45651 - Hukum Diam Dan Berbicara Hari Jum’ah Ketika Khutbah
Pertanyaan
Saya pergi shalat Jumah, akan tetapi setiap kali jamaah masuk ke masjid, memberikan salam,
sehingga jamaah shalat menjawabnya. Sampai yang membaca Al-Qur’an juga. Ketika khutbah
dimulai, sebagian jamaah shalat masuk dan memberi salam, Imam menjawabnya dengan suara
lirih. Apakah hal itu diperbolehkan ?
Jawaban Terperinci

Alhamdulillah
Diwajibkan bagi yang hadir jumah untuk diam ketika Imam dalam kondisi khutbah. Tidak
diperbolehkan berbicara dengan lainnya sampai meskipun perkataan untuk mendiamkannya.
Siapa yang melakukan itu, maka dia sia-sia. Siapa yang sia-sia maka dia tidak mendapatkan
(pahala) jumah. Dari Abu Hurarah bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda:
( 851 )  ( وﻣﺴﻠﻢ892 )  رواه اﻟﺒﺨﺎري. ( ) إذا ﻗﻠﺖ ﻟﺼﺎﺣﺒﻚ واﻹﻣﺎم ﻳﺨﻄﺐ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ أﻧﺼﺖ ﻓﻘﺪ ﻟﻐﻮت
“Kalau anda mengatakan kepada teman anda ‘Diam’ sementara Imam khutbah pada hari Jumah,
maka anda telah sia-sia.” HR. Bukhori, (892) dan Muslim, (851).
Larangan juga mencakup menjawab dari pertanyaan syar’I, apalagi lainnya yang terkait dengan
masalah dunia.
Dari Abu Darda’ berkata:
 أﻧﺰﻟﺖ ﻫﺬه ﻣﺘﺑ ﻳﺎ ا:  ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪﺑ ا ﺟﻨﺒ اﻟﻤﻨﺒﺮ وﺧﻄﺐ اﻟﻨﺎس وﺗﻼ آﻳﺔ وإﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻠ اﻟ ﺻﻠﺟﻠﺲ اﻟﻨﺒ
 ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﺟﻤﻌﺘﻚ إﻻ:  أﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎل ﻟ اﻟﻪ ﺻﻠ ﻧﺰل رﺳﻮل اﻟ ﺣﺘﻠﻤﻨ أن ﻳ ﺛﻢ ﺳﺄﻟﺘﻪ ﻓﺄﺑﻠﻤﻨ أن ﻳاﻵﻳﺔ ؟ ﻓﺄﺑ
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ﻠﻢ ﻓﺄﻧﺼﺖ إذا ﺳﻤﻌﺖ إﻣﺎﻣﻚ ﻳﺘ، ﺑ ) ﺻﺪق ا: ﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺟﺌﺘﻪ ﻓﺄﺧﺒﺮﺗﻪ ﻓﻘﺎل اﻟﻪ ﺻﻠ ﻓﻠﻤﺎ اﻧﺼﺮف رﺳﻮل اﻟ، ﻣﺎ ﻟﻐﻮت
1111) ( واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ20780)  رواه أﺣﻤﺪ. (  ﻳﻔﺮغ)ﺣﺘ.
‘Nabi sallallahu alaihi wa sallam duduk di atas mimbar berkhutbah untuk manusia dan membaca
Ayat. Disisiku ada Ubay bin Ka’b, saya bertanya kepadanya, “Wahai Ubay kapan diturunkan ayat
ini? Beliau tidak mau berbicara denganku, kemudian saya menanyakan lagi. Tapi beliau tidak mau
berbicara denganku. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam turun dan Ubay mengatakan
kepadaku,”Anda tidak mendapatkan jumah kecuali kesia-siaan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi
wa sallam pergi, saya mendatanginya dan saya beritahukan kepadanya, maka beliau bersabda,
“Ubay benar, kalau anda mendengar Imam berbicara, maka diamlah sampai selesai.” HR. Ahmad,
(20780) dan Ibnu Majah, (1111).
Dinyatakan shoheh oleh Buwaisori dan Albany di ‘Tamamul Minnah, hal. 338.
Hal ini menunjkkan kewajiban diam dan diharamkan berbicara ketika imam sedang khutbah pada
hari jumah.
Ibnu Abdul Bar mengatakan, “Tidak ada perbedaan dikalangan ulama ﬁkih kota akan kewajiban
diam ketika khutbah bagi orang yang mendengarkannya. “ Istizkar, (5/43).
Sebagian ada yang berpendapat syaz (menyalahi yang lebih kuat) berbeda dalam kewajiban
(diam). Dan mereka tidak ada dalil yang menguatkan pendapatnya.
Ibnu Rusyd dalam hukum diam waktu khutbah mengatakan, “Sementara bagi orang yang tidak
mewajibkan, saya belum tahu syubhat mereka kecuali mereka berpendapat bahwa masalah ini
bertentangan dengan dalil arahan dalam FirmanNya :
وإذا ﻗﺮئ اﻟﻘﺮآن ﻓﺎﺳﺘﻤﻌﻮا ﻟﻪ وأﻧﺼﺘﻮا
“Dan apabila dibacakan Al Quran, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan
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tenang.” QS. Al-A’raf: 204
Maksudnya bahwa selain Al-Qur’an tidak diwajibkan diam. Tapi ini lemah. Wallahu a’lam. Yang
Nampak, kemungkinan hadits ini belum sampai kepada mereka.” Bidayatul Mujtahid, (1/389).
Pengecualian dari itu adalah berbicara dengan imam. Perkataan imam dengan makmum karena
ada keperluan dan kemaslahatan. Dari Anas bin Malik berkata:
 ﻳﻮمﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﺨﻄﺐ ﻓ اﻟ ﺻﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺒﻴﻨﺎ اﻟﻨﺒ اﻟ ﺻﻠ ﻋﻬﺪ اﻟﻨﺒ ﻗﺤﻂ وﺟﺪب( ﻋﻠ: ﻨَﺔٌ )أي ﺳأﺻﺎﺑﺖ اﻟﻨﺎس
 ﻓﻤﻄﺮﻧﺎ ﻳﻮﻣﻨﺎ ذﻟﻚ وﻣﻦ اﻟﻐﺪ وﺑﻌﺪ... ﻪ ﻟﻨﺎ ﻓﺮﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪﻪ ﻫﻠﻚ اﻟﻤﺎل وﺟﺎع اﻟﻌﻴﺎل ﻓﺎدع اﻟ ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟ:  ﻓﻘﺎلﺟﻤﻌﺔ ﻗﺎم أﻋﺮاﺑ
ﻪ ﺗﻬﺪم اﻟﺒﻨﺎء وﻏﺮق اﻟﻤﺎل ﻓﺎدع ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟ:  ‐ أو ﻗﺎل ﻏﻴﺮه ‐ ﻓﻘﺎل اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻷﺧﺮى وﻗﺎم ذﻟﻚ اﻷﻋﺮاﺑاﻟﻐﺪ واﻟﺬي ﻳﻠﻴﻪ ﺣﺘ
897 )  ( وﻣﺴﻠﻢ891 )  رواه اﻟﺒﺨﺎري... ﻪ ﻟﻨﺎ ﻓﺮﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ) اﻟ.
“Orang-orang ditimpa kekeringan waktu zaman Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Ketika Rasulullah
sallallahu alaihi wa sallam khutbah jumah. Ada orang Badui berdiri dan mengatakan, “Wahai
Rasulullah, hancur harta benda, keluarga kelaparan, tolong doakan kepada Allah. Maka beliau
mengangkat kedua tangannya… maka turun hujan hari ini, besok dan lusanya. Sampai pada hari
jumah (berikutnya). Kemudian orang Badui itu berdiri – atau orang lain mengatakan – berkata,
“Wahai Rasulullah, bangunan runtuh, harta benda tenggelam. Maka tolong doakan kepada Allah,
maka beliau mengangkat kedua tangannya….. HR. Bukhori, (891) dan Muslim, (897).
Dari Jabir bin Abdullah berkata,
.  ﻗﻢ ﻓﺎرﻛﻊ رﻛﻌﺘﻴﻦ:  ﻗﺎل،  ﻻ: ﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﺨﻄﺐ اﻟﻨﺎس ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻘﺎل أﺻﻠﻴﺖ ﻳﺎ ﻓﻼن ؟ ﻗﺎل اﻟ ﺻﻠﺟﺎء رﺟﻞ واﻟﻨﺒ
875 )  ( وﻣﺴﻠﻢ888 ) ) رواه اﻟﺒﺨﺎري
“Ada seseorang datang sementara Nabi sallallahu alaihi wa sallam khutbah dihadapan manusia
pada hari jumah. Dan beliau bertanya, “Apakah anda telah shalat wahai fulan? Dia menjawab,
“Belum. Beliau bersabda, “Berdiri dan shalatlah dua rakaat.” HR. Bukhori (888) dan Muslim, (875).
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Siapa yang berdalil seperti hadits ini akan diperbolehkannya berbicara jamaah shalat sebagian
kepada sebagian lainnya dan tidak wajibna diam, maka dia tidak tepat.
Ibnu Qudamah mengatakan, “Apa yang dijadikan dalil bagi mereka, ada kemungkinan khusus bagi
orang yang berbicara dengan imam atau diajak berbicara dengan Imam. Karena hal itu tidak
tersibukkan dari mendengar khutbahnya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alihi wa sallam bertanya,
“Apakah anda telah shalat? Maka dia menjawabnya. Umar bertanya kepada Utsman ketika masuk
sementara beliau berkhutbah dan beliau menjawabnya. Sehingga dipastikan Khobar ini
(maksudnya) seperti ini. Untuk menggabungkan diantara Khobar (atsar). Dan memadukan
diantara keduanya. Maka tidak sah mengkiyaskan kepada lainnya. Karena perkataan imam bukan
ketika dalam kondisi khutbahnya. Berbeda dengan orang lain.” Selesai Al-Mugni, (2/85).
Sementara menjawab orang bersin dan menjawab salam ketika imam khutbah, maka ahli ilmu
berbeda tentang hal itu.
Tirmizi dalam sunannya, setelah hadits Abu Hurairah, “Kalau anda mengatakan kepada teman
kamu ….. : mereka berbeda tentang menjawab salam dan menjawab orang bersin. Sebagian ahli
ilmu memberi keringangan dalam menjawab salam dan menjawab bersin ketika imam khutbah. Ini
pendapat Ahmad dan Ishaq. Sebagian ahli ilmu lainnya memakruhkan dari kalangan tabiin dan
lainnya dan ini pendapat Syaﬁ’i. selesai
Telah ada dalam Fatawa Lajnah Daimah, (8/242), “Tidak diperbolehkan menjawab bersin dan
menjawab salam ketika imamnya khutbah menurut pendapat terkuat diantara pendapat ahli ilmu.
Karena keduanya termasuk perkataan, dan hal itu dilarang ketika imam sedang khutbah
berdasarkan keumuman hadits.”
Ada juga, (8/243), “Tidak diperbolehkan bagi orang yang masuk ketika imam khutbah pada hari
jumah kalau mendengar khutbah memulai salam kepada orang yang ada di dalam masjid. Dan
orang yang di dalam masjid tidak perlu menjawabnya ketika imam sedang khutbah.
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Ditambahi juga, (8/244), “Tidak diperbolehkan berbicara disela-sela khotib berkhutbah jumah
kecuali khotib berbicara dengannya karena ada masalah mendadak.
Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, “Memberikan salam ketika dalam kondisi khutbah jumah itu
haram. Maka seseorang ketika masuk sementara imam sedang khutbah jumah tidak
diperbolehkan memberi salam, dan menjawabnya juga haram.” Fatawa Ibnu Utsaimin, (16/100).
Syekh Al-Bani mengatakan, “Ungkapan ‘Diamlah’ tidak termasuk Bahasa yang sia-sia. Karena
termasuk dalam kategori menyuruh kebaikan dan melarang kemungkaran. Meskipun begitu,
Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam menamakan ‘sia-sia tidak diperbolehkan’ hal itu untuk
menguatkan yang lebih penting. Yaitu diam untuk mendengarkan nasehat khotib. Dari yang
penting yaitu menyuruh kebaikan dan melarang kemungkaran disela-sela khutbah. Kalau
masalahnya seperti itu, maka semua yang setara dengan mengajak kebaikan hukumnya seperti
hukum mengajak kepada kebaikan. Bagaimana lagi kalau posisinya lebih rendah dari itu. Tidak
diragukan lagi itu lebih layak untuk dilarang. Ia termasuk sia-sia dalam agama.” Al-Ajwibah AnNaﬁ’a, hal. 45.
Kesimpulannya:
Seharusnya bagi orang yang hadir shalat jumah itu diam untuk imam. Dia tidak diperbolehkan
berbicara ketika imam khutbah. Kecuali yang dikhususkan dalil berbicara dengan khotib. Atau
menjawabnya. Atau karena ada factor dorurat seperti menyelamatkan orang buta (agar tidak)
jatuh atau semisal itu.
Memberi salam kepada imam dan menjawab salam termasuk larangan dalam hal ini. Karena tidak
ada keringanan berbicara dengan imam kecuali ada maslahat atau keperluan. Hal itu tidak berlaku
untuk memberikan salam dan menjawabnya.
Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarkh Mumti, (5/140) mengatakan, “Seorang imam tidak
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diperbolehkan berbicara tanpa ada kemaslahatan. Harus ada kemaslahatan terkait dengan shalat
atau lainnya. Yang bagus berbicara di dalamnya. Sementara kalau imam berbicara tanpa ada
kemaslahatan, maka hal itu tidak diperbolehkan.
Kalau lebih utama karena keperluan, maka diantara keperluan adalah bagi pendengar kurang
memahami makna sebagian khutbah sehingga dia bertanya. Diantara keperluan juga, kalau khotib
salah menyebutkan ayat yang mengurangi artinya seperti terlupa sejumlah ayat atau semisal itu.
Diantara kemaslahatan dibawah keperluan, diantara kemaslahatan contohnya kalau pengeras
suara rusak, maka imam boleh berbicara kepada insinyur, “Lihat pengeras suara kenapa rusak?!.
Wallahu a’lam .
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