮ اﻴﺖ ﺧَﺸّﻧ اﻻ اﻢﻟَﻴ اوج اﻟﺨُﺮﻦ ﻣﻨﻨَﻌﻤ ﻳﻟَﻢﺘُﻢْ وﻨَﻌ اﻟﱠﺬِي ﺻﺖﻳا »ﻗَﺪْ ر: ﻗَﺎلﺢﺒﺻﺎ ا ﻓَﻠَﻤ،ﻠﱠﻢﺳو
َﺎنﻀﻣ رﻚَ ﻓذَﻟ وﻢﻠَﻴ»ﻋ
“Bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam pada suatu malam
melakukan shalat di masjid, maka beberapa shahabat ikut shalat bersama beliau.
Di hari berikutnya beliau kembali shalat (di masjid) dan para shahabat bertambah
banyak. Lalu di malam ketiga atau keempat berkumpullah para shahabat, akan
tetapi Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam tidak keluar kepada mereka. Maka
ketika di pagi harinya beliau bersabda, “Sungguh aku telah melihat apa yang
kalian lakukan (tadi malam), dan tidak ada yang menghalangiku untuk
keluar kepada kalian kecuali rasa khawatirku (shalat tersebut) diwajibkan
atas kalian.” Dan hal ini terjadi di bulan Ramadhan.” (HR. Al-Bukhari dan
Muslim)
Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baaz Rahimahullah ketika ditanya perihal hukum shalat
tarawih dan qiyamul lail, beliau menjawab, “Shalat tarawih tidaklah wajib,
demikian juga qiyamul lail tidak wajib, baik di bulan Ramadhan atau di
bulan lainnya. Akan tetapi ia sunnah muakkadah. Rasulullah Shallallahu
‘alaihi wa Sallam melakukannya dan beliau ‘alaihis shalatu wassalam
menghasung untuk melakukannya. Dan dahulu beliau ‘alaihis shalatu was
sallam melakukan shalat witir di waktu malam baik pada saat sedang
safar atau muqim …” (Fatawa Nur ‘ala Darb li Ibni Baaz 9/487)
Hanyasaja, para ulama berbeda pendapat perihal hukum qiyamul lail atau
tahajjud bagi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Sebagian ulama’ berpendapat
wajib dan sebagian lainnya berpendapat sunnah. Ada juga yang menyatakan
bahwa awal mula adalah wajib kemudian di mansukh menjadi sunnah, wallahu
a’lam bish shawab.
***

Waktu Qiyamul Lail
Waktu shalat qiyamul lail atau tahajjud terhitung cukup panjang, ia dimulai sejak
selesai mengerjakan shalat isya’ hingga masuk waktu shubuh (terbit fajar).
Sehingga boleh melakukannya kapan saja di antara waktu tersebut. Di dalam
fatwanya Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baaz Rahimahullah menyatakan,

 ﻃﻠﻮع اﻟﻔﺠﺮاﻟﺘﻬﺠﺪ ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ ﻳﺒﺪأ إذا ﻓﺮغ ﻣﻦ ﺻﻼة اﻟﻌﺸﺎء إﻟ
“Shalat tahajjud pada malam hari dimulai apabila ia selesai mengerjakan
shalat isya hingga terbitnya fajar.” (Fatawa Nur ‘ala Darb 10/28)
Dalilnya adalah hadits Kharijah bin Hudzafah Radhiallahu ‘anhu, beliau berkata,
ْن اَﻟ اﺸَﺎء اﻟﻌةَ ﺻﻦﻴﺎ ﺑﻴﻤ ﻓﻢَ ﻟﻪ اﻟﻠَﻪﻌ ﺟ، اﻟﻮِﺗْﺮ:ﻢﺮِ اﻟﻨﱠﻌﻤ ﺣﻦ ﻣﻢَ ﻟﺮ ﺧَﻴ ﻫةَ ﺑِﺼﻢﺪﱠﻛﻣ اﻪنﱠ اﻟا
ﺮ اﻟﻔَﺠﻄْﻠُﻊ“ ﻳ
“Sesungguhnya Allah telah menambah untuk kalian sebuah shalat yang
lebih baik bagi kalian dari unta merah, yaitu (shalat) witr yang telah Allah
tetapkan bagi kalian antara shalat isya’ hingga terbit fajar.” (HR. AtTirmidzi no.452)
Asy-Syaikh Al-Albani menyatakan, “hadits ini shahih selain lafazh ‘lebih baik
bagi kalian dari untah merah’.”
Bersambung, Insya Allah…
Dikumpulkan oleh:
Abu Rufaidah Abdurrahman
Admin Warisan Salaf

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Rahimahullah ditanya,
“apa hukum mengumandangkan adzan dan iqomat bagi orang yang shalat
sendirian?”
Maka beliau menjawab, “Mengumandangkan adzan dan iqomat bagi orang
yang shalat sendirian adalah sunnah dan tidak wajib, hal ini disebabkan tidak ada
di sisinya orang yang dia panggil dengan adzannya tersebut. Akan tetapi (hukum
tersebut) karena melihat bahwasanya adzan merupakan bentuk dzikir dan
pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga seruan terhadap dirinya
menuju shalat dan kemenangan.

Demikian juga iqomat adalah sunnah. Dalil yang menunjukkan sunnahnya adzan
(bagi orang yang shalat sendirian) ialah keterangan yang datang pada hadits
Uqbah bin Amir Radhiallahu ‘anhu (dimana) beliau berkata, aku mendengar
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda,
”  ﻋﺒﺪي ﻫﺬا اﻧﻈﺮوا إﻟ:ﻪ ﻓﻴﻘﻮل اﻟ، رأس اﻟﺸﻈﻴﺔ ﻟﻠﺠﺒﻞ ﻳﺆذن ﻟﻠﺼﻼة ﻏﻨﻢ ﻋﻠﻳﻌﺠﺐ رﺑﻚ ﻣﻦ راﻋ
 وأدﺧﻠﺘﻪ اﻟﺠﻨﺔ، ﻗﺪ ﻏﻔﺮت ﻟﻌﺒﺪي“ ﻳﺆذن وﻳﻘﻴﻢ ﻟﻠﺼﻼة ﻳﺨﺎف ﻣﻨ
“Rabb kalian merasa bangga terhadap seorang penggembala kambing (yang
berada) di sebuah puncak gunung lalu dia mengumandangkan adzan. Maka Allah
berfirman, ‘lihatlah kepada hamba-Ku itu, dia mengumandangkan adzan dan
menegakkan shalat karena merasa takut dari-Ku. Sungguh Aku telah
mengampuni dosanya dan Aku memasukkannya ke dalam surga.” (HR. Ahmad
dan Abu Daud)
Diterjemahkan dari Majmu’ Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin no.82 (12/161)
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