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HUKUM KELUARNYA WANITA MENUJU KE MASJID UNTUK SHALAT TARAWIH
Asy Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz رحمه الله
Pertanyaan: Bagaimana hukum syar’i seorang wanita yang shalat tarawih di masjid?
Jawaban:
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
Segala puji hanya milik Allah dan semoga salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad
shallallahu ‘alaihi wasallam, amma ba’du.
Hukum asal shalat seorang wanita adalah di rumahnya dan ini yang afdhal dan yang terbaik
baginya.
Sebagaimana disebutkan dalam hadits dari Rasul shallalahu ‘alaihi wasallam.
Akan tetapi, jika dia memandang adanya maslahat bagi dia untuk shalat di masjid -dengan
menutup dan menjaga aurat- karena semangat ibadahnya akan bertambah, atau dia akan
mendengar berbagai faedah dari pelajaran-pelajaran ilmu, maka tidak mengapa baginya
untuk hadir di masjid, alhamdulillah.
Dan ini juga termasuk amalan yang baik yang padanya terdapat berbagai faedah yang besar
dan semangat di dalam beramal soleh.
Alih bahasa: Syabab Forum Salafy
********************************
ﺣﻜﻢ ﺧﺮوج اﻟﻤﺮأة ﻟﺼﻼة اﻟﺘﺮاوﻳﺢ
: اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ
: اﻟﺴﺆال
ﻣﺎ ﺣﻜﻢ اﻟﺸﺮع ﻓﻲ ﺻﻼة اﻟﻤﺮأة اﻟﺘﺮاوﻳﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ؟
: اﻟﺠﻮاب
: اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ وﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ وﻣﻦ اﻫﺘﺪى ﺑﻬﺪاه أﻣﺎ ﺑﻌﺪ،ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
،-ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم-  ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ،ﻓﺈن اﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺻﻼة اﻟﻤﺮأة أن ﺑﻴﺘﻬﺎ أﻓﻀﻞ ﻟﻬﺎ وﺧﻴﺮ ﻟﻬﺎ
 أو ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻤﻊ ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ، واﻟﺘﺤﻔﻆ؛ ﻷﻧﻪ أﻧﺸﻂ ﻟﻬﺎ،ﻟﻜﻦ إذا رأت اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻼة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻣﻊ اﻟﺘﺴﺘﺮ
 واﻟﻨﺸﺎط، وﻫﻮ أﻳﻀﺎ ً ﻃﻴﺐ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ، ﻓﻬﺬا ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ وﻻ ﺣﺮج ﻓﻲ ذﻟﻚ واﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ،اﻟﺪروس اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
.ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ
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