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
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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
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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.

Warisan Salaf menyajikan artikel dan Fatawa Ulama’ Ahlussunnah wal Jama’ah
Sebarkan Artikel ini kpd org yg anda cintai smg menjadi amal jariyah.
Ikuti Channel kami di telegram https://bit.ly/warisansalaf
Situs Resmi http://www.warisansalaf.com

Link Telegram: https://t.me/warisansalaf/17

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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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)

Admin Warisan Salaf

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Rahimahullahu Ta’ala ditanya
tentang hukum mengumandangkan adzan bagi seorang musafir?
Maka beliau menjawab, “Pada permasalahan ini terjadi perbedaan pendapat (di
antara ulama), dan (pendapat) yang benar ialah wajibnya adzan bagi orang yang

safar. Hal ini disebabkan:
1. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda kepada Malik bin AlHuwairits dan shahabatnya, “Apabila telah tiba waktu shalat
hendaknya seorang di antara kalian mengumandangkan adzan.”
Sedangkan mereka ketika itu merupakan utusan (kaumnya) yang
menemui Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam dan akan bersafar
kembali kepada keluarga mereka.
2. Dan juga disebabkan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam tidak pernah
meninggalkan adzan dan iqomat baik disaat mukim atau sedang safar.
Beliau dahulu di saat safar memerintahkan Bilal untuk
mengumandangkan adzan.
Diterjemahkan dari Majmu’ Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin no.80 (12/160)

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Rahimahullah ditanya
tentang apa yang biasa dilakukan oleh sebagian orang, yaitu apabila mereka
datang ke masjid berdekatan dengan waktu iqomat, mereka hanya berdiri
menunggu datangnya Imam dan meninggalkan shalat tahiyyatul masjid.
Bagaimanakah hukum perbuatan ini?
Maka beliau menjawab, apabila jarak waktu (iqomat) pendek di mana tidak bisa
menyelesaikan shalat tahiyyatul masjid maka tidak ada masalah atas (perbuatan)
mereka. Adapun jika mereka tidak mengetahui kapan datangnya Imam maka yang
afdhal bagi mereka ialah melakukan shalat tahiyyatul masjid. Kemudian jika
ternyata imam datang dan shalat ditegakkan sedangkan engkau berada di raka’at
pertama maka putuskan (shalatmu), dan jika engkau berada di raka’at kedua
maka sempurnakanlah dengan ringan.
Diterjemahkan dari Majmu’ Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin no.366 (13/15)
Admin Warisan Salaf

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Rahimahullah ditanya,
“Manakah yang lebih utama antara qiyamul lail dan menuntut ilmu?”
Maka beliau menjawab, “Menuntut ilmu lebih afdhal daripada qiyamu lail,
dikarenakan qiyamul lail sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Imam Ahmad,
‘tidak ada sesuatupun yang menyamainya bagi orang yang niatnya baik, yaitu dia
meniatkan dengan ilmu tersebut untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya
dan orang lain.’
Apabila seseorang begadang di awal malam untuk tholabul ilmi dengan
mengharapkan wajah Allah baik ia mempelajarinya atau mengajarkannya kepada
manusia, maka hal itu lebih utama ketimbang qiyamul lail, dan jika memang
memungkinkan menggabungkan antara kedua amalan tersebut tentu saja lebih
utama. Akan tetapi jika berbenturan dua perkara tersebut maka menuntut ilmu
agama lebih afdhal dan utama. Oleh karenanya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam
memerintahkan Abu Hurairah agar shalat witir sebelum tidur[i]. Para ulama
menjelaskan (maksud perintah tersebut), ‘dan sebabnya ialah bahwasanya Abu
Hurairah dahulu mempelajari hadits-hadits Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam di
awal malam dan beliau tidur di akhir malam, sehingga Nabi Shallallahu ‘alaihi wa
Sallam membimbing beliau agar shalat witir sebelum tidur.
Diterjemahkan dari: Al-Majmu’ Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin (14/113)
Admin Warisan Salaf
———————————————
[i] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (Kitab At-Tahajjud/Bab Shalat Dhuha fil
Hadhor) dan Muslim (Kitab Al-Musafirin/Bab Istihbabu Shalat Adh-Dhuha)
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***
ﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢﺑﺴﻢ اﻟ
Para pembaca rahimakumullah, Ketahuilah bahwasanya Shalat Dhuha memiliki
kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Shalat Dhuha termasuk dari sekian ibadah
yang diwasiatkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam agar tidak
ditinggalkan. Abu Hurairah berkata,
 وأن أوﺗﺮ ﻗﺒﻞ أن أﻧﺎم، اﻟﻀﺤ ورﻛﻌﺘ، ﺻﻴﺎم ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ:ﻪ ﺑﺜﻼث رﺳﻮل اﻟ ﺧﻠﻴﻠأوﺻﺎﻧ
“Kekasihku Rasulullah telah memberiku wasiat dengan tiga perkara: berpuasa
tiga hari pada setiap bulan, shalat dua raka’at Dhuha, dan melaksanakan shalat
witir sebelum tidur.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)
Abu Darda’ juga berkata, “Kekasihku Shallallahu ‘alaihi wa Sallam telah
memberiku wasiat dengan tiga perkara yang aku tidak akan pernah
meninggalkannya selama aku hidup, yaitu puasa tiga hari di setiap bulan, shalat
Dhuha, dan melaksanakan shalat witir sebelum tidur.” (HR. Muslim no.722)

WAKTUNYA
Adapun waktunya adalah sebagaimana yang diterangkan Asy-Syaikh Muhammad
bin Abdul Wahhab rahimahullah, “Dan waktunya sejak berlalunya waktu larangan
hingga mendekati zawal (tergelincirnya matahari ke arah barat).” (Lihat Kitab
Adabul Masyi ila Ash-Sholah)
Waktu larangan yang dimaksud ialah sejak terbitnya matahari hingga meninggi
sekitar satu tombak (kurang lebih 15 menit setelah terbit, penjelasan Ibnu
Utsaimin).
Sebagian ulama’ berpendapat bahwa melakukan shalat dhuha ketika matahari
telah terik lebih utama. Mereka berdalil dengan hadits Zaid bin Arqam
Radhiallahu ‘anhu,
ﺻﻼة اﻷواﺑﻴﻦ ﺣﻴﻦ ﺗﺮﻣﺾ اﻟﻔﺼﺎل
“Shalatnya orang-orang yang kembali (awwabin) ialah jika telah terik matahari.”
(HR. Muslim no. 748)

Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baaz Rahimahullah berkata, “dan (waktunya) yang
afdhal adalah apabila waktu dhuha telah panas.” (Majmu’ Fatawa Ibnu Baaz
30/56)
Dan berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Rahimahullah, “…
dikarenakan shalat dhuha dimulai sejak naiknya matahari sekira satu tombak
hingga mendekati waktu zawal (zhuhur), dan (melaksanakan) shalat dhuha di
akhir waktu lebih afdhal daripada di awal waktu.” (Majmu’ Fatawa wa Rasail
Ibnu Utsaimin 14/305)
JUMLAH RAKA’ATNYA
Dari wasiat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam kepada Abu Hurairah dan
Abu Darda’ di atas dapat kita pahami bahwasanya minimal bilangan raka’at shalat
dhuha adalah dua raka’at. Sedangkan jumlah terbanyak yang pernah dicontohkan
Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam adalah delapan raka’at. Diriwayatkan dari
Ummu Hani’ Radhiallahu ‘anha
ةً ﻗَﻂﱡﻼ ﺻر ا ﻓَﻠَﻢ،ٍﺎتﻌﻛ رﺎﻧ ﺛَﻤﻠﱠﺻ وﻞ ﻓَﺎﻏْﺘَﺴ،َﺔ ﻣ ﻓَﺘْﺢمﻮﺎ ﻳﺘَﻬﻴ ﺑﺧَﻞ دﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻِنﱠ اﻟﻨﱠﺒا
ﻮدﺠاﻟﺴﻮعَ وﻛ اﻟﺮﻢﺘ ﻳﻧﱠﻪ اﺮ ﻏَﻴ،ﺎﻨْﻬ ﻣﺧَﻒا

“Bahwasanya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam masuk ke rumahnya pada waktu
Fathu Makkah, maka beliau mandi dan melakukan shalat sebanyak delapan
raka’at. Aku tidak pernah melihat shalat yang lebih ringkas darinya, hanyasaja
beliau tetap menyempurnakan ruku’ dan sujudnya.” (HR. Al-Bukhari no. 1176)
Dalam Shahih Muslim dari Aisyah Radhiallahu ‘anha ia berkata, “Dahulu Nabi
Shallallahu ‘alaihi wa Sallam melakukan shalat dhuha sebanyak empat raka’at
dan menambah sekehendak beliau” (Shahih Muslim no.1175)
Dari hadits Aisyah ini sebagian ulama’ berpendapat bolehnya melaksanakan
shalat Dhuha lebih dari delapan raka’at. Asy-Syaikh Ibnu Baaz berkata, “Jumlah
paling sedikitnya adalah dua raka’at. Apabila engkau selalu melakukan dua
raka’at maka engkau telah menunaikan dhuha. Apabila engkau shalat empat atau
enam atau delapan atau lebih banyak lagi maka tidak mengapa, disesuaikan yang
mudah. Tidak ada padanya batasan tertentu. Tetapi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa
Sallam shalat dua raka’at, shalat empat raka’at. Dan pada waktu Fathu Makkah
beliau shalat delapan raka’at. Maka perkaranya dalam permasalahan ini luas.”

Beliau juga berkata, “Barangsiapa shalat delapan raka’at, sepuluh, dua belas,
atau lebih banyak dari itu atau lebih sedikit maka tidak mengapa.”
(http://www.ibn-baz.org/mat/1086)
Tetapi yang afdhal adalah tidak lebih dari delapan raka’at, karena jumlah ini yang
secara tegas pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Di
dalam fatwanya, Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhutsi wal Ifta (6/145)
menyatakan, “Shalat dhuha adalah sunnah, bilangan sedikitnya adalah dua
raka’at dan tidak ada batasan untuk jumlah banyaknya. Yang afdhal untuk tidak
melebihi delapan raka’at. Melakukan salam pada tiap dua raka’at, dan tidak
sepantasnya digabung dalam satu salam, (hal ini) berdasarkan sabda Rasulullah
Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, “(pelaksanaan) shalat malam dan (shalat) siang
adalah dua dua.” (Fatwa ini dikeluarkan dengan diketuai oleh Asy-Syaikh
Abdul Aziz bin Baaz dan beranggotakan Asy-Syaikh Abdul Aziz Alu Syaikh,
Shalih Al-Fauzan, dan Bakr Abu Zaid)
TATA CARA PELAKSANAANNYA
Apabila shalat dhuha lebih dari dua raka’at maka cara pelaksanaanya adalah
dengan cara salam pada setiap dua raka’at. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa
Sallam bersabda,
 ﻣﺜﻨﺻﻼة اﻟﻠﻴﻞ واﻟﻨﻬﺎر ﻣﺜﻨ
“(pelaksanaan) Shalat malam dan (shalat) siang adalah dua raka’at dua raka’at.”
(HR. Abu Daud dan Tirmidzi)
Di dalam fatwa yang dikeluarkan Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuts Al-Ilmiyyah
wal Ifta (6/145) yang diketuai oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baaz menyebutkan
bahswasanya tidak sepantasnya melakukan shalat dhuha lebih dari dua raka’at
dengan satu salam. Hanyasaja sebagian ulama seperti Al-Imam An-Nawawi
membolehkannya, beliau berkata, “Hadits ini dimaknakan untuk menjelaskan
(tatacaranya) yang afdhal, yaitu melakukan salam pada setiap dua raka’at. Baik
shalat nafilah malam hari atau siang hari. Disukai untuk melakukan salam setiap
dua raka’at. Seandainya menggabung semua raka’at dalam satu salam atau shalat
sunnah satu raka’at maka diperbolehkan menurut madzhab kami.” (AlMinhajSyarah Shahih Muslim )
Dari penjelasan Al-Imam An-Nawawi di atas dapat kita simpulkan bahwa

pelaksanaannya yang afdhal adalah berhenti pada setiap dua raka’at dan tidak
mengapa untuk diselesaikan semuanya dalam satu salam.
MELAKUKANNYA TERUS MENERUS
Dalam permasalahan ini terjadi silang pendapat di antara ulama’. Sebagian
mereka berpendapat bahwasanya shalat dhuha tidak dilakukan terus menerus
setiap hari. Shalat dhuha hanya dilakukan ketika baru tiba dari safar. Mereka
berdalil dengan hadits ‘Aisyah Radhiallau ‘anha, ketika beliau ditanya oleh
Abdullah bin Syaqiq rahimahullah, “Apakah dahulu Nabi Shallallahu ‘alaihi wa
Sallam melakukan shalat dhuha?” Aisyah menjawab, “Tidak, kecuali jika baru
datang dari safar.” (HR. Muslim) sisi pendalilannya adalah, seandainya Nabi
Shallallahu ‘alaihi wa Sallam melakukannya secara rutin tentu akan diketahui
oleh Aisyah Radhiallahu ‘anha.
Akan tetapi berdalil dengan hadits ini tidaklah tepat ditinjau dari dua sisi:
Pertama: Aisyah menafikan hal tersebut berdasarkan ilmu yang beliau ketahui.
Sementara dalam beberapa riwayat terdapat penetapan bahwasanya shalat dhuha
disunnahkan untuk dilakukan setiap hari dan tidak hanya berlaku bagi musafir
yang baru tiba dari bepergian saja. Di antara riwayat tersebut adalah wasiat
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam kepada Abu Hurairah dan Abu Darda di
awal pembahasan. Di dalam kaedah ushul disebutkan bahwasanya riwayat yang
menetapkan lebih didahulukan daripada riwayat yang meniadakan, karena
riwayat yang menetapkan mengandung tambahan faedah yang tidak terdapat
pada riwayat yang meniadakan.
Kedua: Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam tidak setiap saat bersama Aisyah
Radhiallahu ‘anha. Di dalam kesempatan beliau bersama Aisyah dan dalam
kesempatan lain beliau tidak bersamanya. Beliau terkadang menjadi musafir dan
terkadang tidak menjadi musafir. Dalam keadaan tidak safar beliau terkadang
duduk di masjid dan tempat lainnya. Beliau juga memiliki sembilan orang isteri
yang semuanya mendapat giliran hari yang sama rata. Ini menunjukkan bahwa
kebersamaan beliau bersama Aisyah pada waktu dhuha tidak setiap hari dan tidak
setiap kesempatan. Bisa jadi beliau shalat dhuha di rumah isteri-isterinya yang
lain, atau ketika di masjid, di rumah shahabatnya, ketika safar, atau di tempattempat lainnya yang tidak dilihat oleh Aisyah Radhiallahu ‘anha. (Lihat Al-Hawi
lil Fatawi Li As-Suyuthi 1/45)

Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baaz ditanya, “Apa pendapat yang shahih dan
tentang shalat dhuha. Apakah boleh dilakukan setiap hari, selang-selang
atau bagaimana?” beliau menjawab, “(Pendapat) yang rojih tentangnya dan
sunnah adalah (dikerjakan) setiap hari. Shalat dhuha (dilakukan) setiap

rojih
hari,
yang
hari.

Telah diriwayatkan di dalam Ash-Shahihain dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa
Sallam bahwasanya beliau memberikan wasiat kepada Abu Hurairah dengan tiga
perkara, “Shalat dhuha, shalat witir sebelum tidur, dan berpuasa tiga hari
pada setiap bulan.” Dan diriwayatkan di dalam Shahih Muslim juga bahwasanya
Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam mewasiatkan Abu Darda, “Agar
(mengerjakan) shalat dhuha setiap hari, shalat witir sebelum tidur, dan
berpuasa tiga hari pada setiap bulan.” Dan diriwayatkan juga di dalam AshShahih bahwasanya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam berkata kepada Abu Dzar
ketika menyebutkan persendian tulang dapat melakukan sedekah, beliau berkata,
“Setiap tasbih adalah sedekah, tahmid adalah sedekah, tahlil adalah
sedekah, dan takbir adalah sedekah,” – sampai akhir hadits beliau
bersabda, “dan tercukupi dari itu semua dengan dua raka’at yang engkau
kerjakan ketika dhuha.” (Majmu Fatawa Ibnu Baaz 30/60)
KEUTAMAAN SHALAT DHUHA DIBARENGI SHALAT SHUBUH
Seseorang yang melakukan shalat shubuh berjama’ah kemudian duduk
berdzikir hingga matahari terbit dan diakhiri dengan shalat dhuha dua raka’at,
maka ia akan memperoleh keutamaan pahala haji dan umrah secara sempurna.
Hal ini dijelaskan sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam,
 رﻛﻌﺘﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻛﺄﺟﺮ ﺗﻄﻠﻊ اﻟﺸﻤﺲ ﺛﻢ ﺻﻠ ﺣﺘﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺛﻢ ﺟﻠﺲ ﻳﺬﻛﺮ اﻟ اﻟﺼﺒﺢ ﻓﻣﻦ ﺻﻠ
ﺣﺠﺔ وﻋﻤﺮة ﺗﺎﻣﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺗﺎﻣﺔ
“Barangsiapa melaksanakan shalat shubuh berjama’ah kemudian ia duduk
berdzikir kepada Allah Ta’ala hingga terbitnya matahari, kemudian ia shalat dua
raka’at, maka baginya seperti pahala haji dan umrah sempurna sempurna
sempurna.” (HR. At-Tirmidzi)
SHALAT DHUHA BERJAMA’AH
Permasalahannya adalah kembali kepada hukum shalat sunnah secara
berjama’ah. Al-Imam Ibnu Qudamah Rahimahullahu Ta’ala berkata, “Bolehnya
shalat sunnah secara berjama’ah dan sendirian. Dikarenakan Nabi Shallallahu
‘alaihi wa Sallam pernah melakukan kedua-duanya, hanyasaja yang sering beliau

lakukan adalah shalat sendirian (tidak berjama’ah,pen). Beliau pernah shalat
sekali dengan Hudzaifah, sekali dengan Ibnu ‘Abbas, dengan Anas dan ibunya dan
seorang anak yatim sekali. Beliau juga pernah mengimami shahabatnya di rumah
‘Itban sekali, dan mengimami mereka tiga malam pada bulan ramadhan. Dan
kami akan menyebutkan lebih banyak lagi riwayat-riwayat pada tempatnya insya
Allah Ta’ala. Semuanya adalah riwayat yang shahih dan baik.” (Al-Mughni 1/442)
Namun, perbuatan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam di dalam beberapa riwayat
di atas hanya menunjukkan bolehnya melakukan shalat sunnah secara
berjama’ah, tidak sampai kepada sunnah. Diingatkan oleh para ulama’ agar
melakukannya dengan berjama’ah tidak dijadikan kebiasaan, karena hal itu
menyelisi sunnah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Berkata Asy-Syaikh
Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, “dan hasilnya, bahwasanya tidak mengapa
melakukan sebagian shalat sunnah secara berjama’ah, tetapi jangan
menjadikannya sebagai kebiasaan terus menerus, setiap kali mereka shalat
sunnah mereka melakukkanya berjama’ah, karena ini tidak
disyari’atkan.”(Majmu’ Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin 14/334)
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