Bolehkah Seorang Ma’mum yang Akan Melaksanakan Shalat Maghrib
Berma’mum Kepada Imam Masjid yang Sedang Shalat
Isya?ELAKSANAKAN SHOLAT ISYA
BOLEHKAH SEORANG MA’MUM YANG AKAN MELAKSANAKAN SHOLAT MAGHRIB
BERMA’MUM KEPADA IMAM MASJID YANG SEDANG SHOLAT ISYA?
Asy Syaikh Ubaid bin Abdillah al Jabiry حفظه الله
Pertanyaan: Apakah boleh bagi seorang ma’mum yang akan melaksanakan Shalat Maghrib
dia berma’mum dengan imam masjid yang sedang Shalat ‘Isya?
Jawaban:
Pendapat ini dipegangi oleh sekelompok ulama. Dan yang aku hafalkan dan ketahui,
bahwasanya asy-Syaikh al-Imam al-Atsari Samahatul Walid ‘Abdul ‘Aziz bin Baz
rahimahullaah berpendapat demikian. Akan tetapi menurut pendapatku, masalah ini perlu
diteliti. Dikarenakan pada pelaksanaannya ada sedikit celah dan ketidaksesuaian. Maka aku
berpendapat jika masih memungkinkan bagi dia untuk Shalat Maghrib terlebih dahulu
sebelum iqamah ditegakkan, maka dia lakukan dan itu wajib baginya. Dan jika tidak
memungkinkan, maka dia Shalat ‘Isya bersama imam, kemudian setelah selesai barulah dia
Shalat Maghrib.
Dalam keadaan seperti itu telah ditiadakan kewajiban tartib (berurutnya waktu shalat)
baginya. Dan yang afdhal dia Shalat ‘Isya bersama imam dengan niat shalat sunnah, setelah
selesai barulah dia Shalat ‘Magrib dilanjutkan Shalat ‘Isya (dan yang ini dia niatkan wajib).
Sumber: http://ar.alnahj.net/fatwa/106
Alih bahasa : Syabab Forum Salafy
*** *** ***
ﻳﺴﺄل ﺳﺎﺋﻞ ﻓﻴﻘﻮل ﻫﻞ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺄﻣﻮم اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺼﻠﻲ ﺻﻼة اﻟﻤﻐﺮب أن ﻳﺄﺗﻢ ﺑﺎﻹﻣﺎم إﻣﺎم اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺬي ﻳﺼﻠﻲ
ﺻﻼة اﻟﻌﺸﺎء ؟
 وﻓﻲ ﻣﺎ أﺣﻔﻆ وأﻋﻠﻢ أن اﻟﺸﻴﺦ اﻹﻣﺎم اﻷﺛﺮي ﺳﻤﺎﺣﺔ اﻟﻮاﻟﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز,ﻫﺬا ﻗﺎل ﺑﻪ ﻃﺎﺋﻔ ٌﺔ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ
 ﻓﺄرى إن أﻣﻜﻨ ُﻪ ﺻﻼةُ اﻟﻤﻐﺮب ﻗﺒﻞ إﻗﺎﻣﺔ، ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻞ واﻟﺘﻔﺎوت،– رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ – ﻳﺮى ﻫﺬا؛ وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪي ﻓﻴﻪِ ﻧﻈﺮ
ِ ﻓﺈذا ﺻﻠﻰ اﻟﻌﺸﺎء ﻣﻊ ﻫﺬا اﻹﻣﺎم ﻓﺈذا ﻓﺮغَ ﻣﻦ ﺻﻼﺗﻪ, وإﻻ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻨ ُﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻌﺸﺎء،ﺻﻼة اﻟﻌﺸﺎء ﻓﻌﻞ وﻫﻮ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ
ﺻﻠﻰ اﻟﻤﻐﺮب.
ُ
ﻳﺴﻘﻂ ﻋﻨﻪ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ واﻷﻓﻀﻞ أن ﻳﺼﻠﻲ اﻟﻌﺸﺎء ﻣﻊ إﻣﺎﻣﻪ ﻫﺬا ﻧﺎﻓﻠﺔ ﻓﺈذا ﻓﺮغ ﺻﻠﻰ اﻟﻤﻐﺮب ﺛﻢ اﻟﻌﺸﺎء
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺤﺎل
ﺿﻪ
ُ وﻫﺬه اﻷﺧﻴﺮة ﻫﻲ ﻓﺮ
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