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HUKUM MEMBACA SURAT AL-KAHFI PADA HARI JUM’AT
Asy-Syaikh Ibnul Utsaimin rahimahullah ditanya
Pertanyaan: Apa hukum membaca surat Al-Kahﬁ pada hari jumat? Apakah disana ada
perbedaan antara orang yang membacanya dari Mushaf atau dari hafalannya?
Maka beliau menjawab dengan perkataannya: Membaca surat Al-Kahﬁ pada hari jumat
itu adalah amalan yang dianjurkan, dan padanya ada keutamaan. Tidak ada perbedaan
dalam hal itu, antara orang yang membacanya melalui mushaf ataupun dari hafalannya.
Dan batasan hari secara syariat itu dimulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Oleh
karena itu jika seorang itu membacanya setelah shalat jumat, berarti dia telah mendapatkan
pahala. Berbeda halnya mandi pada hari jumat, maka sesungguhnya mandi itu mesti
sebelum shalat jumat, karena mandi itu untuk shalat jumat, maka ia mesti didahulukan
atasnya. Dan juga berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam:
«»إذا ﺟﺎء أﺣﺪﻛﻢ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻠﻴﻐﺘﺴﻞ
“Jika salah seorang dari kalian mendatangi jumat, maka hendaknya dia mandi”
***
Majmu Fatawa Ibnu Utsaimin juz 16/142-143
Sumber: http://www.albaidha.net/vb4/showthread.php?t=56433
 ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﻗﺮاءة ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ؟ وﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻓﺮق ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﻘﺮأ ﻣﻦ:- ﺳﺌﻞ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ – رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
اﻟﻤﺼﺤﻒ أو ﻋﻦ ﻇﻬﺮ ﻗﻠﺐ؟
 وﻻ ﻓﺮق ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻴﻦ أن ﻳﻘﺮأﻫﺎ، وﻓﻴﻪ ﻓﻀﻞ، ﻗﺮاءة ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺪوب إﻟﻴﻪ:ﻓﺄﺟﺎب ﻓﻀﻴﻠﺘﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ
.اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺤﻒ أو ﻋﻦ ﻇﻬﺮ ﻗﻠﺐ
، وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﺈذا ﻗﺮأﻫﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻌﺪ ﺻﻼة اﻟﺠﻤﻌﺔ أدرك اﻷﺟﺮ،واﻟﻴﻮم اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﻦ ﻃﻠﻮع اﻟﻔﺠﺮ إﻟﻰ ﻏﺮوب اﻟﺸﻤﺲ
 وﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ، ﻓﺈن اﻟﻐﺴﻞ ﻳﻜﻮن ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻼة؛ ﻷﻧﻪ اﻏﺘﺴﺎل ﻟﻬﺎ ﻓﻴﻜﻮن ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ،ﺑﺨﻼف اﻟﻐﺴﻞ ﻟﻴﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ
 »إذا ﺟﺎء أﺣﺪﻛﻢ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻠﻴﻐﺘﺴﻞ: »ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ.
١٤٣ – ١٤٢ / ١٦ } ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوى اﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ } ج

Related Posts
Hukum Melakukan Safar Pada Hari Jum'at

ForumSalafy.net - Menjalin Ukhuwwah Diatas Minhaj Nubuwwah

HUKUM MEMBACA SURAT AL-KAHFI PADA HARI JUM’AT

HUKUM MELAKUKAN SAFAR PADA HARI JUM'AT Asy Syaikh Muhammad bin Shalih al Utsaimin
rahimahullah Pertanyaan: Fadhilatusy Syaikh, apa hukum melakukan safar sebelum shalat
jum'at? Jawaban:…
Hukum Memegang Mushaf Dan Membacanya Ketika Shalat
HUKUM MEMEGANG MUSHAF DAN MEMBACANYA KETIKA SHALAT Asy Syaikh Shalih Fauzan
bin Abdillah al Fauzan  ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪPertanyaan: Apa hukumnya memegang mushaf dan
membacanya ketika…
Hukum Membaca Al Qur'an Dengan Pengeras Suara Sebelum Shalat Jum'at
HUKUM MEMBACA AL QURAN DENGAN PENGERAS SUARA SEBELUM SHALAT JUM'AT Asy
Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baaz rahimahullah Pertanyaan: Di sebagian masjid-masjid
yang ada di…
MEMAKAI PAKAIAN PUTIH PADA HARI JUM'AT
MEMAKAI PAKAIAN PUTIH PADA HARI JUM'AT Asy Syaikh Ubaid bin Abdillah al Jabiry
haﬁzhahullah Semoga Allah membalas anda kebaikan wahai Syaikh kami. Pertanyaan ke-dua
belas.…
Waktu Mustajab Pada Hari Jum'at
WAKTU MUSTAJAB PADA HARI JUM'AT Asy Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin
rahimahullah Pertanyaan: Bagaimana pendapat yang rajih mengenai waktu mustajabah pada
hari jum'at, disertai dengan dalilnya?…

ForumSalafy.net - Menjalin Ukhuwwah Diatas Minhaj Nubuwwah

