HUKUM MENJENGUK ORANG YANG SAKIT BAGI SEORANG YANG
BERITIKAF
Asy-Syaikh Abdul Aziz ar-Rajihi hafizhahullah berkata,
 اﺑﺘﺪاءﺎﻓﻪ إﻻ إذا اﺷﺘﺮط ذﻟﻚ ﻓﻒ ﻟﻌﻴﺎدة اﻟﻤﺮﻳﺾ أو ﺷﻬﻮد اﻟﺠﻨﺎزة أو اﻟﻨﻮم ﻳﺒﻄﻞ اﻋﺘإذا ﺧﺮج اﻟﻤﻌﺘ
ﺎﻓﻪ ﻟﻢ ﻳﺒﻄﻞ واﻻﺷﺘﺮاط ﺑﺎﻟﻨﻴﺔ ﻻ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆاﻋﺘ
“Apabila seorang yang beritikaf keluar untuk menjenguk orang yang sakit atau
menyaksikan penyelenggaraan jenazah atau untuk tidur, maka i’tikafnya batal.
Kecuali jika dia mensyaratkan di awal i’tikafnya, maka tidak batal. Dan
pensyaratan (dilakukan) dengan niat bukan dengan lafazh.” Selesai.

▶️ Maksudnya adalah, ketika akan memulai i’tikaf dia meniatkan dalam hati jika
ada orang sakit atau orang meninggal maka saya akan menjenguknya atau
mengantarkan jenazahnya.
Channel Syaikh Abdul Aziz ar-Rajihi
Link Channel: https://t.me/warisansalaf/433

HUKUM SHALAT MALAM DI RUMAH
SETELAH TARAWIH BERSAMA IMAM

Asy-Syaikh Ubaid bin Abdillah al-Jabiri hafizhahullah ditanya, “Apabila
seorang makmum telah menyelesaikan shalat tarawih dan dia ingin melaksanakan
shalat malam di rumahnya sebagaimana kebiasaannya. apakah yang seperti ini
diperbolehkan?”
Beliau menjawab, “Ya, dia boleh melakukan hal itu, akan tetapi dia tidak usah
shalat witir jika telah shalat witir bersama imam. Dikarenakan Nabi Shallallahu
‘alaihi wa Sallam bersabda, “Tidak ada dua witir dalam satu malam.”

Sumber: http://www.miraath.net/questions.php?cat=73&id=2348
Link Telegram: https://t.me/warisansalaf/432

I’TIKAF WALAU SESAAT

Asy-Syaikh Ubaid bin Abdillah al-Jabiri hafizhahullahu Ta’ala berkata,
“I’tikaf adalah menetap di masjid dengan niat mendekatkan diri dan beribadah
kepada Allah Azza wa Jalla. Melakukannya tidak harus selama beberapa hari.
Tetapi apa yang engkau niatkan dari dudukmu di masjid, atau tinggal di dalamnya
selama satu hari, atau hanya sesaat, atau beberapa hari dengan niat i’tikaf, maka
itu adalah i’tikaf.”
Sumber: http://www.miraath.net/questions.php?cat=73&id=2258
Link Telegram: https://t.me/warisansalaf/431

BAGI YANG TIDAK DIBERI KEMUDAHAN UNTUK I’TIKAF

Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizhahullah berkata,
“Barangsiapa yang tidak memungkinkan untuk i’tikaf maka hendaknya ia selalu
menjaga amal ketaatan yang lainnya baik itu (amalan) yang wajib atau yang
sunnah, seperti bersegera menuju masjid dan duduk di dalamnya untuk membaca
al-Qur’an, dzikir, dan ibadah,
ﻴﺮﺼﻠُﻮنَ ﺑﻤﺎ ﺗَﻌ ﺑِﻤﻪنﱠ اﻟ اﻪﻨْﺪَ اﻟ ﻋﺮٍ ﺗَﺠِﺪُوه ﺧَﻴﻦ ﻣﻢﻧْﻔُﺴ ﻮاﺎ ﺗُﻘَﺪِّﻣﻣو
“Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan
mendapat pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang
kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah:110)

ﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﺴﻢ اﻟ..ﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺮﺟﻴﻢأﻋﻮذ ﺑﺎﻟ
ُﺔﺋَ اﻟْﻤل( ﺗَﻨَﺰ3) ٍﺮﻟْﻒِ ﺷَﻬ اﻦ ﻣﺮﻠَﺔُ اﻟْﻘَﺪْرِ ﺧَﻴ( ﻟَﻴ2) ِﻠَﺔُ اﻟْﻘَﺪْرﺎ ﻟَﻴاكَ ﻣردﺎ اﻣ( و1) ِ اﻟْﻘَﺪْرﻠَﺔ ﻟَﻴ ﻓﻟْﻨَﺎهﻧْﺰﻧﱠﺎ اا
5) ِﺮ اﻟْﻔَﺠﻄْﻠَﻊ ﻣﺘﱠ ﺣ ﻫمَ( ﺳ4) ٍﺮﻣ اﻞ ﻛﻦ ﻣِﻬِﻢﺑذْنِ رﺎ ﺑِﺎﻴﻬ ﻓوحاﻟﺮ)و
A’udzu billahi minasy syaithonir rajim
Bismillahirrahmanirrahim
1. Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Quran) pada malam kemuliaan.
2. dan tahukah kamu Apakah malam kemuliaan itu?
3. malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan.
4. pada malam itu turun malaikat-malaikat dan Malaikat Jibril dengan izin
Rabbnya untuk mengatur segala urusan.
5. malam itu (penuh) Kesejahteraan sampai terbit fajar.
Sumber: Al-Khuthobul Minbariyah (2/102)

I’TIKAF LEBIH DITEKANKAN
DARIPADA UMROH DI AKHIR RAMADHAN

Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizhahullah berkata,
“Sesungguhnya menghidupkan sunnah i’tikaf yang telah ditinggalkan di jaman ini
lebih utama dari umroh. Karena Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam tidak pernah
melakukan umroh di bulan (Ramadhan) ini , sementara beliau selalu beri’tikaf
hingga bertemu Rabbnya.
Sekarang ini kamu melihat manusia berlomba-lomba dan bersemangat melakukan
umroh (di bulan Ramadhan), ini adalah sesuatu yang baik. Tapi i’tikaf lebih
ditekankan lagi.”
Sumber: Al-Khuthobul Minbariyah (2/101)
Link Telegram: https://t.me/warisansalaf/429

RANGKAIAN FATWA I’TIKAF (1):
DEFENISI I’TIKAF DAN PENJELASAN BEBERAPA HUKUMNYA
Dari Abdul ‘Aziz bin Abdullah bin Baaz kepada saudara yang mulia … Semoga
Allah memberinya taufik kepada kebaikan, amin.
Salamun ‘alaikum warahmatullahi wa barakatuh, wa ba’du:
Telah sampai kepadaku surat anda yang mulia yang berisikan pertanyaan berikut
ini:
Soal: apa hukum i’tikaf di masjid-masjid? dan apa makna i’tikaf secara syari’at?
Dan apakah i’tikaf (di masjid) juga mencakup tidur dan makan di dalamnya atau
tidak?
Jawab: “Tidak diragukan bahwa i’tikaf di masjid merupakan salah satu bentuk
mendekat diri (kepada Allah), melakukannya di bulan Ramadhan lebih afdhal dari
selainnya. Berdasarkan firman Allah Ta’ala,
{ِﺎﺟِﺪﺴ اﻟْﻤﻔُﻮنَ ﻓﺎﻛ ﻋﻧْﺘُﻢا وﻦوﻫﺮﺎﺷ ﺗُﺒ}و
“Dan janganlah kalian mencampuri mereka (istri-istri kalian) sedangkan kalian
beri’tikaf dalam masjid.” (QS. Al-Baqarah:187)
dan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam dahulu melakukan i’tikaf di sepuluh
terakhir bulan Ramadhan, dan pernah sekali beliau meninggalkannya lalu beliau
beri’tikaf di bulan Syawwal.
Tujuan dari i’tikaf itu sendiri adalah meluangkan waktu dan menyendiri (kholwat)
dalam rangka beribadah kepada Allah. Inilah bentuk kholwat yang syar’i (tidak
seperti kholwatnya kaum Shufi,pen).
TENTANG DEFENISI I’TIKAF, sebagian mereka (ulama) mengatakan, “I’tikaf
ialah memutus segala hubungan dengan makhluk dalam rangka berkhidmat
kepada Sang Pencipta.” maksudnya adalah memutus segala hubungan yang bisa
menyibukkan diri dari keta’atan dan ibadah kepada Allah.
I’tikaf disyari’atkan untuk dilakukan di bulan Ramadhan dan di selain bulan

Ramadhan, sebagaimana (telah dijelaskan) tadi. Dan i’tikaf yang dilakukan (di
selain bulan Ramadhan) jika disertai puasa itu lebih afdhal. tapi jika tidak disertai
puasa maka tidak mengapa. Ini menurut pendapat yang benar dari dua pendapat
‘ulama. Berdasarkan riwayat yang terdapat dalam Ash-Shahihain dari Umar
radhiallahu ‘anhu, bahwasanya ia berkata,
“Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku bernadzar melakukan i’tikaf satu malam di
masjidil haram. (Nadzar) itu (diucapkan) sebelum masuk Islam.”
Maka Rasulullah bersabda kepadanya, “Tunaikanlah nadzarmu.”
Sudah dimaklumi bahwa malam hari bukanlah tempatnya berpuasa, siang hari lah
tempatnya puasa. Tidak mengapa untuk makan dan tidur di masjid bagi orang
yang i’tikaf dan selainnya, berdasarkan hadits-hadits dan riwayat dari shahabat
tentang hal itu. demikian pula keadaan ahli shuffah (yang tinggal dan makan di
masjid,pen).
Tentu saja dengan memperhatikan kebersihan masjid, dan berhati-hati dari
sebab-sebab yang bisa mengotori masjid baik itu sisa makanan atau selainnya.
Dikarenakan telah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam
bahwasanya beliau bersabda, “Ditampakkan kepadaku pahala-pahala (yang
dilakukan) umatku, hingga kotoran yang ia keluarkan dari masjid.”
(Diriwayatkan Abu Daud, at-Tirmidzi, dan dishahihkan Ibnu Khuzaimah)
dan hadits ‘Aisyah radhiallahu ‘anha bahwasanya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa
Sallam memerintahkan untuk membangun masjid di kampung-kampung, dan agar
membersihkannya juga memberinya wewangian. (diriwayatkan al-khomsah
selain an-Nasai dengan sanad yang bagus)
Aku memohon kepada Allah agar memberikan kepada kita taufik untuk
mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya, dan agar memperbaiki
hati-hati dan perbuatan kita semuanya. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar dan
Maha Mengabulkan.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sumber: Majmu’ Fatawa Ibnu Baaz (15/437-439)

Link Telegram: https://t.me/warisansalaf/426

ALLAH MENYERU PADA HARI KIAMAT,
“DIMANAKAH TETANGGAKU” ?

Dari Anas bin Malik radhiallahu ‘anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu
‘alaihi wa Sallam bersabda,
 أن ﻳﺠﺎورك؟ رﺑﻨﺎ! وﻣﻦ ﻳﻨﺒﻐ:ﺔ ﻓﺘﻘﻮل اﻟﻤﻼﺋ:؟ ﻗﺎل أﻳﻦ ﺟﻴﺮاﻧ، أﻳﻦ ﺟﻴﺮاﻧ:ﻪ ﻟﻴﻨﺎدي ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔإن اﻟ
 أﻳﻦ ﻋﻤﺎر اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ؟:ﻓﻴﻘﻮل

“Sesungguhnya Allah akan menyeru pada hari kiamat: “Dimana tetanggaku?
Dimana tetanggaku?” Para malaikat menyatakan: “wahai Rabb kami, siapakah
yang pantas menjadi tetangga-Mu?” Maka Allah menyatakan: “Dimana orangorang yang memakmurkan masjid-masjid?”
Syaikh al-Albani rahimahullah berkata, “Sanad (hadits)nya bagus”

Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah (no.2728)
Diterjemahkan oleh: Al-Ustadz Abu Ja’far hafizhahullah
Link Telegram: https://t.me/warisansalaf/300

MENJAWAB ADZAN YANG DIDENGAR LEBIH DARI SATU MASJID
Asy Syaikh al ‘Allamah Shalih bin Muhammad al Luhaidan hafizhahullah.

Pertanyaan: “Ketika kami mendengar lebih dari satu adzan di satu tempat
dalam waktu yg bersamaan, manakah yang akan kami jawab (adzannya);
orang yang pertama kali adzan ataukah yang paling dekat (dengan kami)

?”
Beliau menjawab,
 ﻟﻢ ﻳﺄﻣﺮ أﻣﺮ ﺑﺄﻧﻚ ﺗﺠﺎوب أي اﻟﻨﱠﺒ، اﻷﺟﺮ؛ ﻻ ﻳﻀﺮﻫﻞ ﻳﻀﺮك أﻧﻚ ﺗﺠﺎوب ﻫﺬا وﻫﺬا وﻫﺬا وﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠ
 ﺛﻢ ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻬﻢ رب ﻫﺬه اﻟﺪﻋﻮة اﻟﺘﺎﻣﺔ،ﻦ أﺧﺒﺮ أن ﻣﻦ ﺟﺎوب اﻟﻤﺆذن ﺻﺎر ﻟﻪ اﻷﺟﺮ إذا ﺟﺎوب ﻟ،ﻣﺆذن
 ‐ﷺ‐ إذا ﻓﻌﻞ ﻫﺬاواﻟﺼﻼة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ آتِ ﻣﺤﻤﺪًا اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ واﻟﻔﻀﻴﻠﺔ واﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ﻓﺎز ﺑﺸﻔﺎﻋﺔ اﻟﻨﱠﺒ
اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻦ إﻳﻤﺎن
“Apakah merugikanmu jika engkau menjawab adzan yg ini, yang ini, dan yang ini,
dan engkau mendapatkan pahala? Tentu tidak merugikan.
Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidaklah memerintahkan dengan satu perintah
agar engkau menjawab satu ADZAN TERTENTU, akan tetapi nabi
mengkhabarkan bahwa siapa yg menjawab muadzin maka ia mendapat pahala,
jika ia menjawabnya. Kemudian ia mengucapkan:

اﻟﻠﻬﻢ رب ﻫﺬه اﻟﺪﻋﻮة اﻟﺘﺎﻣﺔ واﻟﺼﻼة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ آت ﻣﺤﻤﺪا اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
واﻟﻔﻀﻴﻠﺔ واﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ
ALLAHUMMA RABBA HADZIHID DA’WATIT TAAMMAH WASH SHOLATIL
QOIMAH ATI MUHAMMADAN AL-WASILATA WAL FADHILAH WAD DAROJATAR
ROFI’AH
Maka dia akan beruntung dengan syafaat nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam jika ia
melakukan perbuatan tersebut (bersumber,pen) dari iman
Sumber Suara: https://goo.gl/WpqoYA
———————–
Asy-Syaikh Al ‘Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah
Ketika menjelaskan lafazh hadits:
(( )) ﻓﻘﻮﻟﻮا ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻮل
“Maka ucapkanlah seperti yg di ucapkan oleh muadzdzin”.

Beliau rahimahullah menjelaskan,
“Demikian pula jika engkau mendengar beberapa muadzin apakah engkau akan
menjawab semuanya??
Kita katakan: Apabila mereka beradzan dengan SATU SUARA, dengan
pengertian muadzin kedua memulai (adzan) sebelum muadzin pertama
menyelesaikannya, maka sibukkanlah dirimu (dengan menjawab,pen) muadzin yg
pertama dan tidak ada keharusan bagimu (menjawab) muadzin kedua,
Adapun jika engkau mendengar muadzin kedua setelah (muadzin) yg pertama
selesai, maka ikutilah dia, karna itu adalah kebaikan dan masuk dalam keumuman
sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam:
(( )) ﻓﻘﻮﻟﻮا ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻮل
“Maka ucapkanlah seperti yg di ucapkan oleh muadzin”.
Akan tetapi para ulama rahimahumullah membatasi atas hal ini (menjawab
muadzin kedua,pen) APABILA DIA BELUM SHOLAT.
Adapun jika dikumandangkan adzan (yang pertama) kemudian ia sholat, lalu
setelah itu dia mendengar adzan, mereka (para ulama) mengatakan, JANGAN
MENJAWABNYA, karena dia bukan orang yang diseru dgn adzan tersebut, dia
telah menunaikan apa yg di wajibkan atasnya, maka tidak butuh untuk mengikuti
(dgn menjawab,pen) muadzin.
Akan tetapi pendapat ini perlu ditinjau ulang, karena bertentangan dengan
keumuman sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam:
(( )) إذا ﺳﻤﻌﺘﻢ اﻟﻤﺆذن ﻓﻘﻮﻟﻮا ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﻤﺆذن
“Apabila kalian mendengar muadzin (mengumandangkan adzan), maka
ucapkanlah seperti yg di ucapkan oleh muadzin.”
Dan beliau tidak mengecualikan apapun. Dan ucapan mereka, IA TIDAK DISERU
DENGAN ADZAN TERSEBUT, Kita katakan: ia sekarang tidak diseru dgn adzan
tersebut, akan tetapi yang akan datang mesti dia akan diseru untuk sholat, DAN
PERMASALAHNNYA DISINI MUDAH, Kita katakan, jawablah muadzin meskipun

engkau telah menunaikan sholat, dan engkau berada di atas kebaikan, dan tidak
akan memudharatkanmu apapun. Allah lah yg memberi taufiq”.
Sumber: Syarah riyadhus shalihin (3/260-261)
Diterjemahkan oleh: Al-Ustadz Abu Ja’far hafizhahullah
—————–
Link Telegram:
https://t.me/warisansalaf/295
https://t.me/warisansalaf/296

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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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
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