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As-Syaikh Ibnu Utsaimin berkata :
” Barangsiapa yang keluar dari Masjid dengan niat untuk segera kembali dalam waktu yang
singkat, maka gugur darinya perintah untuk shalat tahiyatul masjid, karena ia dihukumi tetap
didalam masjid.
Adapun jika meninggalkan masjid dengan niat pergi berpisah dari masjid, kemudian setelah
itu ternyata ingin kembali masuk ke masjid, maka disaat dia masuk hendaknya shalat
tahiyatul masjid dua rakaat.
Oleh karenanya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda tentang orang yang bangkit
dari duduknya, lalu kembali dalam waktu yang singkat, maka ia lebih berhak dengan tempat
duduk tersebut.
Maka disini terdapat dalil bahwa orang tersebut dihukumi sedang didalam masjid meskipun
jasadnya keluar masjid.
Sumber : At-ta’liq ‘alal muntaqa 4/92)
: – ﻗﺎل اﻟﻌﻼﻣﺔ اﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ – رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ
 أﻣﺎ،  ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ، ” ﻣﻦ ﺧﺮج ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻌﻮدة إﻟﻴﻪ ﻗﺮﻳﺒﺎ ً ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺴﻘﻂ ﻋﻨﻪ ﺗﺤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺠﺪ
 وﻟﻬﺬا ﻗﺎل – اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻣﻦ ﺧﺮج ﻣﻨﻪ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﺛﻢ ﻋﻦ ﻟﻪ أن ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ إذا رﺟﻊ ﻳﺼﻠﻲ رﻛﻌﺘﻴﻦ
 وﻫﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ زال ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺣﻜﻤﺎ وإن ﻛﺎن، ( وﺳﻠﻢ – ﻓﻴﻤﻦ ﻗﺎم ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺛﻢ ﻋﺎد إﻟﻴﻪ أﻧﻪ ) أﺣﻖ ﺑﻤﺠﻠﺴﻪ
” . ﻗﺪ ﻓﺎرﻗﻪ ﺟﺴﻤﺎ
٩٢ ص/ ٤) ) اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﻘﻰ ج
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