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Pertanyaan:
 ﻗﺮاءة ﺳﻮرة اﻟﺰﻟﺰﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﺘﺎ اﻟﺮﻛﻌﺘﻴﻦ أو ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﺮﻛﻌﺘﻴﻦ ﻫﻞ ﻧﻘﻮل أن ذﻟﻚ ﺳﻨﺔ-اﻟﺼﺒﺢ- ﻫﺬا ﻳﺴﺄل ﻋﻦ ﺻﻼة اﻟﻔﺠﺮ
أم أﻧﻪ ﺟﺎﺋﺰ ﻓﻘﻂ أم ﻣﺎذا؟
Seseorang bertanya tentang shalat subuh. Membaca surah Al-Zalzalah pada dua rakaat
subuh, apakah kita katakan ini (hukumnya) sunnah atau sekadar boleh atau bagaimana?
Jawaban:
 ﺻﻠﻰ اﻟﻔﺠﺮ ﺑﺎﻟﺰﻟﺰﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻛﻌﺘﻴﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺧﺮﺟﻪ اﻟﺘﺮﻣﺬي رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ وﻫﻮ-ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم- ﻫﺬا ﺣﺪﻳﺚ أن اﻟﻨﺒﻲ
ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻦ وﻏﻴﺮه وﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﺛﺎﺑﺖ ﺻﺤﻴﺢ
Hadits yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam membaca
surah Al-Zalzalah pada dua rakaat shalat subuh, diriwayatkan oleh al-Imam at-Tirmidzi.
Hadits tersebut juga ada dalam kitab-kitab sunan dan selainnya. Hadits tersebut adalah
hadits yang shahih.
 اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ ﻳﺤﻜﻲ أﻧﻪ ﺻﻠﻰ ﺑﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻪ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ،وﻫﺬا ﻗﺪ ﻓﻌﻠﻪ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم وأﻧﻪ ﺻﻠﻰ ﺑﻬﻢ
 ﻓﻤﻦ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻠﻤﺮة واﻟﻤﺮﺗﻴﻦ ﻻ ﺣﺮج ﻓﻘﺪ واﻓﻖ اﻟﺴﻨﺔ وإﻻ ﻫﻮ ﺟﺎﺋﺰ وﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﻻ ﺣﺮج،اﻟﺘﻜﺮار
ﻋﻠﻴﻪ
Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah mengimami para shahabat dengan
membacanya. Akan tetapi, shahabat yang menceritakan hal tersebut tidak menyebutkan
bahwa Nabi mengulang-ulanginya. Jadi, barang siapa melakukannya sekali atau dua kali, hal
itu tidak mengapa dan dia telah mencocoki sunnah. Barang siapa melakukannya lebih dari itu
tidak ada dosa atasnya.
 واﻟﻠﻪ أﻋﻠﻢ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺪاوم ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻢ ﺗﺤﻔﻆ اﻟﻤﺪاوﻣﺔ.
Akan tetapi, hal ini tidak dilakukan secara terus-menerus, karena tidak diriwayatkan dari Nabi
Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam (bahwa beliau melakukannya terus-menerus).
Wallahu a’lam.
وﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ وآﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﺳﻠﻢ.
Sumber || http://bit.ly/2gym7Qv
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