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Pada edisi ini terdapat tambahan artikel dan koreksi beberapa kalimat 

yang salah ketik atau tidak terstruktur. 
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MUQODIMAH 
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Segala puji bagi Allah � Rabb sekalian semesta dengan nikmat yang 

diberikan-Nya, penulis dapat menyusun beberapa artikel yang dikerjakan 

selama kurun waktu tahun 2012. Agar tulisan tersebut bisa terkumpul dan 

dilakukan murojaah kembali, maka penulis bermaksud menyusun semua 

tulisan-tulisan yang terpisah tersebut dalam satu susunan.  

 

Tulisan-tulisan ini tersusun pada sela-sela waktu penulisan rutin yaitu 

penjelasan Shahih Bukhori yang baru sampai pada Kitab Ilmu. Tulisan ini 

mencakup beberapa disiplin ilmu, seperti ilmu Fiqih, ilmu hadits, ilmu ushul 

fiqih dan ilmu Mustholah hadits. Terkadang karena ada pertanyaan dari 

sebagian ikhwah, maka lahirlah tulisan-tulisan tersebut.  

 

Akhirnya, penulis mengucapkan semoga tulisan ini dapat bermanfaat 

bagi kita semua. Amiin. 

 

 

 

 

 

Yang mengharapkan Berkah dari Rabb-Nya 

 

 

Abu Said Neno bin Abdul Kodir 
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BATAS MINIMAL JARAK DAN WAKTU DIPERBOLEHKAN 

MENJAMAK DAN MENGQOSHOR SHOLAT 

I. Muqodimah 

 

Sebelum memulai pembahasan, kami akan mengetengahkan 

dasar dalam permasalahan seperti ini yaitu yang berkaitan dengan 

hukum ‘Wadh’I’ yang dibahas dalam disiplin ilmu Ushul Fiqih Yaitu,  

masalah ‘Azimah dan Rukhshoh.  

Prof. Abdul Wahhab Kholaf dalam buku Ushul Fiqihnya 

mendefinisikan Azimah dengan : “Hukum umum yang disyariatkan sejak 

semula oleh Allah, yang tiidak tertentu pada satu keadaan bukan keadaan 

lainnya, bukan pula khusus seorang Mukallaf dan tidak Mukallaf lainnya”. 

Kaitannya dengan pembahasan kita maka Azimah adalah Sholat pada 

waktunya dan dikerjakan dengan sempurna untuk sholat-sholat yang 

rakaatnya berjumlah empat yaitu, Dhuhur, Ashar dan Isya. 

Kemudian Prof. menyebutkan definisi Rukhshoh adalah : “sesuatu 

yang disyariatkan oleh Allah dari berbagai hukum untuk tujuan memberikan 

keringanan kepada Mukallaf dalam kondisi khusus yang menghendaki keringanan 

tersebut”. Misalnya, menjamak dua sholat dalam salah satu waktu 

sholat tersebut, yaitu jamak Taqdim (dikerjakan pada waktu sholat 

yang pertama) dan Jamak Ta’khir (dikerjakan pada waktu sholat yang 

kedua). 

Ketika seseorang meniatkan safar maka ketika masih di 

kampung halamannya hanya diperbolehkan menjamak sholat tanpa 

qoshor, sedangkan apabila ia telah melakukan perjalan dengan jarak 

yang diperbolehkan qoshor, maka boleh baginya menjamak sholat 

baik taqdim maupun takhir atau mengqoshor sholatnya  yang 

berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat. 

Kemudian permasalahan berikutnya adalah mana yang lebih 

utama mengerjakan azimah atau rukhshoh. Dalam hal ini ada 3 

pendapat ulama  : 

1. Lebih utama mengambil azimah, dalil mereka yang terpenting 

adalah : 

A. Azimah adalah hukum asal yang telah tetap dan telah disepakati 

kebenaran pelaksanaannya. Sedangkan Rukhshoh sekalipun 

pemberian hukumnya pasti, namun dalam penerapannya 
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bersifat Dzanni (dugaan kuat). Karena rukhshoh berdasarkan 

Masyaqoh (kesulitan) sedangkan kesulitan dapat berbeda-beda 

tergantung situasi dan kondisinya. Sehingga dari sisi ini, Azimah 

lebih kuat (rojih) dibanding Rukhshoh. 

B. Azimah diterapkan berdasarkan keumuman dan kemutlakannya 

kepada semua Mukallaf (manusia). Sedangkan Rukhshoh 

bersifat parsial, dimana hanya berlaku kepada Mukallaf yang 

mempunyai udzur tertentu. Sedangkan dalam kaidah jika terjadi 

pertentangan antara sesuatu yang umum dengan yang parsial, 

maka lebih dimenangkan sesuatu yang bersifat umum dalam hal 

ini adalah Azimah. 

C. Mengambil Azimah akan membiasakan manusia untuk kuat dan 

bersabar dalam beribadah. Jika seseorang terbiasa mengambil 

rukhshoh, maka akan berat baginya untuk melaksanakan 

Azimah, sehingga menyebabkannya berusaha untuk keluar dari 

Azimah. 

2. Lebih utama mengambil rukhshoh, dalil mereka yang terpenting 

adalah : 

A. Hukum Rukhshoh sebenarnya juga pasti, barangsiapa yang 

berdzan (kuat sangka) adanya sebab hukum, dalam hal ini 

adanya Masyaqoh, maka berlaku secara pasti hukum rukhshoh 

kepadanya. 

B. Rukhshoh walaupun dalam penerapannya merupakan hukum 

parsial, namun ditinjau dari Azimah, maka ia sebagai Takhsis 

(pengkhususan) dari Azimah atau ia adalah Taqyid (pengikat) 

dari kemutlakan Azimah. Sehingga sesuai dengan kaedah yang 

berbunyi : “jika terdapat dalil khusus dengan umum atau dalil 

Muqoyyad dengan Mutlak, maka dimenangkan dalil yang khusus 

dan Muqoyyad”. 

C. Meninggalkan rukhshoh padahal terdapat sebab yang 

membolehkannya, terkadang membuat seseorang berhenti 

beramal, bosan atau jemu, bahkan dapat mencapai taraf 

membenci amalan tersebut. 

3. Pendapat yang Rajih 

Syaikh Al Khudhari berkata : “Setiap Mukallaf sesungguhnya adalah 

orang yang Faqih untuk dirinya dalam menentukan pengambilan (Azimah 

atau Rukhshoh), selama ia tidak menemukan batasan Syariat yang harus 

diikuti dalam masalah tersebut. Penjelasannya yaitu bahwa sebab rukhshoh 
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adalah kesulitan dan ia berbeda-beda sesuai dengan kuat dan lemahnya 

Azimah dan sesuai dengan perbuatan itu sendiri. Tidak semua manusia sama 

dalam menanggung sebuah kesulitan. Kalau masalahnya seperti itu, maka 

tidak ada ketentuan yang khusus dan tidak ada batasan dalam kesulitan yang 

dapat diterapkan kepada semua manusia. Untuk itu, Allah � telah 

menetapkan sebagiannya dengan berdasarkan Dzhan sebagai kebijaksanaan-

Nya. Maka ditentukanlah safar sebagai sebab terkuat terjadinya kesulitan dan 

membiarkan kondisi lain kepada Ijtihad (setiap orang), seperti saat mengukur 

kadar sakit yang diderita”. (Ushul Fiqih hal. 70). 

 

II. Apakah Qosor dalam Sholat, Azimah atau Rukhshoh? 

 

Qoshor secara bahasa adalah “pendek” lawan dari kata Ath-Thul 

yang berarti “panjang”. (Muhkhtar Ash-Shihah h. 537 oleh Imam Ar-Razi). 

Sedangkan secara istilah adalah : “meringkas sholat wajib yang empat 

rakaat menjadi dua rakaat dalam suatu perjalanan yang bersifat 

khusus”. (Al Kafi 1/196 oleh Imam Ibnu Qudamah). Yang dimaksud dengan 

perjalanan khusus adalah syarat-syarat perjalanan yang diperbolehkan 

untuk mengqoshor sholat. Yaitu : 

1. Perjalanannya menempuh jarak tertentu yang diperbolehkan 

baginya mengqoshor. Berapa minimal jaraknya? Ini adalah inti dari 

pembahasan kita yang Insya Allah � akan dibahas berikutnya. 

2. Beniat untuk menjadi Musafir, berapa hari lamanya seorang 

dianggap Musafir? Pembahasan ini juga akan datang Insya Allah �. 

3. Apakah disyaratkan perjalannya Mubah?  

Para ulama berbeda pendapat tentang perjalanan haram seperti 

untuk merampok, lari dari hutang atau untuk melakukan kejahatan 

lainnya, apakah diperbolehkan baginya melakukan rukhshoh? 

Menjadi dua pendapat, yaitu :  

Pendapat jumhur ulama diantaranya Malikiyyah, Syafi’iyyah dan 

Hanabilah, bahwa ia tidak diperbolehkan mengambil rukhshoh, 

alasan mereka karena rukhshoh tidak diterapkan untuk maksiat. 

Pendapatnya Hanafiyah dan Zhahiriyah serta didukung oleh 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, bahwa diperbolehkan bagi orang 

yang melakukan perjalanan untuk maksiat untuk melaksanakan 

qoshor dalam perjalanannya. Dalil mereka adalah keumuman ayat 

Al Qur’an dan Hadits yang memutlakkan kata “Safar” (perjalanan) 

tanpa membatasinya dengan perjalanan yang bukan maksiat. 
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Pendapat yang Rajih adalah pendapat yang kedua, karena 

keumuman dan kemutlakkan kata “Safar”. 

Kembali kepada pertanyaan dalam sub judul, para ulama 

berbeda pendapat apakah Qoshor itu merupakan Azimah atau 

Rukhshoh : 

1. Pendapat yang mengatakan bahwa Qoshor adalah Azimah. ini 

diungkapkan oleh Hanafiyah dan Zhahiriyah serta didukung oleh 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Dalil-dalil mereka diantaranya 

adalah : 

A. Hadits Aisyah Ummul Mukminin � bahwa beliau berkata : 

[\]Y	̂_+ _C*̀aN
� �̂b�]�]�cI]! �̂b�]�]�cI]! d[+ 	̂]-]ec
� 	̂�̀a�
�]� b$a	[L_f+̀ _C*̀]S 	̂�̀a�
� ]�)Ê]� d[+ [C*̀]S 
	̂]-]ec
� 

“Diwajibkan Sholat (pada mulanya) dua rakaat – dua rakaat pada waktu 

mukim dan safar, kemudian ditetapkan hal tersebut untuk safar dan 

ditambahkan (dua rakaat lagi) bagi orang yang mukim”. (HR. Bukhori dengan 

maknanya no. 3935, HR. Muslim no. 1602, HR. Abu Dawud no. 1200 dan HR. 

Nasa’I no. 4570) 

Sisi pendalilan : dalam hadits ini Aisyah � mengungkapkan 

bahwa sholat pada awalnya adalah dua rakaat baik bagi yang 

sedang dalam perjalanan atau yang mukim, kemudian shalat 

dua rakaat tersebut tetap diberlakukan kepada Musafir, 

sedangkan bagi yang mukim ditambahkan dua rakaat lagi 

sehingga genap menjadi empat rakaat. Hal ini menunjukkan 

bahwa Azimah (hukum asal) shalat adalah dua rakaat (untuk 

dhuhur, Ashar dan Isya) dan hal ini terus berlaku bagi Musafir. 

B. Hadits Amirul Mukminin Umar �. 

_C*̀]S [X]�g�ghc
� [�]�]�cI]! 	̂cP[�c
�]� [�]�]�cI]! 	̂bea�
�]� [�]�]�cI]! 	̂�̀a�
�]� [�]�]�cI]! iK�]�]; g	b�j̀ k	bNL̀ d.̀]' 
[�]�[
 ld5̂a�
� md.S �� ��.' �.&�m  

“Sholat Jum’at itu dua rakaat, sholat Idhul Fitri juga dua rakaat, sholat Idhul 

Adha dua rakaat, sholat pada waktu perjalanan dua rakaat sempurna tanpa 

diqoshor melalui lisan Nabi �”. (HR. Nasa’I no. 1451, dishahihkan oleh Imam 

Al Albani) 

Sisi pendalilan : perkataan Amirul Mukminin Umar ibnul 

Khothob � yang menyandarkan kepada sabda Nabi � bahwa 

sholat Musafir adalah dua rakaat itu sempurna tanpa diqoshor, 
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menunjukkan bahwa ini adalah Azimah sejak dahulu 

sebagaimana beliau � menyamakannya dengan sholat dua hari 

raya dan Jum’at yang juga azimahnya adalah dua rakaat. 

C. Hadits penerjemah Al Qur’an, Ibnu Abbas �  

[\]Y	̂_+ _C*̀aN
� d.̀]' [�]�[
 ld5̂a�
� md.S �� ��.' �.&� m d[+ 	̂]-]ec
� �n�]�b!#̀ d[+]� 	̂�̀a�
� 
�̂b�]�]�cI]! d[+]� [ob�]pc
� qX]�cI]!  

“Diwajibkan Sholat melalui lisan Nabi � untuk orang yang mukim empat 

rakaat, untuk musafir dua rakaat dan pada waktu dalam keadaan ketakutan 

satu rakaat”. (HR. Nasa’I no. 460, dishahihkan oleh Imam Al Albani) 

Sisi pendalilan : dalam hadits ini Ibnu Abbas � memarfukan 

ucapannya kepada Nabi � bahwa Beliau � mewajibkan sholat 

bagi Musafir dua rakaat, yang berarti menunjukkan shalat dua 

rakaat bagi Musafir adalah memang hukum asal (Azimah) yang 

telah tetap baginya. 

2. Syafi’iyah, Hanabilah dan yang terkenal dari Malikiyah bahwa 

qoshor adalah rukhshoh. Dalil mereka diantaranya : 

A. Firman Allah � : 

��̀�̂]� b�g�b�]	]Y r[+ ŝb!f̀c
� ]Bb�.̀+̀ b�_@b�.̀]' it�]�gD c#̀ ��g	gNc:]; ]�[  [C�.̀aN
� c�̂ b�g�c�[A c#̀ g�_@]�[�c�]) ]�)[8u
� 
��g	�̀Ì u�̂ ]�)	̂[+�@̀c
� ��g��Ì b�_@
̀ �v�g�]' �n��5̂g  

“Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, Maka tidaklah Mengapa kamu 

men-qashar sholat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. 

Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (QS. 

An Nisaa’ (4) : 101). 

Sisi pendalilan : ayat ini menunjukkan qoshor adalah rukhshoh 

dari dua sisi, pertama perkaataan-Nya � “Kamu men-qashar sholat”, 

mengisyaratkan bahwa sebelumnya seorang hamba ketika 

mukim wajib baginya sholat dengan 4 rakaat, namun ketika 

safar ia diperbolehkan untuk men-qashar sholat. Berarti disini 

ada pengurangan dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat yang hal ini 

merupakan salah satu jenis rukhshoh yaitu pengurangan hukum. 

Yang kedua adalah Firman-Nya � “..Tidaklah mengapa..”, biasanya 

digunakan dalam hal yang mubah dan yang dirukhshohkan, 

bukan digunakan untuk hal-hal yang wajib. 
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B. Hadits dari Ya’la bin Umayyah �, ia berkata : 

g\c._L ]	]�g�[
 �̂b� T̂�uP]pc
�  )]Bb�
̀ b�_@b�.̀]' it�]�gD c#̀ ��g	gNc:]; ]�[  [C*̀aN
� c�̂ b�g�c�[A c#̀ g�_@]�[�c�]) 
]�)[8u
� ��g	�̀Ì (b�:̀+̀ ]�[ #̀ g?�a�
� ẁ�:̀+̀ g\b5ĥ]' �a�[  ]\b5ĥ]' g�b�[  g\c
f̀]�+̀ ẁ�g&]! [�u.
� md.S �� 
��.' �.&�m b�]' ]3[
�̀ .ẁ�:̀+̀ » yXL̀]�]S ]Ra�]N]; g�u.
� �](�̂ b�_@b�.̀]' ��_.]5cL�+̀ g�]�L̀]�]S «  

“aku bertanya kepada Umar tentang ayat berikut : “Maka tidaklah Mengapa 

kamu men-qashar sholat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir”. 

Bukankah kita sekarang dalam keadaan aman? Umar � menjawab : ‘aku pun 

pernah heran sepertimu, lalu aku tanyakan kepada Beliau � tentang hal 

tersebut, kemudian Beliau � bersabda : “itu adalah sedekah yang Allah � 

menyedekahkannya kepada kalian, maka terimalah sedekah-Nya”. (HR. Muslim 

no. 1605) 

Sisi pendalilan : dalam hadits ini sikap heran kedua ulama 

besar sahabat diatas menunjukkan bahwa asal pada kondisi 

safar dan aman tidak mewajibkan qoshor sebagaimana yang 

tersirat dalam pemahaman ayat ini. Yang kedua penetapan dari 

Rosulullah � tentang adanya Qoshor dalam keadaan bepergian 

yang aman dan mengungkapkannya dengan sedekah dari Allah 

�, sedangkan sedekah adalah rukhshoh, bukan kewajiban dari 

Allah �. 

Dampak dari perbedaan ini adalah ketika para ulama kita 

memberikan hukum terhadap shalat qoshar yaitu dari dua segi : 

1. Mengenai keharusan atau tidaknya men-qoshar 

Hanafiyah dan para ulama yang sependapat dengannya 

berpendapat Qashar adalah wajib. Sehingga menurut mereka 

seorang yang mengadakan perjalan yang dibolehkan qoshar adalah 

wajib baginya qashar, jika seorang memilih untuk 

menyempurnakan sholatnya, maka keempat rakaat tersebut tidak 

semuanya wajib, namun yang wajib hanyalah dua rokaat dan dua 

rakaat lainnya adalah sunnah dengan syarat pada akhir rakaat 

kedua harus duduk sesuai kadar tasyahud. 

Imam Malik bependapat, dia harus mengulanginya kalau masih 

dalam waktu sholat. 

Zhahiriyah berpendapat, sholat musafir yang sempurna adalah 

batal, jika dia mengetahui itu. Dan jika lupa maka dia harus sujud 

sahwi setelah salam. 
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Sedangkan Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa musafir 

memiliki pilihan apakah ia melakukan sholat secara sempurna (4 

rakaat) atau men-qashar-nya (2 rakaat), walaupun yang paling 

utama menurut mereka adalah men-qashar. 

2. Mengenai niat qashar 

Hanafiyah dan para ulama yang sependapat dengannya 

mengatakan bahwa qashar tidak perlu niat. 

Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa niat adalah syarat, 

karena qashar adalah rukhshoh dan menyempurnakan shalat 

adalah hukum asal dan Azimah. 

Kembali kepada pendapat tentang Qashar apakah rukhshoh atau 

Azimah maka yang rojih adalah Qashar merupakan Rukhshoh.  

Dalil yang memenangkannya yaitu : 

1. Shalat dengan jumlah empat rakaat (Dhuhur, Ashar dan Isya) telah 

disyariatkan pada malam Isra’ Miraj di Mekkah. Sedangkan Qashar 

disyariatkan di Madinah, sehingga yang terakhir dapat dikatakan 

sebagai Nasikh (pembatal) hukum sebelumnya. 

2. Dalil-dalil yang dibawa oleh Syafi’iyah lebih teliti. 

3. Qashar secara bahasa adalah “pendek” lawan dari “panjang”, yang 

mengisyaratkan bahwa hal ini adalah rukhshoh. 

 

III. Batasan Minimal Jarak Yang diperbolehkan Mengqoshor dan 

Menjamak Sholat 

 

Para Ulama berbeda pendapat tentang batasan minimal 

diperbolehkan mengqoshor sholat menjadi beberapa pendapat. Dinukil 

dari Imam Ibnul Mundzir bahwa dalam masalah ini ada sekitar 20 

pendapat. Kami akan menyebutkan beberapa pendapat yang Mu’tabar 

yaitu : 

I. Pendapatnya Hanafiyah 

Imam As Sarkhosiy berkata dalam kitabnya “Al Mabsuuth” yang  

merupakan rujukan penting dalam madzhab Hanafi : “Kami 

menetapkan ukuran dikatakan seorang bersafar adalah selama jarak tiga 

hari berjalan, berdasarkan dua hadits. Yang pertama sabda Nabi � : 

2̀ 	̂[+�]�g; _C#̀b	]�c
� X̀Ẁ*̀Ẁ kK�a)#̀ u2�̂ ]O]  {[� kK]	be]  
“Janganlah seorang wanita bersafar lebih dari tiga hari tiga malam melainkan 

harus ditemani saudara mahrohmnya”. (Muttafaqun ‘Alaihi). 
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Kemudian beliau berkata, yang kedua sabda Nabi � : 

gM]�b�]) g��[:g�c
� �n b�]) qX.̀b�
̀]� g	[+�]�g�c
�]� X̀Ẁ*̀Ẁ kK�a)#̀ a�g(]�[
�]�
̀]�  
“diperbolehkan bagi orang yang mukim menyapu sepatunya selama satu hari satu 

malam dan bagi Musafir tiga hari tiga malam”. (HR. Tirmidzi dan Naa’i) 

Sampai kepada perkataan beliau rohimahulloh  : ‘hal ini tidak dikaitkan 

dengan jarak farsakh, karena hal ini sesuai dengan perbedaan jalan yang 

ditempuh dari segi kemudahan, jalan perbukitan, daratan atau lautan. Maka 

yang dijadikan ukuran adalah hari dan marhalahnya. Hal ini dapat diketahui 

orang-orang (yang biasa melakukan perjalanan), sehingga dikembalikan 

kepada kebiasan mereka ketika terjadi kebimbangan, ketika seseorang 

berniat untuk mengadakan perjalanan yang ditempuh dalam waktu tiga hari, 

maka (diperbolehkan) menqoshor sholat”.-selesai- 

Jadi kesimpulan dalam pendapat Hanafiyah adalah : tidak 

diperbolehkan seseorang mengqoshor sholat dengan jarak 

perjalanan yang kurang dari tiga hari dan tidak ada batasan 

jarak tertentu, mereka hanya membatasinya dengan hari 

dan marhalah. 

II. Pendapat Malikiyah 

Imam Malik telah menulis dalam kitabnya “Al Mudawanatul Kubro” 

sebagai berikut : “sebelumnya Imam Malik berpendapat diperbolehkan 

mengqoshor sholat dengan jarak perjalanan sehari semalam, lalu beliau 

meninggalkannya. Kemudian Imam Malik merevisi pendapatnya 

dengan mengatakan : ”Tidak diperbolehkan mengqoshor sholat sebelum 

menempuh jarak 48 Mil sebagaimana perkataan Ibnu Abbas � sejauh 4 

Barid 

Jadi kesimpulan dalam pendapat Malikiyah adalah : tidak 

diperbolehkan seseorang mengqoshor sholat dengan jarak 

perjalanan yang kurang dari 48 Mil atau setara dengan 88.7 

Km. 

III. Pendapat Syafi’iyah 

Sebagaimana dalam “Al Umm”, Imam Syafi’I berpendapat bahwa 

diperbolehkan qoshor sejauh perjalanan dua hari atau lebih, ini 

sekitar jaraknya 46 Mil Hasyimiy. Namun Imam Syafi’I memilih 

untuk dirinya sendiri dalam rangka kehati-hatian dengan 

membatasi jarakanya perjalanan tiga hari. Kemudian beliau 

rohimahulloh  menyebutkan dalilnya yaitu : 

A. Akhbaronaa Sufyan dari ‘Amr dari Athoo’ dari Ibnu Abbas � ia 

ditanya, apakah engkau men-qashar sholat? Maka beliau � 
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menjawab : ‘tidak’, namun kalau ke ‘Usfaan, ke Jeddah atau ke 

Thoif (aku melakukan qoshar). Imam Syafi’I menyebutkan jarak 

kota-kota tersebut dari Mekkah adalah sekitar 46 Mil Hasyimiy, 

yaitu setara perjalanan dua hari atau lebih. 

B. Akhbaronaa Malik dari Naafi’ bahwa beliau bersafar bersama 

Ibnu Umar � sejauh 1 barid dan Ibnu Umar � tidak men-qashar 

sholat. Akhbaronaa Malik dari Naafi’ dari Salim bahwa Ibnu 

Umar pernah melakukan perjalanan ke Dzaatun Nashob dan 

men-qashar sholat. Imam Malik berkata : “jarak antara Dzaatun 

Nashob dengan Madinah sejauh 4 Barid.  

Jadi kesimpulan dalam pendapat Syafi’iyah adalah : 

diperbolehkan seseorang mengqoshor sholat dengan 

jarak perjalanan dua hari atau lebih atau setara dengan 

85 Km. namun Imam Syafi’I memilih berhati-hati dengan 

mengambil jarak minimal perjalanan 3 hari atau setara 

dengan jarak 127.5 Km. 

IV.  Pendapat Hanabilah 

Diwakili oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya “Al Mughni” dari 

Imam Al Atsram ia berkata, Imam Ahmad pernah ditanya, 

‘berapakah jarak (diperbolehkan) sholat? Beliau menjawab. “4 

barid”. Ditanyakan lagi, ‘apakah itu perjalanan satu hari penuh?’ 

beliau menjawab : “bukan 4 barid itu setara dengan 16 farsakah 

yaitu perjalanan 2 hari”. Dalinya adalah sebagaimana yang 

terdapat dalam riwayat Imam Syafi’i. 

Jadi kesimpulan dalam pendapat Hanabilah adalah : 

diperbolehkan seseorang mengqoshor sholat dengan jarak 

perjalanan 48 Mil atau setara dengan 88.7 Km.  

V.  Pendapat Zhahiriyah 

Diwakili oleh Imam Ibnu Hazm dalam “Al Muhalla”. Menurut beliau 

untuk menentukan batas minimal maka dikembalikan kepada 

istilah dimana bahasa Al Qur’an turun. Rosulullah � pernah pergi 

ke Baqi’ untuk menguburkan orang yang meninggal, buang hajat 

di gurun dan terkadang para sahabat menemani Beliau �, namun 

Beliau � dan para sahabatnya tidak men-qashar sholat. Sehingga 

kita tidak menamakan sebuah perjalanan sebagai safar, melainkan 

apa yang dinamakan orang Arab yang Al Qur’an turun kepada 

mereka sebagai perjalanan Safar. Kami tidak menemukan riwayat 

minimal yang diperbolehkan qoshor, kecuali dengan jarak 1 mil 
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sebagaimana dalam riwayat Ibnu Umar � beliau berkata : “kalau 

aku pergi dengan jarak 1 Mil, aku akan men-qashar sholat”. 

Kemudian Imam Ibnu Hazm berpendapat bahwa apabila seseorang 

bepergian dan jarak rumah yang paling akhir dari kampungnya 

(atau batas kotanya) lebih dari 1 Mil, maka ia mendapatkan hukum 

safar yang membolehkan ia men-qashar atau berbuka puasa dan 

yang semisalnya. 

Jadi kesimpulan dalam pendapat Zhahiriyah adalah : 

diperbolehkan seseorang mengqoshor sholat dengan jarak 

minimal 1 Mil atau setara dengan 1848 Meter (1.8 Km) yang 

sudah keluar dari batas kotanya.  

Sebelum kita mendiskusikan pendapat-pendapat tersebut dan 

memilih yang rajih, maka kita perlu mengetahui beberapa kaedah 

Ushul Fikih sebagai berikut : 

1. Wajib bagi seorang Muslim ketika terjadi perbedaan pendapat untuk 

mengembalikannya kepada Al Qur’an, As Sunnah, Ijma dan Qiyas. 

Salah satu dalil yang masyhur yaitu firman Allah � : 

�]) �](|)#̀ ]�)[8u
� ��g�] }9 ��g��[~#̀ ]�u.
� ��g��[~#̀]� ẁ�g&a	
� r[
�_#]� 	̂b f̀c
� b�_@b�[  c�̂+̀ b�g�b']E�]�]; r[+ �Jbr]" 
g��|0g	+̀ d
̀�̂ [�u.
� ŵ�g&a	
�]� c�̂ b�g�b�_I ̀�g�[ b�g; [�u.
��̂ K̂b�]�c
�]� 	̂[A}�c
� ]3[
�̀ i	b�]A g�]�b�#̀]� ];�q.)�̂cf  

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan 

ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 

sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 

yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An 

Nisaa’ (4) : 59). 

2. Permasalahan yang berkaitan dengan fatwa sahabat. Secara umum 

fatwa sahabat dibagi menjadi 3 jenis : 

A. Pendapat sahabat yang tidak dapat dijangkau dengan akal, 

seperti berita-berita ghaib atau keadaan pada hari akhir. maka 

hal ini tidaklah mungkin berasal dari ijtihad mereka, melainkan 

berasal dari pendengarannya dari Rosulullah �, sehingga hal ini 

adalah hujjah bagi kita. Ini yang disebut dalam istilah Mustholah 

hadits “Riwayat Mauquf yang dihukumi Marfu”. 

B. Pendapat sahabat yang tidak diketahui adanya sahabat lain yang 

menentangnya, juga dalil bahwa hal ini berasal dari Rosulullah 

�. 
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C. Para ulama Ushul fiqih hanya berbeda pendapat ketika ada 

pendapat sahabat yang berasal dari ijtihadnya dan terdapat 

pendapat sahabat lain yang menyelisihinya. Dalam hal para 

ulama terbagi menjadi dua pendapat :  

yang pertama adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah, beliau 

berkata : “Apabila saya tidak mendapati (hukum) dalam kitab Allah 

maupun Sunnah Rasul-Nya, maka saya mengambil pendapat sahabat 

Rasulullah � yang saya kehendaki dan meninggalkan pendapat orang-

orang (shabat) yang saya kehendaki, kemudian saya tidak keluar dari 

pendapat mereka kepada selainnya”.  

Jadi menurut Imam Abu Hanifah dan yang setuju dengannya 

bahwa perbedaan pendapat sahabat dalam suatu kasus kepada 

dua pendapat merupakan ijma dari mereka bahwa tidak ada 

pendapat yang ketiga, selanjutnya perbedaan pendapat 

terhadap suatu kasus sampai tiga pendapat misalnya, 

menunujukkan ijma mereka bahwa tidak ada pendapat yang 

keempat. Dan seterusnya. 

Yang kedua adalah Zhahir dari Perkataan Imam Syafi’I bahwa 

pendapat sahabat tertentu bukan sebagai hujjah, sehingga boleh 

bagi orang setelahnya menentang pendapat mereka. Logikanya 

sekiranya hal itu hujjah tentu para sahabat lainnya tidak boleh 

menentang rekannya sesama sahabat, namun ketika terjadi 

perbedaan pendapat maka hal ini berasal dari ijtihad mereka 

yang tidak mengikat dan menjadi hujjah bagi orang lain. 

3. Penggunaan istilah-istilah yang syariat menentukannya lebih 

didahulukan dibanding istilah-istilah secara bahasa. 

Kita mulai mendiskusikan dalil-dalil yang dibawakan oleh para 

Aimah diatas. Kita mulai dari : 

1. Pendapatnya Hanafiyah, mereka berdalil dengan dua hadits Nabawi 

yang pertama berkaitan dengan “tidak bolehnya bagi seorang wanita 

safar dengan jarak tempuh tiga hari tanpa Mahram”. Maka 

kelemahan dari pendapat ini adalah : 

I. Hadits ini tidak berbicara tentang men-qashar sholat 

II. Hadits ini berbicara kepada para wanita dan diketahui dalam 

ilmu ushul bahwa pembicaraan kepada kaum wanita hanya 

terbatas kepada mereka tidak kepada kaum pria, kecuali ada 

dalil lainnya. 
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Begitu juga dengan hadits yang kedua yang berbicara tentang 

“waktu diperbolehkan bagi Musafir untuk mengusap sepatu selama 

tiga hari”. Maka kelemahan yang mendasar adalah bahwa hadist ini 

tidak berbicara tentang batasan diperbolehkannya qashar. Kemudian 

apabila mereka beralasan bahwa kata safar dalam hadits tersebut 

dikaitkan dengan waktu tiga hari, maka dapat kita jawab bahwa 

kedua hadits ini tidak terdapat isyarat taqyid (pengikatan) bahwa 

waktu tiga hari adalah suatu perjalanan dikatakan safar. Bahkan 

dalam riwayat Bukhori-Muslim, “seorang wanita tidak halal safar 

selama satu hari satu malam perjalanan tanpa Mahram”. Nabi � 

bersabda : 

2̀ �,[e]) �C#̀]	b [2 g�[ b�g; [�u.
��̂ K̂b�]�c
�]� 	̂[A�� c#̀ ]	[+�]�g; C̀]G��]  kKb�]) �X.̀b�
̀]� ]Bb�
̀ �](]�]  yX] b	g�  
“Tidak  halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari Akhir untuk 

bersafar sejauh satu hari semalam tanpa didampingi oleh Mahromnya”. 

Dan banyak riwayat yang senada yang menunjukkan bahwa masih 

dikaitkan dengan safar, perjalanan dengan jarak tempuh yang lebih 

sedikit dari 3 hari 3 malam, bahkan dalam riwayat lain perjalanan 

yang  lebih sedikit dari sehari semalam, masih dikatakan sebagai 

safar, diantaranya sabda Nabi � : 

2 	+��; yC#	 � q��)	� 2� O  /� K	4  
“Tidak boleh seorang wanita safar sejauh 1 barid (22 Km) tanpa didampingi 

Mahrom”. (HR. Abu Dawud dan Baihaqi) 

2. Pendapatnya Malikiyah dibangun berdasarkan pendapatnya Ibnu 

Abbas �, sehingga ini adalah ijtihad pribadi dari Ibnu Abbas � dan 

sanggahannya akan kita sebutkan riwayat yang marfu dari Nabi � 

dan juga pendapat sahabat lainnya yang bertentangan dengan Ibnu 

Abbas �. 

3. Pendapatnya Syafi’iyah juga dibangun berdasarkan ijtihadnya Ibnu 

Umar � dan Ibnu Abbas �. Namun dalam masalah ini kita tidak 

sedang membahas masalah taqlid. 

4. Pendapatnya Hanabilah juga mengikuti pendapatnya sahabat. 

5. Pendapatnya Zhahiriyah berdasarkan dari sudut istilah secara 

bahasa tentang safar padahal disana ada nash-nash syar’I yang 

memalingkannya dari sekedar istilah kebahasaannya. Kemudian 

Imam Ibnu Hazm juga berdalil dengan riwayat Ibnu Umar padahal 

lafadz yang datang dari Ibnu Umar � juga berbeda-beda. 
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Kesimpulannya : Para Aimah diatas berdalil dalam menentukan 

batasan minimal perjalanan yang boleh diqoshor berdasarkan ucapan 

dan perbuatan sahabat � yang merupakan hasil ijtihad dari mereka 

masing-masing. 

Sekarang kita masuk dalam pembahasan tarjih, maka 

pertanyaan segera yang akan diajukan adalah ‘apakah ada riwayat 

yang marfu dari Nabi � yang menunjukkan batasan minimal 

diperbolehkannya Qashar? Jawabannya adalah ada beberapa hadits 

yang berbicara tantang jarak ini yaitu : 

1. Dari Jubair bin Nufair ia berkata : 

g\bD]	]A ]O]  ,̀�5̂b�]	g" �̂b� [�b�l�
� d
̀�̂ �X])b	L̀ d.̀]' ?̂c#]! X̀]�b5]& ]	]�]' b�#̀ ]�ẀX̀]��̂� ]	]�]' q*�[  du.]N+̀ 
�̂b�]�]�cI]! .g\c._:+̀ g�
̀ ẁ�:̀+̀ g\b)#̀]! ]	]�g' du.]S {[8�̂ [X�̀b�.̀gec
� �̂b�]�]�cI]! g\c._:+̀ g�
̀ ẁ�:̀+̀ �]�a��̂ _,]�c+#̀ �]�Ì 
g\b)#̀]! ẁ�g&]! [�u.
� md.S �� ��.' �.&�m _,]�c�])  

“aku pergi bersama Syurohbiil ibnus Samthi ke sebuah perkampungan yang berjarak 

17 atau 18 Mil dan sholat dengan dua rokaat (diqashar). Akupun menanyakan 

tentang hal ini kepadanya, beliau menjawab : ‘aku melihat Umar � sholat dua 

rakaat (qashar) di Dzul Hulaifah’, aku pun menanyakan hal tersebut kepada beliau 

dan jawabannya’, sesungguhnya aku melakukan hal ini sebagaimana aku melihat 

Rosulullah � mengerjakannya”. (HR. Muslim). 

Dzul Hulaifah jaraknya dari Madinah sekitar 6 atau 7 Mil. 

2. Dari Anas bin Malik � ia berkata : 

u#̀ ad5̂a�
� m d.S �� ��.' �.&�  m du.]S ]	b(�Q
� [X]�)[�]�c
��̂ �n�]�b!#̀ � du.]S]� ]	bN]�c
� {[8�̂ [X�̀b�.̀gec
� 
�̂b�]�]�cI]! 

“Bahwa Nabi � sholat di Madinah 4 rakaat lalu shalat Ashar di Dzul Hulaifah 2 

rakaat (diqashar). (Muttafaqun ‘Alaihi) 

3. Dari Yahya bin Yazid Al Hunaa’I ia berkata : saya bertanya kepada 

Anas bin Malik � tentang men-qashar sholat? Anas � menjawab : 

ẁ�:̀+̀ ̀�Ì _w�g&]! [�u.
� md.S �� ��.' �.&�m ��̀�̂ ]�]	]A C̀]G��]  [XẀ*̀Ẁ kw�]�b #̀ b�#̀ [XẀ*̀Ẁ ]�[&�]	+̀ m 
_X]5b�g" |��a�
� m du.]S �̂b�]�]�cI]!.  

“Bahwa Rasulullah � jika keluar dengan jarak perjalanan 3 Mil atau 3 Farsakh –

Syu’bah ragu-ragu- beliau shalat 2 rakaat”. (HR. Muslim) 
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4. Dari Abu Haarun dari Abu Said Al Khudriy � ia berkata : 

�I ��� 	+�& �p&	+ 	NL C*N
� 	P+#�  
 

“Bahwa Rasulullah � jika keluar dengan jarak perjalanan 1 farsakh (3 Mil) beliau 

� men-qashar sholat dan berbuka”. (HR. Ibnu Abi Syaibah dan Said bin Manshur, 

haditnya dilemahkan Imam Al Albani dalam Irwa) 

Hadits yang pertama dan kedua menunjukan bahwa Beliau � 

men-qashar sholat di Dzul Hulaifah yang berjarak 6 atau 7 Mil dari 

Madinah, bahkan dalam hadits yang kedua tegas disebutkan itu adalah 

sholat Ashar, sehingga dapat menepis keraguan kalau yang dikerjakan 

Nabi � adalah sholat sunnah 2 rakaat, sedangkan dalam riwayat Imam 

Ahmad itu dilakukan pada waktu haji Wada’, sehingga juga menepis 

keraguan kalau hal tersebut telah dimansukh (dihapus). Adapun hadits 

yang ketiga jaraknya adalah 3 Mil atau 3 Farsakh dimana 1 farsakh 

adalah setara dengan 3 Mil sehingga totalnya adalah 9 Mil, terjadi 

keragu-raguan dalam diri Imam Syu’bah perowi hadits tentang 

jumlahnya apakah 3 Mil atau 3 Farsakh (9 Mil), sekalipun didapatkan 

penguat dalam riwayat hadits no. 4 bahwa jaraknya 3 Mil, namun 

riwayat ini lemah dengan sebab Abu Harun salah satu perowi 

haditsnya adalah rowi “Matruk”. Dari 3 hadits shohih ini dapat 

disimpulkan bahwa Nabi � pernah men-qashar sholat dalam 

perjalanan yang berjarak 6 Mil atau 7 Mil dan 9 Mil. Dan pendapat 

yang rajih untuk kehati-hatian kami pilih 9 Mil atau setara 

dengan 17 Km sebagai jarak minimal diperbolehkannya Qashar 

untuk sholat. Wallahu A’lam.    

 

IV. Batasan Minimal Waktu yang diperbolehkan Mengqoshor dan 

Menjamak Sholat 

 

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batasan 

maksimal beberapa hari seorang dianggap Musafir setelah sampai di 

tempat yang dituju menjadi beberapa pendapat : 

1. Maksimal adalah 4 hari, artinya kalau seseorang kemudian tinggal 

di tempat perantauannya lebih dari 4 hari maka setelahnya ia 

dianggap sebagai orang yang Mukim dan tidak lagi diperbolehkan 

men-qashar sholat. Ini adalah pendapatnya Jumhur ulama dari 
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kalangan Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah. Dalil mereka adalah 

larangan dari Nabi � kepada para sahabat Muhajirin untuk tinggal 

di Mekah lebih dari 3 hari. 

2. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat seorang Musafir 

kemudian menyempurnakan sholatnya setelah tinggal lebih dari 15 

hari. Dalilnya adalah perkataan Ibnu Abbas � dan Ibnu Umar � :  

 

��� ]\�L# ��.5� \�#� i	+��  Z� 3��� # ��:; X�� 	�' q� �) ,�If+ C*N
�  
“Jika engakau tinggal di suatu negeri pada waktu safar dan engkau menginginkan 

tinggal disitu selama 15 hari, maka (setelahnya) sempurnakan sholatmu”. 

3. Imam Al Auzaa’I berpendapat setelah ia tinggal selama 20 hari. 

4. Imam Robi’ah berpendapat setelah tinggal sehari semalam (24 

jam). 

5. Pendapat yang rajih adalah sebagaimana jawaban Lajnah Daimah 

ketika ditanya dengan pertanyaan sebagai berikut : 

?1 :��� ��:� ��� ��� ��# r�* E T	�
� Z 	NL C*N
� ��� Z �@)	 # � ��!� F@  
�(�+ ����& ��f+ ,�I# C*N
� �fI Z /�.� r.� E� 	N:) C*N
� !�5�'2 ���� �n	+��  �
� 

\
�~ C��� �� ����& , f�+ ��� �@� 	NL C*N
� X5��
�� ��
 O  ,�
�
�.  
�1 :,S�� # 	+���� ,��
�� �1 /8
� �A	) �
 Z 	NL �X�'��	
� �:
�
 ���; : }��̀�̂]� b�g�b�]	]Y 
r[+ ŝb!f̀c
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Soal : “terjadi perselisihan antara aku dengan sahabatku tentang qoshor dalam 

sholat ketika kami tinggal di Amerika. Kami tinggal disana selama dua tahun. Aku 

menyempurnakan sholat seperti seolah-olah berada di negeriku sendiri, 

sedangkan sahabatku men-qasharnya karena menganggap dirinya Musafir 

sekalipun lama tinggalnya adalah 2 tahun. Kami mohon penjelasan hukum 

qoshor berkaitan dengan masalah kami beserta dalil-dalilnya? 

Jawaban :  

Pada asalnya seorang Musafir mengerjakan qoshor pada sholat yang 4 rakaat, 

berdasarkan Firman Allah � : 

Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, Maka tidaklah Mengapa kamu men-qashar 

sholat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir.”. (QS. An Nisaa’ (4) : 101). 

Dan berdasarkan pertanyaan Ya’la bin Umayyah �  

“aku bertanya kepada Umar tentang ayat berikut : “Maka tidaklah Mengapa kamu 

men-qashar sholat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir”. Bukankah kita 

sekarang dalam keadaan aman? Umar � menjawab : ‘aku pun pernah heran sepertimu, 
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lalu aku tanyakan kepada Beliau � tentang hal tersebut, kemudian Beliau � bersabda 

: “itu adalah sedekah yang Allah � menyedekahkannya kepada kalian, maka terimalah 

sedekahnya”. (HR. Muslim no. 1605) 

Ia dianggap masih dalam hukum safar ketika ia tinggal di tempat yang dituju 

selama 4 hari kurang, sebagaimana dalam hadits Jaabir � dan Ibnu Abbas � 

“bahwa Nabi � tinggal di Mekkah pada tanggal 4 Dzul Hijjah untuk melaksanakan 

haji Wada’. Nabi � tinggal pada hari keempat, kelima, keenam dan ketujuh. Beliau � 

sholat subuh di Ibtih pada hari kedelapan dan beliau � men-qashar sholat pada hari-

hari tersebut. Beliau � telah beniat untuk tinggal disana sebagaimana telah diketahui 

(selama 4 hari)”. maka setiap Musafir yang berniat untuk tinggal seperti Nabi 

���� berniat untuk tinggal (selama 4 hari) atau kurang boleh baginya 

men-qashar sholatnya. Sedangkan barangsiapa yang berniat untuk 

tinggal lebih dari itu ia menyempurnakan sholatnya karena ia tidak 

berada dalam hukum safar.  

Adapun seseorang yang dalam safarnya tinggal lebih dari 4 hari namun tidak 

berniat untuk tinggal disana, namun ia berkeinginan bulat ketika urusannya 

sudah selesai ia akan segera kembali, seperti orang yang berjihad menghadapi 

musuh atau ditahan oleh penguasa atau sakit misalnya dan niatnya ketika sudah 

selesai jihadnya dengan kemenangan atau bebas dari penjara atau sembuh dari 

sakitnya atau adanya sesuatu dalam jual belinya yang memaksanya tinggal dan 

yang semisalnya maka ia dianggap tetap sebagai Musafir dan boleh baginya 

men-qashar sholatnya, sekalipun masa tinggalnya lebih lama. Hal ini berdasarkan 

perbuatan Nabi � bahwa beliau � tinggal di Mekkah pada saat penaklukan 

Mekah selama 19 hari dengan men-qashar sholatnya. Beliau � juga pernah 

tinggal di Tabuk selama 20 hari dalam rangka berjihad dengan Nashroni 

(Romawi) dalam kondisi Beliau � dan para sahabatnya � men-qashar sholatnya, 

karena Beliau � tidak berniat untuk tinggal namun beliau berniat safar jika telah 

selesai kepentingannya. 

 

Inti dari jawaban fatwa Lajnah Daimah adalah bahwa seseorang 

yang berniat tinggal di suatu tempat yang ia tuju, maka berlaku 

baginya hukum safar maksimal selama 4 hari setelah itu ia dianggap 

sebagai orang Mukim lainnya yang harus menyempurnakan sholatnya. 

Misalnya adalah seseorang yang berniat untuk bekerja di kota A yang 

berjarak dari kampung halamannya dengan jarak yang diperbolehkan 

qoshor dan ia menyepakati kontrak kerja untuk waktu lebih dari 4 hari 
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semisal 6 bulan atau 1 tahun, maka setelah melewati masa tinggal di 

kota A tersebut lebih dari 4 hari, ia harus menyempurnakan shalatnya. 

Namun berbeda kondisinya dengan seseorang yang dari awalnya 

ia datang ke kota A tersebut untuk memenuhi kepentingannya artinya 

apabila urusannya telah selesai ia akan segera kembali, kemudian 

qodarullah diluar kehendak dirinya situasi dan kondisi memaksa ia 

tinggal lebih lama dari 4 hari, maka selama ia berniat akan segera 

kembali setelah urusannya selesai, ia tetap dianggap sebagai Musafir 

dan berlaku hukum safar kepadanya.  

 

V. Manakah yang Rajih Menyempurnakan Sholat atau Menqashar 

ketika dalam Perjalanan? 

 

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, yaitu : 

1. Mayoritas ulama memandang bahwa yang lebih utama dalam 

perjalanan adalah menqashar, karena Nabi � senantiasa men-

qashar sholatnya dalam perjalanannya. Begitu juga yang dilakukan 

Abu Bakar �, Umar � dan Ustman � pada masa-masa awal 

pemerintahannya. 

2. Jika tidak memberatkan, maka yang lebih utama menyempurnakan 

sholatnya, sebagaimana yang dilakukan Aisyah �. Imam Baihaqi 

dalam Sunan Kubronya mengeluarkan hadits dengan sanadnya dari 

Urwah bin Zubair dari Bapaknya (Zubair), bahwa Aisyah � sholat 4 

rakaat dalam safarnya, maka aku (Zubair) bertanya : “engkau 

sholat empat rakaat? Aisyah � menjawab : “Wahai keponakanku, 

sesungguhnya menyempurnakan 4 rakaat tidaklah 

memberatkanku”. Al Hafidz dalam Al Fath berkata : “Sanadnya 

Shahih”.  

Pendapat yang rajih adalah ditinjau dari segi dalil Rasulullah 

���� senantiasa men-qashar shalatnya dalam semua 

perjalanannya, tidak dinukil riwayat yang shahih Beliau ���� 

pernah menyempurnakan shalatnya dalam perjalanan-

perjalanannya. Namun jika seseorang tidak merasa berat untuk 

menyempurnakan shalatnya, maka hal ini diperbolehkan 

sebagaimana yang dilakukan Aisyah ����. Dalam riwayat lain Ibunda 

Kita Aisyah � pernah melaksanakan ibadah Umrah bersama Rasulullah 

� dari Madinah ke Mekkah. Ketika sampai di Mekkah, Ibu kita berkata: 
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 ”Wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku menjadi tebusannya, engkau men-

qashar sedangkan aku menyempurnakannya, engkau berbuka puasa sedangkan 

aku tetap berpuasa. Beliau � menanggapi : “engkau telah melakukan yang baik baik baik baik 

wahai Aisyah wahai Aisyah wahai Aisyah wahai Aisyah dan hal ini bukanlah aib bagi diriku”. (HR. An Nasa’I dan Ad 

Daruquthni, dishahihkan oleh Imam Al Baihaqi dan dihasankan oleh Imam Ad 

Daruquthni, namun sebagian ulama melemahkan hadits ini seperti Syaikhul Islam Ibnu 

Taimiyyah dan Imam Al Albani). 

 

VI. Daftar Pustaka 

 

1. Ilmu Ushul Fiqh karya Prof. Abdul Wahhab Khallaf, penerbit : Dina Utama 

Semarang. 

2. Berburu Pahala Ketika Safar karya Syaikh Sa’id bin Ali bin Wahf Al Qohthoni, 

penerbit : Pustaka Al Husna. 

3. Keringanan-keringanan Dalam Shalat karya Syaikh DR. Ali Abul Bashal, 

penerbit : Pustaka Al Kautsar. 

4. Al Jaami’ul Li Ahkaamis Shalat karya Syaikh Mahmud Abdul Latif. 

5. Sumber-sumber lainnya. 
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BENARKAH KHUTBAH SHOLAT DUA HARI RAYA DUA KALI 

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa setelah dilaksanakannya sholat 

‘Ied, maka disunnahkan untuk mengadakan khutbah ‘Ied. Bagi jamaah sholat 

ditekankan untuk mendengarkan khutbah agar mendapatkan faedah ilmu yang 

bermanafaat dari materi khutbah yang disampaikan oleh Khotib. Abdullah bin Saaib � 

berkata : 

g$b�(̂]" ]O]  ŵ�g&]! [�u.
� md.S �� ��.' �.&�m ]��[�c
� �a�.̀+̀ d]-L̀ C̀*̀aN
� ẁ�L̀ » �a��̂ g®_Pbp]� b�]�+̀ a®]�#̀ c#̀ 
]B[.bh]) [X]5cPgpc.[
 bB[.bh]�c.+̀ b�] ]� a®]�#̀ c#̀ ]®]1c8]) b®]1c8]�c.+̀  

“aku menyaksikan sholat ‘Ied bersama Rasulullah �, maka setelah dilaksanakannya sholat 

‘Ied, Nabi � bersabda : “Sesungguhnya kami akan berkhutbah, barang siapa yang suka untuk 

duduk mendengarkan khutbah, dipersilakan duduk. Barangsiapa yang ingin beranjak pergi, 

dipersilakan pergi” (HR. Abu Dawud dishahihkan oleh Imam Al Albani). 

Kemudian terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama kita apakah khutbah 

sholat ‘Ied dilaksanakan dua kali yakni diselingi duduk diantara dua khutbah 

sebagaimana yang sering kita dengar bersama dalam pelaksanaan sholat ataukah ia 

hanya satu kali saja. Artikel yang ringkas ini akan mencoba memberikan pengantar 

dalam memahami permasalahan ini. 

Barangkali untuk segera mengetahui pendapat yang rajih dalam masalah ini, ada 

baiknya akan saya terjemahkan jawaban Syaikh DR. Hisaamuddin ‘Afaanah dalam 

“Fatawa Yas’alunak” : 

��5PA C*N
 ���
� 2 X5PA C����  
w�:) ,���
� :�  XeS w�:
� f� K� ¥� ®P¯ X5PA C���� ��� C*S ���
� 2 °��5PA  

T��«�:®1� !�(£ ,1# .�
�� �  T�eS# ®1�8�� X��!�� �1Gj� �� # K� ¥� ®P¯ Z ���
� ��5PA B.¨ ��(��� 
C*NI X��«� q� �= w�L K� ¥� r�+��
�...]:�� A# ��1�	�� �� ��4 w�L :�W�� �5' ��	
� �� ��4 �� �5' �� �' ��1�	�� 

�� �5' �� �' ��5' �� �� �5' �� �� X5�' w�L :X��
� # ®P¯ K� ¥� Z �)���
� ��5PA ,N�) ��(��� ?�.² [K�� 
1/238.  

w�L� ���
� ��� X ��L r&�:�� q��!�" w�L ·# �&�:
� rL	��]:���+ �.& ®PA �� ��5PA B.¨ ��(��� [��.£� # ¤5PA 
�)���
� ��� �C*N
� 2 �.�� ��+ q�+*A �� ��.��� ...��� \5W �81 �+ X�S 5P���� X�NI ¤5PA �X��«� ...{�!� ��& 
��  ¡�
�  m d.S �� ��.' �.&� m # ¡�
�  m d.S �� ��.' �.&�  m �I  @) �� o��Y# �X5P�� 	H@) G5@�
� Z 
¤5PA �)���
� .���! ��� ��D�  ...B.¨� �� ���5P�� �� {�! ��� �D�  �0��&�� �' 	��D  m rY! �� ��'  mw�L):�	A 

!w�& �� m d.S �� ��.' �.&� m K�) 	P+ �# �deY# ®Pp+ �q����L ¸ ��L �C��L ¸ K�L [���� 2/285 m286.  



GORESAN PENA 2012 Page 26 

 

w�L� K� ¥� /���
�]:���+ »	+ K� ¥� �  C*S ���
� ��S  ��� ,5L#� d.' ?��
� �(D�� �.&� ,1� B.¨ ,5L °X5P�� 
��(D� M�eN
� ¼�N��� B.¨ X5PpI X��«� ¸ P¯® ��5PA ��½�I!# ��½�I!fI Z X��«� K�:)� ��(�+ B.¨� ��(��� 
X��«�I [XY�! �5
�P
� 1/580.  

w�L� ��&�@
� r���� ] :X���I� X5P�� Z �)���
� r(I Z X��«� ®Pp�+ ��5PA B.¨ ��(��� X�.D X���A [ ...O���� 
O���N
� 1/619.  

w�L� ���
� ��# 	)0!�
� r@
��� ��' ���H) �' C*S ���
�  ]]T[�g�� ��5PA �U X��«�I /# �(�5PpI Z X�N
� [...
t	�
� G5@
� 1/400.  

�L� {	D ,��
� d.' �81 ��' ��.��� 8�  �(' ¡�
�  m d.S �� ��.' �.&� md.' # ®P¯ ®�P�� ��5PA Z ���
� 
�81� �  �.L��; ,1# �.�
� q�Á�L 2� o*A ��+ �� Â.�
� ��I �� 3
� ���
� ��� K©� /	1�Q
� F�� w�L]:���+ �.& 
K� ¥� K�L ®Pp+ ?��
� ��5PA B.¨ ��(��� ���+ ��(=# R	�+� ?��
� ...,I �81 2 o*A ��+ [d.Ã� 3/293.  
w�L� ����N
� ��� # 	I� F)�� ·# ���& /!��� m rY! �� ��' m ):�I ¡�
� m d.S �� ��.' �.&� m �	¯ K�) 
	P�
� deY��� �� d.N�� w�#� Jr" #�5) �� C*N
� ¸ o	N�) K�:�+ ,��:  ?��
� ?��
�� d.' �(+��S �(Q��+ 

�1	 f)� (<��  ���.' w�L ����N
�...]:��+� ,�
0 d.' X�'�	�  X5PA ����
� �½#� ®PpI O�«� 	 # B�
��Ä'�� ��+ �½# 
��5PA X��«�I ��#� ��:) ��(��� � �.�
� § \5H) 3
� �  �.�+ m d.S �� ��.' �.&� m �Å�� ���S ?��
� q�&��L d.' 
X��«� (,5& K*�
� 2/493.  
w�L� ���
� ��4 �� Æ�S ���H�
� ]:�
�L� )��5PA (�81 �  d�  ��.' J�(:�
� �(�! �� # X5PA ���
� ����W� ��� 0!� 
�81 Z F)�� �D	A# ��� �D�  0��&�� ��+ 	Q� )��# �I ®P¯ ��5PA (� � 	Q� Z X��
� <���� �(�.' Z �e�eN
� 

�ÇGj� �5; �
 # ¡�
� m d.S �� ��.' �.&� m § ®P¯ 2� X5PA �C���� ��@
 ��� # d½# X5P�� ���� �D�; �� 
J���
� �È�(Q'�� �+ ��.�D �81 q*S# Z X�'�	�  ��5P�� �,��e�+ O  ��# 2 �MN) ��� �Å� w©� �� J���
� È�(5PA� 
K��
 w�S� X5P�� È�(�
� �81� w����� [t	�
� O���� 5/191m192.  
��� !	:; �81 ®h�+ # �.�) ��# § \5H) Z M�eS X��
� �' ¡�
�  m d.S �� ��.' �.&�  m ��# ®PA ��5PA Z C*S 

���
� � � 0!� Z 3
� Â��-+ ��I !	L 3
� ,1# F)��� ��+ 3
� �  ���! 	��D �� �5' �� m rY! �� ��' m 
w�L):�	A w�&! ��  m d.S �� ��.' �.&� m K�) 	P+ �# deY# ®Pp+ q����L ¸ ��L C��L ¸ K�L (���! ��� XD�  

r:(�5
�� Z ���
� { @
� �1� Â��Y ��I ���� Ä+��� ��� 	h� �*:��
� Z ��p.�
� G5�� 2/86 .��È�Y� /GS�5
� 
Z �����©
 q�-)# .���Y� ���
� ��5
�� q�-)#.  

� � ���! ��& �� ·# ¼�L�  m rY! �� ��'  m):É# ¡�
� m d.S �� ��.' �.&�  m dÉ.S ���
� G�� ��# 2� �X �L� �I� 
®P¯ ��5PA �q����L ,N��+ ��(��� X�.² (���! !�©5
� �1� Â��Y ��I �� 3
� X *�
� ��5
�� Z K�= ��X� Z <�.��
� d.' 

�:+ X��
� ¼348.  
�'� ��5' �� �� X5�' �� 0���  �È�# w�L]:X��
� # ®P¯ Z �)���
� ��5PÊ ,N�) ��(��� ?�.² .[w�L K� ¥� 

/���
�]:Â��Y Gj �,N�  §� \5H) Z 	)	@; X5P�� �Jr" ������� ��+ ?��:
� d.' X��«� [XS*A K�@��� 2/838.  



GORESAN PENA 2012 Page 27 

 

w�L� �I��
��]:��5'� �u.
� �� �5' �� r���; ��I \+	' *+ �@) �
�L �  X��
� q*�
0 d.' �½# X�& ¡�
� m d.S �� ��.' 
�.&�  m ��I !	:; Z w�S�� [,�� !�~��� 3/347.  

� � �
�L ��I��
� Gj �u.�  �+ r����
� ��� w�L �  X��
� �8I �(+ G�) �� X�& ¡�
� m d.S �� ��.' �.&�  m 2� ��� 
�1��L X��� �Gj ,� � ��I��
� ���� �� �81 X
f��� F�� w�L]:� #� r����
� ��� w�L �  X��
� �8I �.+ �@� ,�&�	  

�����
� �81 MD!# �  w�:) ��+ w������ ���I ®1�8  X��eN
� � � �I ��.' ,��
� Z �1	N' o*A 	1�Q
� �+ R*~� 
3
� Z K�:  ��h��2� 5;����. �� ?��
� w�) d.' ��# 0�!# X�& ®��S X�)	�
� .w�L ��� �5'  
� ��� <.~# ·�eN
� X��
� 

0�	��+ �� X�& ¡�
�  m d.S �� ��.' �.&� m 3
8I� ��� �:.~# �Gj �  § Â-; �� �(5��S �U�:I )X�& �)	��
� (��� 
3
� [0�"!� w�e�
� ¼ 61.  
w�L� ���
� X *�
� �5' ©)©�
� �� E�� �  �N�]:J��.�
� ��:�# ���
� X��«�� Z ��5P�� *+ r�5�) w���
� �' �81.[  
w�L� ���
� X *�
� �5' ©)©�
� �� E�� q�-)#]:X5PA ���
� ��5PA 	W#� ��5' �� ,&	  �(+ �Â��Y �@
 �)f�) ��' !�(�«� 
�½f� ,H  X��«� �1�:�f+ ��� O���;� J��.�
� d.' 3
� [�' 5"X@ \�	��¥�.  

,%&� ���
� ��4 �� Æ�S ���H�
� :,1 ���.
 X5PA K# ��5PA T�Df+ :!�(��� ��' J�(:�
� # X5PA ���
� ���W� F)�� 
Â��Y 0!� Z �81 �@
 Z F)��� <���� d.' ��eS # ¡�
� m d.S �� ��.' �.&� m § ®P¯ 2� X5PA C���� �D!#� 

# 	 �� Z �81 O&�� [Ì¢�� {���+ ���
� ��4 �� Æ�S ���H�
� 16/248.  
XS*A� 	 �� # /8
� 	(Q) Í # Z ���
� ���5PA #� �81 �  ,��
� �!����� �L� ,�' �� J�(:+ X �� d.' 	  !�N�
� 
K�)��� *+ r�5�) �I	;.  

 

Soal : Apa pendapat yang shahih, apakah Imam khubah satu kali setelah sholat ‘Ied, 

bukan khutbah dua kali? 

Jawab :  

Mayoritas ulama dari kalangan 4 madzhab dan selainnya berpendapat bahwa 

Imam berkhutbah pada waktu ‘Ied dengan dua khutbah yang diselingi duduk diantara 

keduanya, sebagaimana dalam pelaksanaan sholat jum’at. Imam Syafi’I dalam “Al 

Umm” (1/238) berkata : 

“akhbaronaa Ibrohim bin Muhammad ia berkata, haddatsanii Abdur 

Rokhman bin Muhammad bin Abdullah dari Ibrohim bin Abdullah bin 

Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah ia berkata : “termasuk sunnah Imam 

berkhutbah pada waktu dua hari raya dengan dua kali khutbah yang 

dipisahkan diantara keduanya dengan duduk”. 

Imam Ibnu Qudamah dalam “Al Mughni” (2/285-286) berkata ketika menjelaskan 

perkataan Imam Abil Qosim Al Haroqiy : “jika Imam telah salam (dari sholat ‘Ied) 

ia berkhutbah dengan dua kali khutbah yang dipisahkan dengan duduk 

diantara dua khutbah”. 
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Beliau rohimahulloh  berkata : 

“Kesimpulannya bahwa dua khutbah setelah sholat ‘Ied, tidak kami ketahui 

adanya perselisihan dikalangan kaum Muslimin … jika telah shahih bahwa 

sifat khutbah (‘Ied) dengan dua khutbah sebagaimana sifat khutbah 

Jum’at…Sa’ad ����  Muadzinnya Nabi ���� meriwayatkan bahwa Nabi ���� bertakbir 

ditengah-tengah khutbah, Beliau ���� banyak melakukan takbir pada dua 

khutbah pada waktu dua hari raya. Imam Ibnu Majah meriwayatkan : …dan 

duduk diantara dua khutbah. Imam Ibnu Majah meriwayatkan juga dari Jabir 

���� ia berkata : ‘Rasulullah ���� keluar pada waktu hari fithri atau hari Adha, 

Beliau ���� berkhutbah dengan berdiri, lalu duduk kemudian berdiri lagi’”. 

Imam Nawawi berkata dalam “Roudhotut Thoolibiin” (1/580) : 

“Jika Imam telah selesai sholat ‘Ied, ia naik mimbar lalu menghadap kepada 

manusia kemudian memberikan salam. Apakah ia duduk sebelum khubah? 

Ada dua pendapat, yang rajih (kuat) telah datang nash bahwa ia duduk 

seperti pada khutbah jum’at lalu berkhutbah dengan dua khutbah, rukunnya 

seperti rukun khutbah jum’at ia berdiri lalu duduk diantara keduanya seperti 

pada khutbah Jum’at”. 

Imam Al Kasaaniy Al Hanafiy dalam “Badaai’us Shonaai’” (1/619) berkata : 

“tata cara khutbah pada waktu dua hari raya seperti pada khutbah Jum’at, ia 

berkhutbah dengan dua khutbah dan duduk diantara dua khutbah sejenak”. 

Imam Ahmad Ad-Dardiir Al Maliki ketika membahas sholat ‘Ied dalam “Syarhul Kabiir” 

(1/400) berkata : 

“Disunahkan dua khutbah seperti khutbah Jum’at yakni dalam hal sifatnya..”. 

Para ulama telah menjalankan amal ini (dua khutbah) semenjak zaman Nabi � 

pada waktu dua hari raya, ini adalah sesuatu yang ternukil dari kalangan ulama baik 

pada zaman dahulu dan tidak ada perselisihan dikalangan ulama Salaf sebagaimana 

yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hazm Adh-Dhohiri dalam “Al Muhallaa” (3/293) ketika 

berkata : 

“Jika Imam salam dalam sholat ‘Ied lalu ia berdiri berkhutbah kepada 

manusia dengan dua khutbah yang diselingi duduk diantara dua khutbah, 

jika telah selesai para Jamaah meninggalkan tempatnya…semua ini tidak 

ada perselisihan didalamnya”. 

Imam Shon’aniy dalam “Subulus Salam” (2/439) setelah menyebutkan hadits 

Abu Said Al Khudriy � : “Nabi � keluar pada waktu Idhul Fitri dan Idhul Adha keluar ke 

tengah-tengah lapangan, yang pertama dilakukan adalah sholat, lalu ia berpaling berdiri 

dihadapan manusia, sedangkan jamaah (para sahabat �) tetap berada dishof mereka. Nabi � 

menasehati dan memerintahkan mereka” (Muttafaqun ‘Alaih). 
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Beliau rohimahulloh  berkata : 

“didalamnya dalil disyariatkannya khutbah ‘Ied, dan ia seperti khutbah 

Jum’at yang berisi perintah dan nasehat, namun tidak ada didalamnya dua 

khutbah seperti khutbah Jum’at yang terdapat duduk diantara dua khutbah, 

sehingga khutbah dua hari raya tidak tsabit dari perbuatan Nabi ����, mungkin 

para ulama yang mengerjakannya karena mereka mengkiyaskan dengan 

khutbah Jum’at”. 

Imam Ibnu Utsaimin dalam “Syaroh Mumti’” (5/191-192) berkata : 

“ucapan penulis (Zaadul Mustaqni) “dua khutbah”, ini adalah sesuatu yang 

sudah biasa dijalankan oleh Fuqoha, karena telah datang hadits yang 

dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang perlu ditinjau lagi 

“bahwa Beliau ���� berkhutbah dengan dua khutbah”. Namun jika dilihat dari 

sunnah yang telah disepakati oleh Bukhori-Muslim dan selainnya sangat 

jelas bahwa Nabi ���� tidak berkhutbah kecuali dengan satu khutbah, namun 

setelah Beliau ���� menyelesaikan khutbah yang pertama, Beliau ���� menemui 

para wanita dan memberikan nasehat kepada mereka. Seandainya hal ini 

kita jadikan sebagai dasar dalam menentukan adanya dua khutbah, maka 

masih ada kemungkinan kesitu walaupun tidak tepat, karena hanyalah 

Beliau ���� menyampaikan khutbah kepada para wanita dengan alasan khutbah 

tidak terdengar oleh mereka dan ini satu kemungkinan yang lain”. 

Jika hal ini disepakati maka wajib diketahui bahwa tidak ada yang tsabit dari 

Sunnah Rasulullah � bahwa khutbah sholat itu dua khutbah, sedangkan hadits-hadits 

yang berkaitan dengan hal tersebut dhoif, sebagaimana yang telah disepakati oleh Ahli 

hadits. Diantara hadits tersebut adalah riwayat dari Jaabir bin Abdullah � ia berkata : 

“Rasuluallah ���� keluar untuk sholat pada hari Fitri atau Adha lalu beliau 

khutbah berdiri kemudian duduk sejenak kemudian berdiri kembali” (HR. 

Ibnu Majah, Baihaqi dalam Sunan Kubro dan dihoifkan oleh Al Hafidz Ibnu 

Hajar dalam “Talkhisul Khobiir” (2/86), didhoifkan juga oleh Imam Al 

Buushiiriy dalam “Zawaid”, begitu juga Imam Al Albani mendhoifkannya. 

Adapun riwayat dari Sa’ad bin Abi Waqosh � ia berkata : 

“bahwa Nabi ���� sholat ‘Ied tanpa adzan dan iqomah, Beliau ���� berkhutbah 

dengan dua khutbah, dipisahkan antara kedua khutbah dengan duduk” (HR. 

Al Bazzar, haditsnya dhoif sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al Albani 

dalam “Tamamul Minnah” catatan terhadap “Fiqhus Sunnah”. 

Sedangkan riwayat dari Ubaidillah bin Utbah bin Mas’ud bahwa ia berkata : 

“Termasuk sunnah ia berkhutbah dua khutbah yang dipisahkan antara 

keduanya dengan duduk”. 
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Imam Nawawi dalam “Khulaashotul Ahkaam” (2/838) : 

“dhoif tidak bersambung, tidak ada yang shohih hadits tentang jumlah 

khutbah sedikitpun dan yang dijadikan pegangan adalah dikiyaskan dengan 

khutbah Jum’at”. 

Imam Syaukani berkata dalam “Nailul Author” (3/347) berkata : 

“Ubaidillah bin Abdullah seorang Tabi’I sebagaimana yang telah diketahui, 

maka ucapannya termasuk sunnah tidak mengisyaratkan kepada sunnahnya 

Nabi ����, sebagaimana yang telah disepakati dalam ilmu Ushul Fiqih”. 

Apa yang dikatakan oleh Imam Syaukani tidak tepat, karena jika Tabi’I berkata 

“termasuk sunnah” ini menunjukan kepada Sunah Nabi �, kecuali jika ia menyebuktan 

terikat dengan sunah lain, bahkan sebenarnya Imam Syaukani dalam masalah ini di 

kitabnya “Irsyadul Fuhul” (hal. 61) telah menerangkannya : 

“Adapun Tabi’I jika berkata “Termasuk Sunnah”, maka ini bukan hukum 

mursal Tabi’i. Ini lebih kuat sekalipun yang dikatakan masih mengandung 

kemungkinan bahwa amalan ini dikerjakan oleh para sahabat Nabi ���� dan 

amalan mereka sehari-hari. Ini menyelisi khilaf yang nampak, karena 

memutlakan hal tersebut sebagai hujjah dan dakwah kepada manusia. 

Menunjukan bahwa yang dikehendaki sunah adalah pemilik syariat.   

Imam Ibnu Abdil Bar :  

“Sesungguhnya memutlakan shohabah dan sunnah bahwa yang dimaksud 

dengan ucapan tersebut adalah sunnah Nabi ����, demikian juga jika 

memutlakan selainnya maka harus disandarkan kepada pemiliknya seperti 

ucapan “Sunah 2 umar (Abu Bakar dan Umar ����) dan yang semisalnya”. 

Imam Ibnu Baz berkata : 

“Para ulama mengikutkan ‘Ied dengan Jum’at dalam dua khutbah, maka 

hendaknya jangan berpaling dari hal ini”. 

Kata beliau rohimahulloh  lagi : 

Khutbah ‘Ied adalah dua kali, sedangkan atsar Ubaidillah Mursal dan ia 

perowi yang lemah, namun dikuatkan menurut perndapat mayoritas ulama 

seperti sholat Jum’at, lalu para ulama mengikutinya”. 

Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya : Apakah I’ed memiliki satu atau dua khutbah? Lalu 

beliau rohimahulloh  menjawab : 

“Yang masyhur menurut Fuqoha bahwa khutbah Ied adalah dua kali karena 

hadits yang dhoif diatas. Namun telah ada hadits shahih yang disepakati 

Bukhori-Muslim bahwa Nabi ���� tidak berkhutbah kecuali satu kali dan aku 

berharap dalam masalah ini ada keluasan”. 

Kesimpulannya : pendapat yang jelas menurut Syaikh Hisamuddin bahwa 

dalam Ied memiliki dua khutbah, karena amalan ini terwarisi dan telah dikerjakan oleh 

Fuqohanya umat sepanjang masa, sehingga tidak selayaknya untuk meninggalkannya. 
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CINTA SAMPAI SURGA 

Dalam salah satu rekaman kajian yang berjudul “Buhul Cinta” yang 

disampaikan oleh Al Ustadz Al Fadhil Armen Halim Naro rohimahulloh , pada 

saat beliau menjawab pertanyaan terakhir yang diajukan oleh hadirin yang 

hadir, beliau mengungkapkan bahwa jika orang-orang Kufar memiliki 

ungkapan “cinta sampai mati” maka kaum Muslimin seharusnya memiliki 

ungkapan “cinta sampai surga”. Bagaimana tidak seorang sepasang kekasih 

yang telah menjalin cinta melalui ikatan yang suci, yakni pernikahan ketika 

mereka saling mencintai karena Allah � dan keduanya pun dalam 

kehidupannya menjalankan ketaatan kepada Allah �, maka kelak Allah � 

akan mengumpulkan bersama istrinya di jannahnya. Begitu juga anggota 

keluarganya lainnya, yang mana mereka sewaktu di dunia juga menjalankan 

ketaatan kepada Allah �, baik orang tuanya, anak-anaknya maupun 

saudara-saudaranya. 

Al Ustadz menyampaikan dalil dalam permasalahan ini dari Firman 

Allah � dan berikut akan kami sebutkan beserta keterangan ulama dalam 

menafisrkan ayat tersebut. Allah � berfirman : 

g$�a�]D �b�]' �](]��_.gAb�]) b�] ]� ]M.̀]S b�[  b�(̂[��]�}9 b�(̂D̂�]�bE#̀]� b�(̂[;�a)l!_�]� _X@̀[��.̀]�c
�]� ̀�_.gAb�]) b�(̂b�.̀]' b�[  Î,_I kT�]�  

“(yaitu) syurga 'Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang 

saleh dari bapak-bapaknya, isteri-isterinya dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat 

masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu”. (QS. Ar-Ra’du (13) : 23) 

Imam Ibnu Katsir dalam “Tafsirnya” berkata :  
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“Allah � menyatukan kaum Mukminin dengan orang-orang yang dicintainya dari 

kalangan orang tuanya, istrinya dan anak-anaknya yang sholih yang beriman yang Allah 

� masukkan kedalam Jannah-Nya, untuk menyejukkan pandangan matanya, sampai 

Allah � mengangkat derajat mereka dari semula tingkat bawah menuju tingkatan yang 

atas tanpa mengurangi derajat orang yang tinggi tingkatannya tersebut. Semua ini 

adalah nikmat dan kebaikan yang Allah � anugerahkan, sebagaimana Firman-Nya � : 

{“Dan orang-oranng yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam 

keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi 
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sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang 

dikerjakannya”}(QS. Ath-Thuur (52) : 21)”. 

Syaikh ‘Athiyah Shoqor dalam “Fatawa Al Azhar” pada edisi Mei 1997 

menjawab pertanyaan sebagai berikut : 
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Soal : “Apakah kehidupan seseorang itu sendirian, ketika ia masuk kedalam Jannah 

atau ia hidup bersama dengan keluarganya, teman-temannya dan orang-orang yang 

dicintainya”? 

Jawab : “Allah � berfirman : {Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul(Nya), 

mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu: 
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Nabi-nabi, para shiddiiqiin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka 

itulah teman yang sebaik-baiknya} (QS. An Nisaa’ : 69), {(yaitu) syurga 'Adn yang mereka 

masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, isteri-

isterinya dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari 

semua pintu;  (sambil mengucapkan): "Salamun 'alaikum bima shabartum. Maka alangkah 

baiknya tempat kesudahan itu} (QS. Ar-Ra’du : 23-24)”, {Dan orang-oranng yang beriman, 

dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu 

mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-

tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya } (QS. Ath-Thuur : 21) dan 

{Sesungguhnya penghuni syurga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan (mereka).  

Mereka dan isteri-isteri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-

dipan} (QS. Yasiin : 55-56). 

Dalam hadits Muttafaq ‘Alaih bahwa seorang laki-laki berkata : “Ya Rasulullah, apa 

pendapat engkau tentang seorang laki-laki yang mencintai suatu kaum, namun ia tidak 

sanggup menyamainya, maka Nabi � bersabda, seseorang bersama dengan orang yang 

dicintainya”. Nash-nash ini menunjukkan bahwa seorang Mukmin jika Allah � 

memuliakannya dengan memasukkannya kedalam Jannah, tidaklah terhalangi baginya 

untuk bersenang-senang dengan makan, minuman dan kelezatan lainnya secara 

kebiasan atau maknawi. Diantara kenikmatan tersebut adalah bertemu dan saling 

mengenali sahabat-sahabatnya, juga berkumpul bersama keluarganya baik istrinya dan 

anaknya, sampai pun jika kedudukan mereka bertingkat-tingkat dan saling berjauhan, 

maka Allah � akan menjadikan mereka bersatu dan hal ini tidak ada kesulitan bagi 

Allah � yang memiliki kemampuan. 

Imam Thobrani dan selainnya meriwayatkan hadits dengan sanad Laa ba’sa bih bahwa 

seseorang berkata kepada Nabi �, ‘Sesunggahnya engkau adalah orang yang paling 

aku cintai lebih dari jiwaku dan anakku, tidaklah aku berada di rumah, kecuali aku 

selalu mengingatmu, tidaklah aku bisa sabar hingga ingin segera menemuimu, jika aku 

mengingat kematianku dan kematianmu, aku tahu bahwa engkau jika masuk Jannah, 

engkau akan diangkat bersama kalangan para Nabi �. Adapun aku jika masuk jannah, 

aku khawatir tidak akan melihatmu, maka Allah � menurunkan ayat : { Dan barangsiapa 

yang mentaati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang 

dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu: Nabi-nabi, para shiddiiqiin} samapi akhir ayat.  

Dalam riwayat dari Ibnu Abbas � ia berkata, “sesungguhnya Allah mengangkat derajat 

Mukmin dan yang bersamanya (dari kalangan keluarganya) didalam jannah, sekalipun 

mereka derajatnya dibawahnya, hal ini sebagai penyejuk matanya’. Lalu Beliau 

membaca ayat : { Dan orang-oranng yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti 

mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka }. Abu Ja’far An 
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Nuhaas berkata, hadits ini mengisyaratkan secara marfu’ kepada Nabi �, karena tidak 

mungkin diucapkan kecuali berasal dari Beliau �. 

Namun manusia nanti tetap dibangkitkan dan bertanggung jawab masing-masing 

dengan amalannya, tidak akan bisa membantu amalan orang tua kepada anaknya dan 

anak kepada orang tuanya, hari dimana seseorang lari dari saudaranya, bapaknya, 

ibunya, istrinya dan keturunannya, pada hari itu masing-masing orang sibuk dengan 

urusannya sendiri-sendiri. Pengumpulan bersama keluarganya nanti di Jannah adalah 

terjadi setelah hisab, setelah dipastikan bahwa seorang Mukmin tersebut masuk 

kedalam Jannah, kemudian baru ia akan mendapatkan kesempurnaan nikmat untuk 

bertemu dengan kekasihnya saudaranya, mereka saling berhadap-hadapan di dipan-

dipan, maka beramalah agar menjadi ahli surga dan pilihlan teman-teman yang baik, 

karena seseorang dibangkitkan bersama orang yang dicintainya. Orang-orang yang 

saling mencintainya karena Allah �, akan mendapatkan lindungan-Nya pada hari tidak 

ada naungan, kecuali naungan Allah �. Sesungguhnya ini adalah keberuntungan yang 

sangat besar, karena permasalahan seperti ini beramalah orang-orang yang beramal”. 

 

Akhirnya kita berharap semoga Allah � memasukkan kita kedalam 

Jannahnya dan digabungkan dengan orang-orang yang kita kasihi dan kita 

cintai, sehingga cinta seorang Muslim kepada pasangannya adalah cinta 

sampai surga didalam ketaatan kepada Allah �. Amiin Ya Robbaal ‘Alamin. 
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GERAKAN DILUAR GERAKAN SHOLAT 

Muqodimah 

Pernahkah pada suatu ketika tiba-tiba ada orang yang menegur kita, “Pak sholat 

bapak tadi tidak sah, bapak banyak bergerak-gerak waktu sholat tadi, kan tidak boleh pak 

bergerak-gerak lebih dari tiga kali!”. Bagaimana ketika kita menghadapi ini? Berikut 

paparan tentang gerakan dalam Sholat. 

Macam-macam gerakan dalam Sholat : 

Imam Muhammad Al Utsaimin pernah ditanya (Fatwa no. 603) dengan pertanyaan 

sebagai berikut : ‘Kami mengharapkan penjelasan dari engkau tentang hukum gerakan 

dalam sholat?’.  

Jawaban beliau rohimahulloh : “Gerakan dalam sholat pada asalnya Karohan 

(makruh) kecuali karena ada keperluan (hajat). Gerakan dalam sholat terbagi menjadi 5 

(lima) macam : 

1. Gerakan yang wajib 

2. Gerakan yang haram 

3. Gerakan yang makruh 

4. Gerakan yang mustahab 

5. Gerakan yang mubah 

Adapun gerakan yang wajib yaitu yang dapat mempengaruhi sahnya sholat, 

misalnya seseorang melihat di sandalnya terdapat najis, maka wajib ia bergerak untuk 

melepaskan sandalnya yang terkena najis tadi. Hal ini berdasarkan perbuatan Nabi � 

ketika Beliau � sedang mengimami sholat, lalu datang Jibril � memberitahukan Beliau 

� bahwa di sandalnya ada kotoran najis, lalu Beliau � pun melepaskan sandalnya dalam 

keadaan Beliau � tetap melanjutkan sholatnya. Contoh lainnya adalah seseorang 

mengabarkan kepada orang lain yang sholatnya tidak menghadap ke Kiblat, maka wajib 

bagi orang yang salah menghadap tadi untuk bergerak menghadap ke arah kiblat. 

Adapun gerakan yang haram adalah gerakan yang banyak dan terus-menerus 

tanpa ada alasan darurat. Gerakan seperti ini dapat membatalkan sholat, atau kalaupun 

tidak membatalkan sholat tetap tidak boleh melakukannya, disebabkan ini termasuk 

menjadikan ayat Allah sebagai gurauan. 

Adapun gerakan yang mustahab yaitu gerakan untuk melakukan suatu perkara 

yang disunnahkan dalam sholat, seperti bergerak untuk meluruskan shof atau misalnya ia 

melihat didepan shof ada posisi yang kosong, lalu ia pun bergerak (berjalan)  kedepan 

dengan tetap masih dalam keadaan sholat. Contoh lainnya lagi ia bergerak menutup 

celah-celah yang kosong diantara shof dan contoh-contoh yang semisalnya dari gerakan-

gerakan yang disunnahkan untuk menyempurnakan sholat. Hal ini berdasarkan hadits 
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yang menceritakan ketika Ibnu Abbas � sholat bersama Nabi � dan berdiri disamping 

kiri, lalu Beliau Rosulullah � memegang kepalanya dan menggeser posisi Ibnu Abbas � 

ke sebelah kanannya. 

Adapun gerakan yang mubah yaitu gerakan yang sedikit karena ada suatu 

keperluan ataupun gerakan yang banyak namun karena alasan darurat. Contoh gerakan 

yang sedikit adalah perbuatan Nabi � ketika sholat dengan menggendong Umamah anak 

putri Beliau � Zainab binti Rosulullah � (cucu Beliau �), jika Nabi � sholat berdiri, beliau 

menggendongnya, jika beliau � sujud, Nabi � meletakkannya. Contoh gerakan yang 

banyak karena darurat seperti firman Allah � :  

��_Q[+�]� d.̀]' [$�]�.̀aN
� [C*aN
�]� dP̀b&g�c
� ��g �_L]� [�u.[
 ]�[��̂�L̀ *c�̂+̀ b�g�c�[A q2�]D	̂+̀ b�#̀ q���]5cIg! ��̀�̂+̀ b�g�b�[ #̀ ��g	_Ic��+̀ 
]�u.
� �]�Ì b�_@]�u.]' �]  b�
̀ ��g��_@]; ̀�g�.̀b�];  

“Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah 

(dalam shalatmu) dengan khusyu'. Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah 

sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah 

(shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu 

ketahui”. (QS. Al Baqoroh (2) : 238-239). 

Dalam ayat ini orang yang sholat dalam keadaan berjalan, tidak ragu lagi ini adalah 

gerakan yang banyak, namun karena ada alasan darurat, hal tersebut menjadi mubah dan 

tidak membatalkan sholat. 

Adapun gerakan yang makruh adalah selain yang disebutkan diatas dan ini adalah 

hukum asal dari gerakan didalam sholat. Oleh karena itu kita katakan kepada orang yang 

melakukan gerakan-gerakan (yang tidak perlu) dalam sholat, perbuatan kalian ini dapat 

mengurangi (pahala) sholat kalian. Dan ini adalah perkara yang sering kita saksikan, ada 

orang (yang ketika sholat) bermain-main dengan jam tangannya, pulpennya, sandalnya, 

hidungnya, jenggotnya dan selainnya. Semua ini adalah jenis gerakan yang makruh, 

kecuali kalau gerakan tersebut banyak dan berturut-turut, maka ini haram dapat 

membatalkan sholat. 

 

Apakah Gerakan yang Dilakukan Lebih dari Tiga Kali Membatalkan Sholat 

 

Imam bin Baz pernah ditanya tentang hal ini dalam fatawa Islamiyah (hal. 282), 

berikut pertanyaanya : “Ada permasalahan dalam diriku, aku banyak melakukan gerakan 

sholat…. Aku mendengar ada hadits yang maknanya mengatakan bahwa gerakan lebih 

dari tiga kali dalam sholat dapat membatalkan sholat…Apakah shohih haditsnya? 

Bagaimana cara menghilangkan banyak melakukan gerakan yang sia-sia dalam sholat?” 
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Jawab : “Sunnahnya bagi seorang Mukmin untuk menghadapkan dan khusyuk 

hati dan badannya dalam sholat, baik sholat fardhu maupun sholat sunnah, karena Allah 

� berfirman :  

L̀b� ]M.̀c+#̀ ̀�g�[ b�g�c
� ]�)[8u
� b�g1 r[+ b�(̂[;*]S ̀�g�["�]A  
“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' 

dalam sembahyangnya”. (QS. Al Mu’minuun (23) : 1-2). 

 Wajib bagimu untuk tuma’ninah dalam sholat, karena hal ini adalah salah satu rukun 

dan kewajiban yang paling penting dalam sholat, berdasarkan sabda Nabi � kepada orang 

yang jelek dan tidak Tuma’ninah dalam sholatnya. “Kembalilah sholat, karena engkau 

belum (dianggap) sholat”. Dan orang tersebut masih melakukannya sampai tiga kali, lalu 

orang tersebut pun berkata kepada Rosulullah, “Wahai Rosulullah, demi Dzat yang telah 

mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak mampu melakukan yang lebih baik dari ini, 

ajarilah aku!! Nabi � pun bersabda : “Jika engkau berdiri untuk sholat, sempurnakan 

wudhumu, lalu menghadaplah ke kiblat, lalu takbir kemudian bacalah apa yang mudah 

dari Al Qur’an, lalu rukuklah sampai Tuma’ninah dalam rukuk, lalu bangkitlah dari rukuk 

sampai berdiri tegak, lalu sujud sampai Tuma’ninah dalam sujud, lalu bangkit dari sujud 

hingga Tuma’ninah pada saat duduk (diantara dua sujud), lalu sujud (yang kedua) hingga 

Tuma’ninah dalam sujudnya, kemudian lakukan hal tersebut dalam semua sholatmu”. 

(Muttafaqun Alaih). Dalam riwayat Abu Dawud dengan riwayat : …lalu bacalah Umul 

Qur’an dan surat yang Allah kehendaki…Ini adalah hadits shohih yang menunjukkan 

Tuma’ninah adalah salah satu rukun Sholat dan kewajiban yang besar, tidak sah sholat 

tanpa Tuma’ninah, barangsiapa yang meremehkannya, maka tidak sah Sholatnya dan 

Khusyuk adalah inti dan ruh sholat.  Sehingga disyariatkan bagi seorang Mukmin untuk 

memperhatikan dan bersemangat dalam mewujudkan Tuma’ninah dalam sholatnya. 

Adapun batasan gerakan yang dapat menghilangkan Tuma’ninah dan Khusyuk 

dengan 3 (tiga) gerakan, maka hal ini bukan dari Nabi ����, namun hanya berasal dari 

perkataan sebagian ulama dan tidak ada dalil yang dapat dijadikan pegangan. 

Namun dimakruhkan bermain-main dalam sholat seperti menggerak-gerakan hidung, 

jenggot dan pakaian. Kesibukkan dalam melakukan perbuatan ini, jika banyak dan 

berturut-turut dapat membatalkan sholatnya. Adapun jika sedikit berdasarkan Urf atau 

perbuatan ini banyak namun tidak berturut-turut tidak sampai membatalkan sholat, 

namun disyariatkan bagi seorang Mukmin untuk menjaga kekhusyukkan dan 

meninggalkan perbuatan sia-sia sedikit ataupun banyak demi menjaga kesempurnaan 

sholatnya.  

Diantara dalil bahwa perbuatan yang sedikit tidak membatalkan sholat, demikian 

juga gerakan yang terpisah tidak secara berturut-turut adalah hadits shohih dari Nabi � 

bahwa pada suatu hari Beliau � pernah membukakan pintu untuk Aisyah � dalam 
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keadaan Beliau � tetap sholat dan dalam hadits yang shohih dari Abu Qotadah � bahwa 

Beliau � pernah sholat mengimami manusia sambil menggendong Umaamah anak putri 

Beliau � Zainab. Jika Beliau � sujud, Umaamah diletakkan dan ketika berdiri Beliau � 

menggendongnya lagi. Wallohu Waliya At Taufiq. 

 

 

Apakah Diperbolehkan untuk Membunuh Ular dan Kalajengking dan yang 

Sejenisnya, dimana pasti Hal ini Membutuhkan Gerakan? 

 

Al Hafidz Ibnu Hajar menulis dalam “Bulughul Marom” (hadits no. 212) : 

b�]']� r�̂#̀ C̀]	b)]	g1 ]r[Y]! g�u.
� g�b�]' ẁ�L̀  :ẁ�L̀ _w�g&]! [�u.
� du.]S g�u.
� [�b�.̀]' ]�u.]&]�  }��_.g�cL_� �̂b)]0]�b&f̀c
� r[+ [C�.̀aN
�  :
X̀a�]ec
� � ]T]	c:]�c
�]�  {g�]D]	bA#̀ _X]�]�b!f̀c
� � g�]eae]S]� g�b�� ̀�a5[�  

“Dari Abu Huroiroh �, Nabi � bersabda : “Bunuhlah dua binatang hitam dalam sholat, yaitu 

Ular dan Kalajengking”. (diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’I dan Ibnu Majah, 

dishohihkan oleh Ibnu Hibban)”. 

 Imam Utsaimin berkata dalam syaroh Mumti’ : “Masalah ini menurut ulama ada 2 

(dua) pendapat yaitu, menurut jumhur ulama boleh untuk membunuhnya, diantara 

mereka adalah Imam Malik, Imam Syafi’I dan Imam Ahmad rohimahumulloh, pendapat 

ini juga disetujui oleh Ahlu hadits dan Dhohiriyah.  Sedangkan Imam Abu Hanifah 

berpendapat tidak disyariatkannya perbuatan ini, beliau rohimahulloh  berpendapat, 

(kebolehan) gerakan dalam sholat telah dinasikh, berdasarkan sabda Nabi � dalam 

riwayat Imam Muslim rohimahulloh : 

��g�_@b&� d[+ [C*̀aN
�  
“Tenanglah didalam sholat” 

Pendapat yang rojih (yang benar), hal ini masih berlaku tidak ada masalah bagi seseorang 

untuk melakukan perbuatan ini, ketika terdapat sebab yang mengharuskan ia 

mengerjakannya. Jika kita berpendapat dengan pendapatnya Jumhur ulama, maka 

disyariatkan membunuh Ular dalam keadaaan engkau tetap sholat, sama saja apakah 

sholat fardhu atau sholat sunnah.  

Disyariatkannya hal ini yakni seseorang mengerjakan hal tersebut guna 

menyelamatkan (dari serangan Ular dan Kalajengking) pada saat ia sholat, maka tidak 

terlepas dari dua kondisi. Kondisi yang pertama, perbuatan membunuhnya sedikit 

gerakkannya sedangkan kondisi yang kedua perbuatannya banyak. Jika itu adalah 

perbuatan yang sedikit, maka menurut Jumhur ulama perbuatannya dimaafkan. 

Misalnya, disamping orang yang sholat tersebut ada kayu, lalu ia mengambilnya dan 

langsung memukul Ular tersebut lalu ia buang Ular tadi, ini adalah perbuatan yang 
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sedikit atau ringan. Atau misalnya disampingnya ada tombak, lalu ia mengambilnya dan 

menusukkannya ke Ular tersebut hingga membuatnya mati, maka ini juga termasuk 

perbuatan yang sedikit yang dimaafkan.  

Adapun jika perbuatannya banyak, maka harus memperbahurui sholatnya dalam 

artian ia telah keluar dari disebut sebagai orang yang sholat. Namun perbuatan ini 

dikecualikan ketika dalam keadaan pertempuran, karena perbuatan banyak atau sedikit 

hukumnya sama. Seandainya musuh menyerang kaum Muslimin pada waktu sholat dan 

peperangan terus berkecamuk sampai tidak tersisa waktunya untuk mengerjakannya, 

maka para ulama mengatakan tetap berperang dalam keadaan sholat,sekalipun ia tetap 

menggunakan pedangnya, ia berperang dan tetap sholat sekalipun harus meninggalkan 

rukuk dan sujudnya berdasarkan firman Allah � : 

��_Q[+�]� d.̀]' [$�]�.̀aN
� [C*aN
�]� dP̀b&g�c
� ��g �_L]� [�u.[
 ]�[��̂�L̀ *c�̂+̀ b�g�c�[A q2�]D	̂+̀ b�#̀ q���]5cIg! ��̀�̂+̀ b�g�b�[ #̀ ��g	_Ic��+̀ 
]�u.
� �]�Ì b�_@]�u.]' �]  b�
̀ ��g��_@]; ̀�g�.̀b�];  

“Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah 

(dalam shalatmu) dengan khusyu'. Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah 

sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah 

(shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu 

ketahui”. (QS. Al Baqoroh (2) : 238-239). 

 

Kesimpulan 

 

1. Gerakan dalam sholat ada lima jenis yaitu : Wajib, Sunnah, Mubah, Makruh dan 

Haram. 

2. Hukum asal gerakan dalam sholat adalah makruh. 

3. Gerakan dalam sholat dapat mempengaruhi kekhusyukkan sholat. 

4. Tidak benar riwayat yang mengatakan gerakan lebih dari tiga kali dapat membatalkan 

sholat. 

5. Kemudahan dan keluwesan syariat, dimana sholat sebagai ibadah yang agung yang 

didalamnya dibutuhkan konsentrasi dan kekhusukkan, namun ketika ada keperluan, 

syariat memberikan keringanan untuk melakukan gerakan yang diperlukannya. 

6. Kesalahan sebagian orang yang tertipu dengan Khusyu nifak yang hanya 

mementingkan kekhusukkan lahirian, namun sebenarnya hatinya tidak berada dalam 

jasadnya ketika sholat. 
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DERAJAT HADITS PEROWI SHODUQ DALAM ILMU HADITS 

I. MUQODDIMAH 

 

���� � T! �����
� �;*S� � *&� d.' ��4 ¦�A ���5�
� K� �� ��:��� w�&!� T! �����
� d.'� �
9 �5eS� �����
�� �U 
����� �� K�) �)�
�.  

Artikel ini sengaja kami angkat karena sebagian ahli ilmu terutama dari 

kalangan kontemporer menyuarakan bahwa perowi yang diberikan status shoduq 

oleh ulama Ahli Jarh wa Ta’dil, status haditsnya tidak dapat dijadikan hujjah, jika 

tidak memilki penguat dari perowi lainnya atau dengan bahasa lain statusnya 

hanyalah sebagai rowi penguat saja. Oleh karenanya kami akan merangkumkan 

sebuah tulisan ilmiyah karya Syaikh DR. Abdul Aziz bin Sa’ad dengan judul “ XD!0 

F)�� R��N
� � � Z ��5;	 ” (derajat haditsnya perowi shoduq dan perowi yang berada 

dalam tingkatan ini). 

 

II. PENGGUNAAN LAFADZ SHODUQ DALAM BAHASA DAN AL QUR’AN 

 

Secara bahasa “R�S” (jujur) adalah lawan dari “T8@
�” (dusta). “R��S” adalah 

isim mubalaghoh (kata yang menunjukan penyangatan, artinya sangat jujur) 

lebih dari kata “shidqu”. Dalam Al Qur’an penggunaan kata “R�S” dalam beberapa 

bentuk kata yaitu : 

1. “]Ra�]S” (membenarkan). Seperti dalam firman Allah � : 

c,]� }J�]D l<]ec
��̂ ]Ra�]S]� [.]&b	g�c
�]�  

“Sebenarnya dia (Muhammad) telah datang membawa kebenaran dan membenarkan 

rasul-rasul (sebelumnya).” (QS. Ash-Shaffaat (37) : 37). 

2. “]R[0�]S” (orang yang benar). Seperti dalam firman Allah � : 

g�a��̂ ̀�Ì ]R[0�]S [�b']�c
� ̀�Ì]� �q
�g&]! �v�5̂]�  
“Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul 

dan nabi”. (QS. Maryam (19) : 54). 

3. “g<)l�lN
�” (orang yang sangat jujur). Seperti dalam firman Allah � : 

gÂg&�g) �](|)#̀ g<)l�lN
� �]�[�c+#̀ r[+ Ôb5]& �$�]	:̀]� ��]�[&  
“Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh 

ekor sapi betina yang gemuk-gemuk” (QS. Yusuf (12) : 46). 
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4. “iRl�]Ng ” (yang membenarkan). Seperti dalam firman Allah � : 

�8̀]1]� iT�]�[I iRl�]Ng  �n��]�[
 �v��̂]	]'  
“Dan ini (Al Quran) adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab” (QS. 

Al Ahqaaf (46) : 12). 

Adapun penggunaan kata “shoduuq” secara khusus, belum kami temukan 

penggunannya didalam Al Qur’an yang mulia. Sedangkan penggunaan pecahan 

kata “Shidqu” dalam hadits amat sangat banyak sekali.  

Syaikh Doktor menulis : 

�L� w�L ®j�	
� ��(�S��  ) :R�N
� X:��P  w�:
� G�-
�  p��� ��' q��  � ª � K	Ù� Ú	" �  3
� § �@) 
q�L�S q� �; .( �81� w�) d.' ��# ��� ÂS� �p�
� ��f� R0�S Z �
�L K©.�+ �  3
� # �@) q�Q+�� �H)�� . 

���+ ÂS� 3
8� d.' ,�5& X�
�5��  )R��S  (0�+# 3
� �LC Ä�� ��  ¯ �� .  
“Imam Ar-Roghib Al Ashfahaaniy berkata : ‘Ash-Shodiq (orang yang jujur) 

adalah orang yang sesuai antara ucapannya dan yang disembunyikannya itu 

selaras, maka kapanpun didapatkan salah satunya tidak memenuhi syarat maka 

ia bukan orang yang jujur secara sempurna’. (Sh. Doktor berkata) : ‘ini 

menunjukan bahwa seseorang yang disifati bahwa ia adalah orang yang jujur 

dalam ucapannya, maka ini mengkonsekuensikan bahwa ia Hafidz (kuat 

hapalannya) dalam haditsnya (pembicaraan/beritanya). (apalagi) jika ia disifati 

dengan bentuk kata Mubalaghoh “Shoduuq” (artinya sangat jujur) tentu ini lebih 

memberikan faedah bahwa ia kuat dalam hapalan terhadap apa yang akan ia 

sampaikan”. 

 

III. KEDUDUKAN KATA “SHODUUQ” DALAM TINGKATAN TA’DIL 

 

Syaikh Doktor menulis : 

<�;� ���N�� Z ®;�	  t	«� ,)���
��  _���+ ��)#! �  !0�N�� OD�	���  _d.' # C!�5' R��S � � �(.W�Á �  
Ü��
# ,)���
� � ¸ ¢��; �10�(�D� Z �(�Y�  Z �.& Ü��
# ,)���
� . d.�+ ,�5& w�H�� �Ý # K� ¥� Ä+��� 

��	
��5' �� ·# ¦�� �(.�D Z X5;	�� ���H
�X �  ®;�	  ,)���
� . � #� Ä+��� ¡18
� Z ����I �©�  w���'2� 
3
8I� Ä+��� �)E �)�
� rL�	�
� Z ����I C	N5�
� �:+ �1*�D Z X5;	�� XH
�H
� . F��� � Ä+��� ��� 	h� Z 

����I ®)	:�
� �L �Y �� ®;�	  ,)���
� X:5~ X��eN
� �:+ ,�D ,1# �81 XD!�
� Z X5;	�� �X���	
 . �L� o�Y# 
Ä+��� /��p�
� �� ®;�	  t	«� ,)���
�� q�GHI �  Ü��
�� 3
8�� OY� F)�� R��N
� Z X5;	�� X� ��� .  

“Para penulis kitab Jarh wa Ta’dil (sepanjang yang Doktor lihat dalam literatur 

ilmu ini) telah bersepakat bahwa kata “Shoduuq” dan yang semisalnya 
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merupakan lafadz-lafadz Ta’dil, kemudian barulah mereka berijtihad untuk 

menjadikan lafadz ini dalam tingkatan kebeberapa pada lafadz-lafadz ta’dilnya. 

Sebagai contoh Imam Al Hafidz Abdur Rokhman bin Abi Hatim menempatkan 

kalimat shoduuq dalam tingkatan yang kedua dari tingakatan Ta’dil. Adapun Al 

Hafidz Adz-Dzahabi dalam kitabnya “Miizanul I’tidaal demikian juga Al Hafidz 

Zainuddin Al ‘Irooqiy dalam kitabnya “At Tabashuroh” menempatkannya pada 

tingkatan yang ketiga. Al Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya “At Taqriib” 

menggabungkan tingkatan Ta’dil (yang pertama-pent.) adalah tingkatan sahabat, 

lalu menempatkan kata “Shoduuq” pada tingkatan keempat. Kemudian Al 

Hafidz As-Sakhowiy meletakan tingkatan Jarh wa Ta’dil dengan lafadz-lafadz 

yang sangat banyak, dimana beliau menempatkannya pada tingkatan yang 

kelima”. 

 

IV. PENDAPAT ULAMA TENTANG KEHUJAHAN PEROWI SHODUUQ 

 

Sebagian ulama berpendapat bahwa hadits perowi shoduuq dapat 

dijadikan hujjah, sedangkan sebagian mereka lagi berpendapat haditsnya ditulis, 

kemudian dilihat apakah ia “Hafidz” (hapal) hadist ini yang merupakan 

kekhususannya sehingga ia dapat dijadikan hujjah ataukah ia tidak “Hafidz” 

(hapal) hadistnya sehingga tidak dapat dijadikan hujjah. 

Sebagai contoh Imam Ibnu Abi Hatim dalam kitabnya “Jarh wa Ta’dil 

berkata : 

 )$�D� Ü��
�� Z t	«� ,)���
�� d.' ®;�	  ª" :  
1 _���+ ,�L ����.
  :��� X:W � �# �:�  \5W �(+ �� Þ�× �H)�ß .  
2 _���� ,�L �
 R��S �# �.4 R�N
� �# ?f�2 �� � �(+ �� ®�@) �H)�� 	Q�)� ��+ .(  

“aku menulis dalam “Jarh wa Ta’dil” beberapa tingkatan : 

1. Jika seorang perowi dinilai “Tsiqoh” atau “Mutqin Tsabait” maka ia adalah 

perowi yang dapat dijadikan hujjah haditsnya. 

2. Jika ia dinilai “Shoduuq” atau kejujuaran adalah tempatnya atau “Laa ba’sa 

bih”, maka ia ditulis haditsnya lalu dilihat kondisinya. 

Lalu Imam Ibnu Sholah mendukung pernyataan Imam Ibnu Abi Hatim ini 

kaitannya bahwa haditsnya perowi shoduuq itu ditulis dan dilihat kondisinya, 

beliau rohimahulloh dalam “Muqodimahnya” berkata : 

 )��� Ü��
�� X.������ �  ,1# �81 f�
� Z t	«� ,)���
�� � �L� �(5;! ��4��# ��	
��5' �� ·# ¦�� Z 
����I t	«� ,)���
�� 0�Df+ ���#� � ��� �(5;	� 3
8I .(  

“penjelasan lafadz-lafadz yang digunakan oleh para ulama yang pakar dalam hal 

ini dalam masalah Jarh wa Ta’dil. Imam Abu Muhammad Abdur Rokhman bin 
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Abi Hatim dalam kitabnya “Jarh wa Ta’dil” telah memberikan peringkat, (yang 

aku pandang) sangat baik dan sangat bagus, (sehingga) kami pun mengikuti 

pemeringkatan beliau”. 

Kemudian setelah beliau menyebutkan pemeringkatan Imam Abu Hatim, beliau 

memberikan komentar alasan kenapa perowi shoduuq ditulis haditsnya dan 

dilihat kondisinya, kata beliau rohimahulloh  : 

� �81 $�!�5�
� 2 	��; XP)	�� �5-
� � 	Q��+ Z �H)��  �¯� ª� o	�) �P5Y  
“karena ungkapan ini (shoduuq) tidak memberikan isyarat persyaratan 

kedhobitannya (daya hapalnya), (sehingga) perlu ditinjau haditsnya dan 

dibandingkan sampai diketahui kedhobitannya”. 

Kemudian pernyataan Imam Ibnu Sholah ini diikuti oleh para Imam yang menulis 

tentang ilmu Mustholah hadits seperti, Imam Nawawi, Imam Sakhowi, Imam Al 

Iroqiy dan Imam Suyuthi. 

Namun sebagian ulama seperti Al Hafidz Ibnu Hajar dan Al Hafidz Adz-

Dzahabi berpendapat bahwa perowi shoduq dan yang semakna dengannya dapat 

dijadikan hujjah haditsnya. Al Hafidz Adz-Dzahabi rohimahulloh  dalam “Miizanul 

I’tidal” berkata : 

d.'# C��	
� �
�5:��  :X:W Xh� � \5W� Ä+�� ¸ X:W ¸ R��S � 2� ?f� �� B�
� �� ?f�  
“Tingkatan para perowi (mulai) Yang paling tinggi yang diterima haditsnya 

adalah : “Tsiqoh Hujjah”, “Tsabat Hafidz”, lalu tsiqoh lalu Shoduuq, “laa ba’sa 

bih” dan “laisa bihi ba’sun”. 

Al Hafidz Ibnu Hajar ketika menerangkan perkataan ulama bahwa hadits “Syadz” 

adalah “ X�
�p� X:H
� �  �1 <W�# �� ” (penyelisihan perowi tsiqoh dengan rowi yang lebih 

tsiqoh darinya) beliau rohimahulloh  berkata : 

���
�� �)��! X:W �# R��S  
“Syadz rowi tsiqoh atau shoduuq”. 

Begitu juga Syaikh Ahmad Syakir mengambil pendapat ini dan menempatkan 

perowi shoduuq dan yang semisalnya pada tingkatan perowi yang shahih 

haditsnya pada peringkat ketiga. 

 

V. PENDAPAT YANG ROJIH DALAM MASALAH INI 

 

Pendapat yang rojih dalam masalah ini adalah bahwa perowi shoduuq 

haditsnya dapat dijadikan hujjah, dalilnya adalah sebagai berikut : 

1. Lafadz “shoduuq” secara bahasa menunjukan bahwa pelakunya telah 

mengimplementasikan dua perkara ini yaitu, ia jujur dalam menyampaikan 

sesuatu yang berarti ia hafidz (hapal) terhadap apa yang ia telah sampaikan 
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dan orang yang jujur menunjukan bahwa apa yang ia nampakan sesuai 

dengan apa yang terpendam dalam hatinya. Kemudian jika kita bandingkan 

kata tsiqoh dalam Al Qur’an, justru kita dapatkan bahwa penggunaan kata 

tsiqoh tidak menunjukan bahwa ia jujur dalam ucapan dan tsabit (kokoh) 

penukilan beritanya. Penggunaan kata “<W�” dalam Al Qur’an kebanyakan 

dalam masalah perjanjian, seperti dalam firman Allah � berikut : 

��g	_Ic��]� X̀]�b��̂ [�u.
� b�_@b�.̀]' g�L̀�H̀�[ ]� /[8u
� b�_@:̀Ẁ�]� [��̂  
“Dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjian-Nya[405] yang telah diikat-

Nya dengan kamu” (QS. Al Maidah (5) : 7). 

da�]� [�g;b�g; �q:[Wb�]  ]�[  [�u.
�  
“sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah” (QS. 

Yusuf (12) : 66). 

c��̂]� �]�c8]A#̀ ]R�H̀�[  r�̂]� ,̀�[��]	b&�̂  
“Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil” (QS. Al Baqoroh (2) 

: 83). 

Syaikh Doktor menulis : 

,� � XQ�
  )R��S  ({�L# X
20 d.' X)�j \5H�
� Z w�:
� �  X��S  )X:W  (3
�� �  F�� X�.
� � � � 
F�� w����&� ¢!��
� . �@
 �W�Ã� Z �(�*PS� ��	HI# �  w����&� XQ�
  )X:W  (�1�.�D� 
q�5: /��	.
 
/8
� à.� X5;	  X�
�' �  �5-
� �:;2�� .  

“Sesungguhnya penggunaan lafadz “Shoduuq” lebih kuat untuk menunjukan 

atas tingkatan kekokohannya dalam ucapan dibandingkan dengan lafadz 

“Tsiqoh”. Ini dari segi bahasa dan penggunaannya oleh Syari’. Namun para 

ahli hadits dalam peristilahan mereka lebih banyak menggunakan lafadz 

“Tsiqoh” untuk memberikan gelar kepada perowi yang telah mencapai 

tingkatan tinggi dalam masalah “dhobit” (hapalan) dan “Itqon” 

(kekokohannya). 

2. Pendapat Imam Ibnu Abi Hatim yang mengatakan bahwa perowi shoduuq 

bukan sebagai hujjah, perlu untuk diklarifikasi. Yakni bahwa Imam Ibnu Abi 

Hatim menyebutkan tingkatan Jarh wa Ta’dil dalam 3 tempat di kitabnya. 

Tempat yang pertama dan yang kedua adalah pada jilid yang pertama 

dimana itu merupakan mukadimah kitabnya. Adapun tempat yang ketiga 

adalah isi kitabnya yang merupakan jilid duanya. Penyebutan tingkatan Ta’dil 

pada tempat pertama dan kedua lebih banyak penjelasan yang menunjukan 

apa yang beliau maksudkan dari pembagiannya, dimana beliau membagi 

tingkatan para perowi yang diterima haditsnya menjadi 4 tingkatan. 
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Tingkatan yang pertama, kedua dan ketiga adalah para perowi yang dijadikan 

hujjah haditsnya, sedangkan tingkatan yang keempat adalah perowi yang 

diterima haditsnya hanya dalam masalah Fadhoilul (keutamaan) amal. 

Tingkatan yang pertama yang beliau tulis pada tempat pertama dan kedua 

dalam kitabnya adalah mereka para Aimah Hufadz yang Atsbat (kokoh). 

Tingkatan yang kedua adalah mereka para Hufadz yang tsiqoh. Sementara 

untuk tingkatan yang ketiga, Al Imam Ibnu Abi Hatim berkata : 

R��N
� Z ��)��! � ¢!�
� Z ��)0 � \5H
� /8
� �() q�����# � �L� �.5L C8��(«� 0�:�
� � �8(+ Þ�× �H)�ß 
q�-)# 

“Shoduuq dalam periwayatannya, waro’ (menjaga diri) dalam agamanya, 

Tsabat yang terkadang wahm (keliru) dan diterima oleh Ulama pengkritik 

yang pakar dibidangnya, maka ini dijadikan hujjah juga haditsnya”. 

Kemudian untuk tingkatan yang keempat, beliau rohimahulloh berkata : 

R��N
� ¢!�
� ,���� � ®
��
� ��.' �1�
� fP��� �(�
�� �.�
�� � �8(+ ®�@) �  �H)�� ®�j	�
� 
®�1	�
�� �1©
�� T�0��� � 2� Þ�× ß�H)� Z w*�� K�	���  

“Shoduuq dan waro,  (terkadang) lalai, pada umumnya wahm, khotho, sahwi 

dan Gholath (ungkapan yang menunjukan kekeliruan-pent.). maka ia ditulis 

haditsnya dalam masalah “Targhib” (dorongan) dan “Tarhib” (peringatan), 

kezuhudan dan akhlak, namun tidak ditulis haditsnya dalam masalah Halal 

dan Haram”. 

Kesimpulannya sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Doktor : 

,S���� # ��� ·# ¦�� ,�D F)�� R��N
� Z �)81 ��Y��� d.' ���L :  
��:
� w���  :R��N
� Z ��)��! ¢!�
� Z ��)0 /8
� �() q�����# � �8(+ Þ�× �H)�ß .  
��:
� ��H
�  :R��N
� ,���� ®
��
� ��.' �1�
� fP��� . �8(+ ®�@) �  �H)�� ®�j	�
� ®�1	�
�� � 2� 
Þ�× �H)�ß Z w*�� K�	��� .  

 ���+ �I F)�� R��N
� o�S��� ��f� ,��  ®
��
� ��.' �1�
� fP��� ���+ ®�@) �  �H)�� Z ,��-�
� 
2� Þ�× �� . ��+ �@� DF)� R��N
� /8
� B�
 3
8I � �# /8
� �() q�����# F�ß § 	H@) �1�
� Z 

�H)�� � §� �@) q�5
�j ��.' . 	1�Ô K*I ��� ·# ¦�� Z �81 OY��� w��� �  X �:  ����I 3
8I� Z 
OY��� ��H
� �  X �:��  :��# Þ�× �H)�ß . X�!�:�� 3
� Z OY��� F
�H
� 
�/8 �1 Z !�S �.á� ��H
� :  

 )���� ,�L ��� R��S  ...�(+ �� ®�@) �H)�� 	Q�)� ��+ .( �Ý # �81 C!�5�
� X.�Ì � ��fI� ,�+ 3
� �� 
K�:; �  ,�N�; ���� ��Y X �:�� . â�� ��# 	Q�) Z �H)�� X+	�� w�� /��	
� : ,1 �1 R��S �() q�����# 
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F�ß § 	H@) �1�
� Z )���H §� ®.�) ��.' �H)�e+ Þ�4 �� � �# �1 R��S ,��  ®
��
� ��.' �1�
� fP��� 
*+ Þ�× �� .  

“Kesimpulannya bahwa Imam Ibnu Abi Hatim menjadikan status rowi 

shoduuq pada kedua tempat dalam kitabnya menjadi 2 macam : 

A. Shoduuq dalam periwayatannya, waro’ (menjaga diri) dalam agamanya, 

maka haditsnya dijadikan hujjah. 

B. Shoduuq yang lalai pada umumnya wahm dan khotho’, maka ia ditulis 

haditsnya dalam masalah Targhib dan Tarhib tidak dapat dijadikan hujjah 

dalam masalah Halal dan Haram. 

Jika perowi shoduq yang lalai pada umumnya kondisinya wahm dan khoho’ 

ditulis haditsnya dalam masalah keutamaan amal, namun tidak dijadikan 

hujjah, maka bagaimana dengan haditsnya perowi shoduuq yang tidak seperti 

itu keadaannya? Atau ia terkadang keliru, namun tidak terlalu sering dan ini 

bukan kondisi umum pada dirinya?. Yang nampak dari ucapan Imam Ibnu 

Abi Hatim dalam tempat yang pertama pada Mukadimah kitabnya demikian 

juga pada tempat yang kedua, bahwa perowi shoduuq dijadikan hujjah 

haditsnya. Jika kita bandingkan pada tempat yang ketiga yang terdapat 

pada jilid dua “jika dikatakan bahwa ia perowi shoduuq… maka ia ditulis 

haditsnya dan perlu dilihat”, kita dapatkan bahwa ungkapan ini adalah masih 

global, seolah-olah beliau menyabutkan hal ini karena sudah dirinci terlebih 

dahulu dalam mukadimah kitabnya. Maksudnya adalah perowi shoduuq tadi 

dilihat haditsnya untuk mengetahui keadaannya, apakah ia perowi shoduuq 

yang terkadang keliru dimana ia tidak sering keliru dan ini bukan kondisi 

dirinya secara umum?, maka haditsnya dapat dijadikan hujjah. Atau ia perowi 

shoduuq yang kondisi umumnya sering lalai, wahm dan khotho’?, maka tidak 

dapat dijadikan hujjah”. 

3. Imam Ibnu dalam kitabnya “Al Kamil fii Dhua’aafaa” berkata : 

	I��� Z ·��I �81 ,I �  	I� T	-� �  Â�-
� � � � Â.�A� ��+ ��	h+ ã�5
� �
�'� ã�5
�  ...2� 
d:5) �  C��	
� �)8
� § �1	I�# 2� �  �1 X:W �# R��S  

“Orang yang aku sebutkan dalam kitabku ini adalah mereka yang disifati 

dengan kedhoifan dan yang diperselisihkan, sebagian ulama men-jarh-nya 

dan sebagian lagi men-ta’dil-nya…. Tidak tersisa orang-orang yang aku 

sebutkan, kecuali mereka-mereka para perowi tsiqoh atau shoduuq”. 

Disini mengisyaratkan bahwa Imam Ibnu ‘Adiy menganggap bahwa perowi 

shoduuq dapat dijadikan hujjah. 

4. Imam Muslim dalam muqodimah kitab shahihnya menyebutkan kriteria para 

perowi yang dapat dijadikan hujjah haditsnya, beliau rohimahulloh berkata : 
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,1# X �:�&� Z F)��� �:;�� �� ��.:� � § �D�) Z �V�)��! o*�A� �)�" 2� ��.¬ Ñ��+  
“Orang yang istiqomah dalam haditsnya, kokoh terhadap apa yang ia nukil, 

tidak didapati dalam riwayatnya perselisihan yang sangat banyak dan tidak 

banyak melakukan kesalahan”. 

Syaikh Doktor berkata : 

w�L#  :�  �I Z X5;	   )R��S  (���+ § ÂS�) o*�A2�� �)��
� Z �H)�� �# ��.p�
� Ñ���
� .  
�Å�� �1 w�' Z ���� ÈÂA �P5Y q*�.L �' XD!0 X:H
� K��
� �5-
�  

“perowi shoduuq sesungguhnya ia tidak disifati dengan perselisihan yang 

banyak atau banyak melakukan kesalahan. Hanya saja ia adalah perowi yang 

dirinya adil, ringan dhobitnya dibandingkan dengan dhobitnya perowi yang 

tsiqoh yang sempurna dhobitnya”. 

Kemudian Doktor menyebutkan para perowi shoduq yang dijadikan hujjah 

oleh Imam Muslim, seperti : 

A. “ ��� �� ���	 �� 
	�
 ����� ��	��� ” yang dinilai shoduq oleh Al Hafidz Ibnu Hajar 

dan Al Hafidz Adz-Dzahabi. Ia dijadikan hujjah oleh Imam Muslim dalam 

“Shahihnya”. 

B. “ ���� �� 
��� ������� ” yang juga dinilai shoduuq oleh dua Al Hafidz diatas, ia 

dijadikan hujjah oleh Imam Bukhori dalam “Shahihnya”. 

C. “ ��� �� ��
�� ������ ” yang dinilai oleh Al Hafidz Ibnu Hajar shoduq, 

dijadikan hujjah oleh Imam Bukhori dalam “Shahihnya”. 

5. Imam Bukhori dalam kitab shohinya berkata : 

T��I !�5A# 0���� � T�� �  J�D Z CE�D�  A �����
 R��N
� Z ���� C*N
�� K�N
�� ã��	�
�� 
K�@���� 

“Kitab berita-berita Ahad. Bab tentang ijazah berita satu orang yang 

shoduuq dalam masalah adzan, sholat, iqomah, warisan dan hukum-hukum 

lainnya”. 

Al Hafidz dalam “Al Fath” mensyaroh : 

0�	�� E�D2��C  _E��D ,��
� �� � w�:
�� ��f� Xh�  
“yang dimaksud dengan ijazah adalah kebolehan beramal dengan beritanya 

dan ucapannya dapat dijadikan hujjah”. 

Sebagaimana yang telah berlalu apa yang dijadikan pegangan oleh Imam Ibnu 

Sholah yang mengambil pendapatnya Imam Ibnu Abi Hatim tentang rowi 

shoduuq haditsnya perlu ditinjau terlebih dahulu tidak otomatis menjadi hujjah 

dengan dirinya sendiri, bisa jadi adalah pendapat pribadinya sendiri, oleh karena 

itu Imam Ibnu Katsir ketika melihat apa yang dipegangi oleh Imam Ibnu Abi 
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Hatim dan Imam Ibnu Sholah menyelisihi pendapat mayoritas ulama, beliau 

rohimahulloh  berkomentar : 

¸� $��*PS� ¼�p"� r�5�) o�L�
� �(�.' � � � 3
� # /!�p5
� ��� w�L Z ,D	
�  :���@& ��' �# ��+ 	Q� 
���+ �@) Z Ï0# wE���� �(�0!#� ���'  .w�L� ��� ·# ¦��  :��� ,�L R��S �# �.4 R�N
� �# ?f�2 �� �(+ �� 

®�@) �H)�� 	Q�)� ��+  
“kemudian peristilahan yang diungkapkan seseorang perlu diperhatikan terlebih 

dahulu, misalnya Imam Bukhori ketika mengomentari seorang perowi : “mereka 

mendiamkan hadits darinya” atau “fiihi nadhor” maka ini menurut Imam 

Bukhori adalah kedudukan yang paling rendah. Begitu juga perkataan Imam 

Ibnu Abi Hatim “shoduuq” atau “kejujuran adalah tempatnya” atau “laa ba’sa 

bih” maka yang dimaksud beliau adalah orang ditulis haditsnya dan perlu untuk 

ditinjau”. 

 

VI. HASIL PEMBAHASAN DALAM MASALAH INI 

 

Derajat hadits perowi shoduuq adalah hasan lidzatihi. Dengan 

dikeluarkannya hadits perowi shoduuq dalam shahihain (Bukhori-Muslim) atau 

salah satunya sebagai hujjah oleh dua Amirul Mukminin fil Hadits dan telah 

diterima haditsnya oleh kaum Muslimin menunjukan bahwa perowi shoduuq 

dapat dijadikan hujjah. Apabila Aimah sekelas Imam Ahmad, Imam Ibnul Madini 

dan Imam Daruquthni menghukumi haditsnya perowi shoduuq sebagai hadits 

shahih, maka kemungkinan besar haditsnya terdapat penguat dari jalan-jalan 

lainnya. 

 

VII. KEDUDUKAN PEROWI YANG DIKATAKAN “SHODUUQ LAHU AUHAM” 

DAN “SHODUUQ YUHIM” 

 

Syaikh Doktor Abdul Aziz berkata : 

�  K�.��� # �1�
� ©��D d.' ���¥� � 2� t�:) �1�
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� Z �5Y /��	
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� �  �(�
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“sudah maklum bahwa wahm bisa terjadi pada siapa saja, tidaklah tercela wahm 

yang sedikit pada diri rowi yang dapat mencederai kedhobitannnya, karena tidak 

seorang pun yang bisa selamat darinya. Jika terdapat hadits seorang perowi yang 

keliru dan salah namun tidak banyak, maka hal ini tidak menghalangi untuk 

menerima beritanya dan berhujjah dengan haditsnya menurut mayoritas Hufadz 

hadits.  Jika banyak salahnya dalam hadits namun bukan sifat yang umum pada 

dirinya,  maka jumhur Hufadz berhujjah dengan haditsnya juga, yang dimaksud 

mereka berhujjah dengan haditsnya yang telah clear bahwa ia dhobit padanya 

dan menjauhi hadits yang ia berbuat keliru padanya. Adapun jika sifat wahm 

adalah keumuman dirinya namun ia tidak tertuduh sebagai pendusta, maka 

tercederai keadilannya, sehingga ia hanya ditulis haditsnya dalam masalah 

keutamaan amal dan semisalnya dan haditsnya dapat dikuatkan dengan penguat-

penguat jalan lainnya, sehingga naik derajatnya menjadi Hasan lighoirihi. 

Sebagian Aimah yang pakar telah menyaring haditsnya perowi seperti ini seperti 

Imam Bukhori, Imam Muslim dan Imam Tirmidzi serta menulis haditsnya 

mereka didalam kitab shahihnya atau menghukuminya sebagai hadits shohih”.  

Telah datang kalimat “Shoduuq lahu auham” atau “Shoduuq yuhimu” dalam 

ucapan para Hufadz dalam biografi para perowi, namun penggunaan kalimat ini 

oleh mereka tidak terlalu banyak. Yang paling sering menggunakannya adalah Al 

Hafidz Ibnu Hajar dalam “At Taqriib”.  Telah jelas bagiku setelah mengadakan 

penelitian bahwa keadaan perowi yang disifati dengan hal ini oleh Al Hafidz 

adalah mayoritas haditsnya dapat dijadikan hujjah. Aku telah mendengar guru 

kami Syaikh Bin Baz ketika ditanya tentang ucapan Al Hafidz : “Shoduuq lahu 

Auham” atau “Shoduuq Yuhimu” maka beliau rohimahulloh menjawab yang 

kesimpulannya bahwa haditsnya mereka dapat dijadikan hujjah”. 

 

È�]; Fe5
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FATWA MASBUK YANG MENDAPATKAN SATU RAKAAT 

 

Dalam fatawa Islam Sual wa Jawab yang diasuh oleh Syaikh Sholih Al Munajid (syamilah) ada pertanyaan 

sebagai berikut : 
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Terjemahan :  

Soal no. 22155 (dengan apa mendapatkan satu rokaat) 

Pertanyaan : Jika seseorang mendatangi sholat pada saat imam sedang rukuk, 

akan tetapi orang tersebut tidak mengucapkan “Allohu Akbar” apakah dihitung 

mendapatkan saru rokaat ataukah tidak? Dan kenapa alasannya?  

Jawab : Alhamdulillah, jika makmum mendapatkan imam sedang rukuk, maka ada 

3 keadaan : 

1. Ia takbirotul ihrom dalam keadaan berdiri, lalu rukuk bersama Imam yang 
sedang rukuk, maka ia mendapatkan 1 rokaat bersama Imam. 

2. Ia takbirotul ihrom pada saat Imam sedang rukuk, akan tetapi pada waktu Ia 
rukuk, Imam sudah bangkit dari rukuk, maka Ia tidak dihitung mendapatkan 
rokaat bersama Imam dan ia menyempurnakan sholat yang ketinggalan 

3. Ia langsung rukuk tanpa takbirotul ihrom, maka dalam keadaan ini batal 
sholatnya dikarenakan Ia meninggalkan rukun dari rukun-rukun sholat yaitu 

Takbirotul Ihrom. 
Para Fuqoha telah sepakat bahwa barangsiapa yang mendati Imam rukuk maka ia 

mendapatkan satu rokaat, karena sabda Nabi sholallahu alaihi wa salam : 

“barangsiapa yang mendapatkan rukuknya (Imam), maka ia mendapatkan satu rokaat”. (HR. 

Abu Dawud dishohihkan Syaikh Albani dalam Irwaul gholil (no. 496)).  
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Berkata Syaikh Albani (h. 262) : ‘yang menguatkan hadits ini adalah apa yang 

biasa diamalkan oleh sahabat, (yaitu) 

1. Ibnu Mas’ud Rodhiyallahu anhu berkata : ‘Barangsiapa yang tidak mendapati Imam 
dalam keadaan rukuk maka ia tidak mendapatkan rokaat tersebut’…Sanadnya shohih. 

2. Abdulloh bin ‘Umar Rodhiyallahu anhu berkata : ‘Jika kamu mendatangi (sholat) 
pada saat Imam sedang rukuk dan engkau meletakkan kedua tangannya diatas kedua 
lututnya, sebelum (Imam) bangkit dari rukuk, maka engkau mendapatkan satu rokaat’. 
Sanadnya shohih. 

3. Zaid bin Tsabit Rodhiyallahu anhu berkata : ‘Barangsiapa yang mendapatkan rukuk 
sebelum Imam mengangkat kepalanya, maka Ia mendapatkan satu rokaat’. Sanadnya 
Hasan .selesai nukilan 

Lihat ensiklopedi Fikih Kuwait (23/133) dan Al Mughni (1/298)  

 

Fatwa Lajnah Daimah no. 93 (syamilah) 
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Terjemahan : 

Pertanyaan : Seorang makmum datang terlambat dan mendapati Imam sedang 

rukuk lalu Ia bertakbir dan rukuk bersama Imam sebelum Imam bangkit dari 

rukuknya, apakah Makmum wajib menyempurnakan sholatnya setelah Imam salam 

? 

Jawab : Jika makmum takbirotul ihrom dalam keadaan berdiri lalu rukuk dan 

mendapati Imam sedang rukuk maka Ia mendapatkan rokaatnya tersebut, 

berdasarkan hadits Abu Bakroh Rodhiyallahu anhu bahwa beliau mendapati Nabi 

sholallahu alaihi wa salam rukuk lalu ia pun rukuk sebelum sampai ke shof, 

kemudian Nabi sholallahu alaihi wa salam bersabda kepadanya : “semoga Alloh 

menambah semangatmu dan jangan kamu ulangi” (HR. Bukhori) dan dalam lafadz sunan 

Abu Dawud : “beliau sholallahu alaihi wa salam rukuk sebelum sampai ke shofnya kemudian 

sambil jalan menuju ke shof’. Dan juga berdasarkan yang diriwayatkan dalam sunan 

Abu Dawud, bahwa Nabi � bersabda : “Barangsiapa yang mendapatkan rukuk, berarti ia 

mendapatkan rokaat (sholat)”. 

 

 

Penjelasan Syaikh Ibnu Utsaimin menjelaskan dalam Liqo bab maftuh 

(192/22-syamilah) 
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Terjemah : 

Pertanyaan : Ya fadhilah Syaikh sebagian ikhwan tidak berpendapat mendapatkan 

satu rokaat dengan mendapatkan rukuk, alasannya hadits membaca fatihah 

diriwayatkan oleh Imam Bukhori sedangkan masalah ini diriwayatkan oleh 

selainnya, bagaimana pendapatmu ? 

Jawab : sebagian ulama berpendapat bahwa membaca Al Fatihah harus dalam 

setiap rokaat sampai pun makmum masbuq jika mendapati Imam sedang rukuk 

dan Ia bertakbir kemudian rukuk bersama Imam tetap tidak dihitung mendapatkan 

satu rokaat, pendapat ini lemah tanpa keraguan, yang melemahkannya adalah 

hadits Abu Bakroh Rodhiyallahu anhu bahwa Nabi sholallahu alaihi wa salam 

bersabda ketika mengetahui bahwa beliau terburu-buru untuk mendapatkan rukuk 

bersama Imam dengan sabdanya : “semoga Alloh menambah semangatmu dan jangan 

ulangi”. Seandainya beliau tidak mendapatkan satu rokaat niscaya Nabi sholallahu 

alaihi wa salam akan memerintahkannya untuk menyempurnakannya, diamnya 

Nabi sholallahu alaihi wa salam tentang penyempurnaannya menunjukkan bahwa 

makmum yang mendapatkan rukuknya Imam, mendapatkan satu rokaat, ini dari 

sisi dalil. 

Adapun dari sisi Nadhor (qiyas) adalah, kapan saatnya membaca Al Fatihah ? pada 

keadaan bagaimana ? berdiri pada waktu itu gugur karena wajib mengikuti Imam, 

maka gugurnya dzikir yang wajib padanya adalah mengikutinya. ini adalah benar : 

bahwa seseorang jika mendapatkan rukuk, maka mendapatkan rokaat. 
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HUKUM SHOLAT MEMAKAI CELANA PANTOLAN 

(mengambil faedah dari “Fiqih Nawaazil fil Ibadaat karya DR. Kholid bin Ali) 

 

Celana pantolan adalah salah satu jenis celana yang sekarang 

kebanyakan dipakai kaum Muslimin di Indonesia, seperti celana yang biasa 

dipakai oleh karyawan yang bekerja di sektor formal dan tidak sedikit juga 

dipakai pada kehidupan sehari-hari. Celana pantolan tidak terdapat pada 

zaman dahulu, sehingga kaum Muslimin generasi pertama tidak pernah 

sholat memakai celana Pantolan. 

Imam Al Albani rohimahulloh mengatakan: “Sesungguhnya celana 

pantolan mengandung dua musibah. Yang pertama, hal ini menyerupai 

orang-orang kafir dan yang kedua membentuk aurat. Syeikh DR. Kholid bin 

Ali menanggapi, adapun poin yang pertama ditinjau bahwa memakai 

pantolan menyerupai orang-orang kafir, maka sekarang celana pantolan 

dipakai oleh sebagian kaum muslimin di negeri-negeri mereka sehingga hal 

ini bukan lagi kekhususan orang-orang kafir. Para salaf dahulu membenci 

memakai pakaian “barnus”, namun ketika Imam Malik ditanya tentang 

memakai pakaian “barnus”, beliau menjawab, ‘tidak mengapa’. Maka orang-

orang pun berkata, ini pakaian orang Nasroni. Imam Malik pun menanggapi 

‘(sekarang) ia dipakai disini’. Sehingga hal ini menunjukkan sesuatu jika 

telah menyebar di kalangan kaum muslimin maka hal itu bukan lagi 

kekhususan orang-orang kafir dan tidak mengapa menggunakannya selama 

tidak mengandung larangan dalam syari’at. Hal ini mirip dengan perkara-

perkara dunia lainnya. 

Adapun tanggapan terhadap poin yang kedua, bahwa celana pantolan 

membentuk aurat maka sebagian fuqoha berpendapat sholat memakai 

pakaian yang sempit itu boleh dan tidak mengapa. Dalil bahwa pakaian yang 

sempit boleh digunakan dalam sholat adalah hadits Jabir �  

c�̂+̀ ̀�Ì �n�[&�]� bÂ[e]�c
�+̀ [��̂ � c�̂]� ̀�Ì �q:l�]Y b!©̂a;�+̀ [��̂  

“Jika pakaian itu longgar maka selimutkanlah, dan jika sempit maka 

sarungkanlah”. (Mutttafaqun ‘Alaih) 

Imam Bukhori rohimahulloh meriwayatkan hadits ini dengan memberi judul 

“Bab Sholat dengan Pakaian Sempit”. 

Berdasarkan hal ini, kami berpendapat bahwa orang yang sholat 

menggunakan pantolan diperbolehkan, namun pantolan yang sempit  

hukumnya mendekati makruh. Dan juga kami menyarankan kepada orang –
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orang yang memang diharuskan memakai pantolan seperti karyawan baik 

pegawai negeri maupun swasta untuk berusaha menggunakan celana 

pantolan yang longgar, yang tidak membentuk auratnya. 
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HUKUM BERBUKA PUASA BAGI WANITA HAMIL DAN MENYUSUI 

I. Mukadimah 

 ���� � T! ����
� C*N
�� K*�
�� d.' ��& J��5��� �.&	��� d.'� �
9 �5eS� � � O5;� 
���1 �� K�) �)�
�  

 � # ��� :  

Wanita yang hamil atau menyusui pada umumnya kondisi mereka sangat lemah 

ketika harus tidak makan dan minum mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya 

Matahari. Allah � berfirman mengisahkan kondisi mereka ketika hamil : 

g�b�.̀]�]� g�| _# �n�b1]� d.̀]' k�b1]� g�_
�]N[+]� r[+ �̂b�] �]'  

“ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan 

menyapihnya dalam dua tahun” (QS. Lukman (32) : 14). 

Dalam Tafsir “Maalimut Tanziil” karya Imam Baghowi, dinukil beberapa perkataan 

Ulama Tafsir tentang makna ayat ini yakni : 

��� w�L ?�5' :C�" ��� C�" .w�L� ��e-
� :�q��Y d.' Â�Y .w�L �1�Ì :X:�  d.' X:�  .w�L� ��D©
� :C#	�� ��� \.� ���; 
�(�.' Â�-
� X:����.  

“Ibnu Abbas � berkata : ‘sangat berat diatas keberatan’. Imam Dhohak berkata : 

‘kelemahan diatas kelemahan’. Imam Mujahid berkata : ‘kesulitan diatas kesulitan’. 

Imam Az-Zujaaj berkata : ‘seorang wanita jika hamil akan membawa beban yang 

membuatnya lemah dan sulit’”. 

Adapun makna “menyapihnya dalam dua tahun” adalah : 

0�	���  :��5��
� d.' Xu:�  C�
��
� ¢�Ya	
�� ��� ,���  
“Peringatan tentang kesulitan wanita yang menyusui setelah kehamilannya” (demikian 

penafsiran Imam Ibnul Jauzi dalam “Zaadul Ma’asir”). 

Maka ayat yang mulia ini sangat jelas menggambarkan kesulitan dan kelemahan 

wanita ketika hamil dan setelah melahirkan mereka masih harus menyusui anaknya 

selama dua tahun yang tidak sedikit juga menguras tenaga mereka. 

Allah � memberikan keringanan kepada hamba-Nya yang memiliki kelemahan 

untuk diperbolehkan tidak berpuasa, sebagai bentuk kasih sayang-Nya kepada mereka. 

Allah � setelah menyebut hamba-Nya yang diberikan udzur untuk tidak berpuasa, 

berfirman :  

g�)	̂g) g�u.
� g�_@�̂ ]	b�g�c
� �
̀]� g�)	̂g) g�_@�̂ ]	b�g�c
�  
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“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu” 

(QS. Al Baqoroh (2) : 185). 

Berkata Imam As-Sa’diy dalam “Taisir Karimir Rokhman” ketika menafsiri ayat ini : 

/# :)�)	 �� ���; # 	��) �@�.' R	P
� X.S��� �� ����Y! �Q'# �G��; �(.(�)� �"#  �,�(�; �8U� �I O�£ �  	 # �� �� 
�0�5' Z X)�j  X
�(�
� Z �.S#. ���� \.N� ã�� s!���
� X5D��� ��.:H
 �.a(& *�(�; �	A9 � � ��~�:&�� �# ����¬ ¢���f� 

$����p�
�.  
“Allah � menghendaki kemudahan bagi kalian untuk mendapatkan keridhoan-Nya 

dengan sebesar-besarnya kemudahan, oleh karena itu seluruh yang Allah � 

perintahkan kepada hamba-Nya dalah perkara yang sangat mudah pada asalnya. Jika 

terdapat sebagian kondisi yang mengakibatkan kesulitan, maka Allah � akan 

memudahkannya, bisa dalam bentuk pengguguran hukumnya atau peringanan dengan 

bermacam-macam jenisnya”. 

Sehingga sangat logis kalau para wanita hamil dan menyusui diberikan keringanan 

untuk tidak berpuasa agar kondisi mereka tetap fit yang bermanfaat bagi diri mereka 

sendiri maupun anaknya. 

 

II. Macam Udzur yang Diperbolehkan untuk Berbuka Puasa 

Secara umum udzur yang diberikan keringanan oleh syariat ada dua jenis, yaitu : 

1. Udzur yang bersifat permanen (tetap) 

2. Udzur yang bersifat sementara 

Kedua udzur ini memiliki jenis hukum yang berbeda, adapun udzur yang bersifat 

permanen seperti orang yang sudah lanjut usia dimana kondisi tubuhnya sudah 

menurun, karena itulah sunatullah yang telah ditetapkan bagi anak Adam, Allah � 

berfirman : 

b�] ]� g�b	l�]�g� g�b�Î@]�g� r[+ <̂c.]pc
� �.̀+̀#̀ ̀�_.[:b�])  
“Dan barangsiapa yang Kami panjangkan umurnya niscaya Kami kembalikan dia 

kepada kejadian(nya)” (QS. Yaasiin (36) : 68). 

Imam Ibnu Katsir dalam “Tafsir Qur’anul ‘Adzhiim” berkata : 

 ¯ ��;� �' ��� K09 ��# ��.I w�~ �	�' È0! �� Â�-
� ��� C�:
� ©h�
�� ��� �Ú���
� ��I w�L ���; : }g�u.
� /[8u
� b�_@:̀.̀]A b�[  
�Âb�]Y a�_W ,̀]�]D b�[  [�b�]� �Âb�]Y qCa�_L a�_W ,̀]�]D b�[  [�b�]� �Ca�_L �q�b�]Y qX]5b�]"]� g<_.bp]) �]  æJ�]�]) ]�g1]� ]�c
�g��[. g	)[�:̀c
�  {]K�	
� :54[  

“Allah � mengabarkan bahwa anak Adam ketika dipanjangkan umurnya akan kembali 

menjadi lemah setelah sebelumnya kuat dan menjadi rapuh setelah sebelumnya 

bersemangat, sebagaimana Firman-Nya � : {Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari 

keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemah itu menjadi 

kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. 
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Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah Yang Maha Mengetahui lagi 

Maha Kuasa} (QS. Ar Ruum (30) : 54)”. 

Keadaan yang mirip dengan kondisi orang lanjut usia adalah seorang yang sakit yang 

melemahkan tubuhnya dan penyakitnya adalah menahun, sehingga sulit untuk 

diharapkan kesembuhannya, seperti orang yang menderita penyakit TBC, Gula darah 

dan semisalnya.  

Dalam menetapkan suatu hukum Mayoritas ulama  mencarinya dari 4 sumber 

pokok hukum Islam yaitu : Al Qur’an, Al Hadist, Ijma dan Qiyas. Prof. Abdul Wahhab 

Kholaf dalam kitabnya “Ilmu Ushul Fiqih” menulis : 

\5W J�	:�&2�� # ��X
0 X�'	�
� ¤
� 0����; �(�  K�@��� X�.��
� OD	; �� X��!# :9	:
� X��
�� ¢�£¥�� �?��:
�� �81� X
0�� 
X��!�� <�;� !�(£ ��.��� d.' w2��&2� ��� ��:�;�� q�-)# d.' �½# X5;	  Z w2��&2� �� �81 ®�;	�
� :�9	:
� �X��
�+ �¢�£¥�+ 
?��:
�+. /# ��# ��� \Y	' �X�L�� 	Q� 2�# Z �9	:
� �+ �D� ��+ �(�@� �d- # �� § �D�) �(�+ ��(�@� 	Q� Z �X��
� �+ 

�D� �(�+ �(�@� �d- # �� § �D�) �(�+ �(�@� 	Q� ,1 O£# ��(�á� Z 	N' �  !�N�
� r.' �@� °�(�+ �+ �D� �d- # 
�� § �D�) �(�D� Z w�S�
� �� �(�@� �(&��:� d.' �  0!� ��
� ��@ß.  
� # �1 
� d.' w2��&2� �� :�(+ �
�L ���; Z C!�& J���
� ):�]) �](|)#̀ ]�)[8u
� c��g�] 9 c��g��[~#̀ ]�É.
� c��g��[~#̀]� ẁ�g&a	
� r[
b�_#]� 	̂b }�� b�_@�[  
�̂+̀ b�g�b']E�]�]; r[+ �Jbr]" g��|0g	+̀ d
̀�̂ [�É.
� ŵ�g&a	
�]� �̂ b�g��_I ̀�g�[ b�g; [�É.
��̂ K̂b�]�c
�]� 	̂[A�� ]3[
�̀ i	b�]A g�]�b�#̀]� q*)�̂cf];] (J���
�  :59[  

	 ��+ X'�~�� �� X'�~�� ��
�&! 	 # ¢�5;�� 9	:
� �X��
�� 	 ��� X'�~�� Í�# 	 �� �  ��.��� i	 # ¢�5;�� �  \:�;� ��.' X�.I 
�)�(�á� �  K�@��� �½� �
�# 	 �� r�)	��
� �  ���.��� 	 ��� 0	� O��L�
� ¢E����� �(�+ �� �� w�&	
�� 	 # ¢�5;�� ?��:
� 

F�� 2 �� 2� �¢�£� � ?��:
� ��+ 0! ¢E����� ��+ �� �� ��� w�&	
� ��� R��� X�L�� § 0	) �� �(�@ß X�L��� 0!� ��
� 
�(�@ß Z �@�� /8
� 0!� �� �
�� /����
 ���L��
� Z X.' ��@�� X)��+ w�; d.' ¢�5;� �81 X��!��.  

“Telah pasti berdasarkan penelitan bahwa dalil-dalil syariat yang diambil faedah 

hukumnya untuk beramal itu kembali kepada 4 pokok, yakni : Al Qur’an, As Sunnah, 

Ijma dan Qiyas. Keempat pokok dalil ini telah disepakati oleh mayoritas ulama untuk 

berhujjah dengannya. Mereka juga bersepakat dalam menggunakan dalil-dalil tersebut 

dengan urutan : Al Qur’an, kemudian As Sunnah, lalu ijma dan terakhir dengan Qiyas. 

Maksudnya ketika ada sebuah kasus hukum, maka yang pertama kali akan dilihat 

adalah Al Qur'an, jika didapatkan hukum tersebut didalamnya, maka diputuskan 

berdasarkan Al Qur’an, apabila tidak ditemukan maka akan diperiksa dalam As Sunnah, 

jika didapatkan didalamnya, maka diputuskan, namun jika tidak ada akan dicari apakah 

hukum tersebut telah ada kesepakatan dari ulama pada zaman tertentu, jika ada 

diputuskan berdasarkan ijma tersebut, jika tidak ada akan dicarikan qiyas dari hukum 

sejenis yang telah datang keterangannya.  

Adapun dalil dalam masalah ini adalah firman Allah � : {Hai orang-orang yang 

beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian 

jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 
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Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya] (QS. An 

Nisaa (4) : 59). Sehingga perintah untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya adalan 

perintah untuk mengikuti Al Qur’an dan Sunnah, sedangkan perintah untuk taat 

kepada Ulil Amri adalah  perintah untuk mengikuti sesuatu yang telah disepakati oleh 

Imam Mujtahid dalam suatu kasus hukum, karena mereka adalah pemegang syariat 

dikalangan kaum Muslimin. Adapun perintah untuk mengembalikan sesuatu yang 

dipersilisihkan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah perintah untuk mengambil Qiyas 

pada saat tidak ada nash dan juga ijma, karena Qiyas adalah mengembalikan sesuatu 

yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasul-Nya untuk mengikutkan hukum yang 

tidak ada nashnya dengan hukum yang terdapat nash padanya karena adanya 

persamaan Illat (alasan) pada kedua kasus tersebut. Maka ayat ini menunjukan dalil 

atas keempat pokok tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut, kita dapatkan dalam Al Qur’an sebuah ayat yang 

berbunyi : 

d.̀]']� ]�)[8u
� g�]��_:�[Pg) yX])b�[+ gK�]�~̀ k�[@b�[  
“Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) 

membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin” (QS. Al Baqoroh (2) : 184). 

Imamnya Ahli Tafsir Sahabat mulia Abdullah bin Abbas menafsirkanya : 

ẁ�L̀ g�b�� k?�a5]' b\]�b�
̀ �X]A�g�b�]��̂ � ]�g1 g�b�a�
� gG5̂@̀c
� _C#̀b	]�c
�]� _C]G5̂@̀c
� 2̀ [�]��[P]�b�]) c#̀ �] �gN]) � [�]�[�cPg�c.+̀ ̀�@̀]  Î,_I kKb�]) �n��[@b�[  
“ayat ini tidak mansukh hukumnya, yakni bagi kakek-kakek dan nenek-nenek yang 

tidak mampu berpuasa untuk memberi makan tiap hari seorang miskin”. (atsar ini 

ditulis oleh Imam Bukhori dalam shahihnya (no. 4505) dan selainnya). 

Dalam riwayat lain yang ditulis oleh Imam Nasa’I dalam “Sunan” (no. 2278) dan 

dishahihkan oleh Imam Al Albani dengan lafadz : 

�
̀ g�aA]	g) r[+ �8̀]1 �u
�̂ /[8u.[
 �
̀ g<�[Pg) ]K�]�lN
� b�#̀ kã)	̂]  �
̀ d�̀b�g)  
“Tidak ada keringanan untuk hal ini, kecuali bagi orang (yang lanjut usia-pent) yang 

tidak kuat berpuasa dan bagi orang yang sakit (yang tidak diharapkan) 

kesembuhannya”. 

Sebagian ulama berpendapat bahwa penafsiran Ibnu Abbas � ini memiliki hukum 

marfu’ (yang disandarkan kepada Nabi �), seperti Imam Syaukani yang berkata dalam 

kitab “Ad Durooril Mardhiyah” : 

�81� ��� ?�5' G��; �� Z 9	:
� O  ��+�  �  !��"¥� O+	
�� @+� 3
� d.'*�
0 # C!��@
� r1 K��~� �@�  �' ,I K�)  
“ini adalah tafsir Ibnu Abbas � beserta kandungannya memiliki hukum marfu’, 

sehingga hal tersebut sebagai dalil bahwa denda bagi orang yang lanjut usia yang tidak 

kuat berpuasa adalah memberi makan (fidyah) satu hari yang ditinggalkannya seorang 

miskin”. 
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Adapun udzur yang bersifat sementara adalah adanya sebuah kesulitan yang 

dihadapi seorang Muslim ketika berpuasa, tapi sifatnya tidak permanen, seperti 

seorang yang menderita suatu penyakit pada bulan Ramadhon yang dapat 

membuatnya lemah atau bertambah parah penyakitnya ketika ia harus berpuasa. 

Kemudian juga seorang yang bersafar dengan jarak yang diperbolehkan baginya 

mendapatkan keringanan (silakan membaca makalah kami tentang ukuran jarak 

minimum safar yang mendapatkan keringanan). Karena safar (perjalanan) dapat 

menimbulkan kesulitan bagi seorang Muslim ketika berpuasa. dan yang semisalnya 

seperti wanita yang haidh dan Nifas. Semua ini kita dapatkan dalam Al Qur’an 

hukumnya, yaitu ia boleh berbuka dan menggantinya pada hari yang lain. Allah � 

berfirman : 

b�]�+̀ ̀�Ì b�_@b�[  �n-)	̂]  b�#̀ d.̀]' k	�̀]& yCa�[�+̀ b�[  kK�a)#̀ ]	]A_#  
“Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia 

berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada 

hari-hari yang lain” (QS. Al Baqoroh (2) : 184 & 185). 

 

III. Hukum bagi Wanita Hamil dan Menyusui 

 

Adapun hukum bagi wanita Hamil dan Menyusui yang tidak berpuasa pada 

bulan Ramadhan para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukumnya, ada 4 

pendapat yang penulis dapatkan dari keterangan para ulama yaitu : ia tidak membayar 

fidyah dan juga tidak wajib mengqodho, ia harus menqodho setelah selesai hamil dan 

menyusui, ia membayar fidyah dan ia membayar fidyah dan mengqodho. 

Adapun pendapat yang pertama yakni wanita yang hamil dan menyusui yang 

berbuka hukumnya tidak perlu mengqodho dan membayar fidyah dikatakan oleh Imam 

Ibnu Hazm dalam “Al Muhalla” : 

�_,[ �]ec
�]� �gO[Yb	g�c
�]� g�b�a�
�]� gG5̂@̀c
� b�g(�._I ̀�g5~̀�]pg  K̂b�aN
��̂ gKb�]N+̀ ̀�]-] ]! isb	+̀ �b�(̂b�.̀]' �̂+̀c b\+̀�]A gO[Yb	g�c
� d.̀]' Ô]Yb	g�c
� X̀u.[L �̂]5u.
� 
g�]�]�b�]Y]� ]3[
8̀[
 b�
̀]� b�_@]) g�
̀ ��]1g	b�j̀ b�#̀ b�
̀ c,]5c:]) ]/b�Ẁ ��]1	̂b�j̀ b�#̀ b\+̀�]A _,[ �]ec
� d.̀]' ��̂�̂]hc
� b�#̀ ]©]h]' g�b�a�
� b�]' K̂b�aN
� [�	̂]5[@[
 :��g	P̀c+#̀ 

2]� }J�]-L̀ b�(̂b�.̀]' 2]� ]K�]�c~�  
“Wanita hamil dan menyusui dan juga orang yang sudah tua semuanya adalah Mukallaf 

yang diwajibkan puasa baginya pada bulan Ramadhan, namun jika seorang wanita 

yang menyusui takut air susunya sedikit atau badannya menjadi lemah karena 

berpuasa dan ia tidak memiliki alternatif lainnya dalam memberikan susu kepada 

anaknya, begitu juga wanita Hamil yang mengkhawatirkan janinnya serta orang yang 

lanjut usia yang dapat melemahkannya ketika berpuasa karena mengingat usianya, 

mereka semua berbuka tidak ada qodho dan juga fidyah baginya”. 

Masih dalam kitabnya yang sama, Imam Ibnu Hazm menyebutkan alasannya : 
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�a #̀]� gT�gDg� 	̂cP[�c
� �]�(̂b�.̀]' r[+ [ob�]pc
� d.̀]' ��̂�̂]hc
� Ô�[Ya	
�]� ŵb�:̀[.+̀ [�u.
� d
̀�]�]; : }b�L̀ ]	��]A ]�)[8u
� ��_.]�L̀ b�g1]0�
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ẁ�L̀]� _w�g&]! [�u.
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“Adapun kewajiban untuk berbuka bagi Wanita hamil dan menyusui karena 

mengkhawatirkan anaknya berdasarkan firman Allah � : {Sesungguhnya rugilah orang 

yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahui} (QS. Al 

An’aam (6) : 140). Rasulullah � bersabda : “barangsiapa yang tidak mengasihi tidak 

akan dikasihi”. (HR. Al Bukhori). Hal ini menunjukan mengasihi anak adalah sesuatu 

yang diwajibkan dan tidak ada jalan untuk mencapainya kecuali ia harus berbuka puasa, 

sehingga berbuka adalah wajib baginya, maka jika hal ini adalah kewajiban dapat 

menggugurkan kewajiban puasa baginya, sehingga jika kewajiban puasa telah gugur 

bagi wanita hamil dan menyusui, maka mewajibkan mereka untuk menqodho adalah 

mensyariatkan sesuatu yang tidak diijinkan oleh Allah �, Dimana Allah � tidak 

mewajibkan qodho kecuali bagi orang yang sakit, Musafir, wanita Haidh dan Nifas serta 

bagi orang yang muntah dengan sengaja. Allah � berfirman : {dan barangsiapa yang 

melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap 

dirinya sendiri } (QS. Ath Tholaaq (65) : 1).  

Kesimpulan dari alasan pendapat Imam Ibnu Hazm adalah bahwa wanita hamil 

dan menyusui telah Allah � tetapkan mereka dalam kondisi yang seperti itu yang 

mengharuskan mereka harus berbuka, sehingga logikanya orang yang kondisi dipaksa 

untuk seperti itu telah gugur kewajiban berpuasa baginya. Namun kalau kita ikuti alur 

berpikirnya Imam Ibnu Hazm, tentu kita akan mengatakan alasan yang sama untuk 

kondisi seorang yang sakit, karena tentu saja secara normatif tidak ada orang yang 

menginginkan dirinya sakit, tetapi kenyataannya ia telah mendapatkan suatu 

ketetapan dari Allah � dan Allah � masih mewajibkan baginya untuk menqodho. 

Namun mungkin alasan Imam Ibnu Hazm mengkhususkan wanita hamil dan menyusui 

untuk tidak mengqodho dan juga tidak membayar fidyah karena tidak ada dalil dalam 

Al Qur’an dan Hadits yang menjelaskan hukum tertentu bagi mereka, begitu juga Imam 

Ibnu Hazm yang masyhur dalam madzhabnya tidak menerima qiyas, sehingga beliau 

tidak mau menyamakan hukum wanita hamil dan menyusui dengan hukum bagi orang 

yang sakit pada bulan ramadhan. 

Pendapat yang kedua adalah wanita yang Hamil dan Menyusui wajib baginya 

mengqodho saja, ini adalah pendapatnya Hanafiyah, Imam Abu Ubaid dan Imam Abu 

Tsaur. Dalil mereka adalah sebuah hadits dari sabda Nabi � : 

u�̂ ]�u.
� ]O]Y]� �̂]' 	̂[+�]�g�c
� ]ÂbN�̂ [C*̀aN
� ]Kb�aN
�]� �̂]']� d.̀b5gec
� Ô[Yb	g�c
�]�  
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“Sesungguhnya Allah � meletakan (baca memberikan keringanan) kepada Musafir 

dengan setengah sholat dan berbuka pada waktu puasa, begitu juga bagi wanita hamil 

dan menyusui” (HR. Nasa’I, Tirmidzi, Ibnu Majah dan selainnya dishahihkan oleh 

Imam Al Albani). 

Mereka berdalil dengan hadits ini dari sisi disebutkannya wanita hamil dan menyusui 

dengan kata gabung (athof) kepada Musafir, tentu hal ini menjadikan hukum 

berbukanya wanita yang hamil dan menyusui sama dengan hukum yang berlaku bagi 

Musafir yaitu mengqodho pada hari lainnya. Namun kalau kita perhatikan, hadits ini 

tidak secara jelas dan tegas menunjukan adanya persamaan hukum antara Musafir 

dengan wanita hamil dan menyusui, tetapi penyamaan disini adalah dari sisi keduanya 

sama-sama diberikan keringanan oleh Allah � untuk berbuka pada saat bulan 

Ramadhan. 

Dalil mereka yang kedua adalah qiyas, yakni kondisi wanita yang hamil dan 

menyusui sama seperti orang yang sakit dimana pada suatu saat wanita yang hamil dan 

menyusui setelah berlalu kehamilan dan menyusuinya ia kembali menjadi seperti orang 

yang sehat, sehingga ia dapat mengqodhonya pada saat sehatnya tersebut, 

sebagaimana orang yang sakit yang ia wajib mengqodhonya setelah kondisinya pulih. 

Adapun pendapat yang ketiga, yakni mereka hanya wajib membayar fidyah saja 

adalah pendapatnya dua sahabat besar Ibnu Abbas � dan Ibnu Umar �. Mereka 

pernah ditanya tentang wanita yang hamil dan menyusui, kemudian mereka berdua 

berfatwa untuk mereka hanya wajib membayar fidyah saja. Imam Malik meriwayatkan 

dalam “Al Muwatho” secara Mu’alaq dari Ibnu Umar � diriwayatkan oleh Imam Syafi’I 

dalam “Al Musnad” (no. 1054) dan dari jalannya Imam Baihaqi juga meriwayatkannya 

dalam “Sunan” (no. 1384) dengan sanad yang bersambung dari Malik dari Naafi’ ia 

berkata : 

u#̀ ]�b5]' [�u.
� ]�b� ]	]�g' ,̀[%g& �̂]' [C#̀b	]�c
� ,̂[ �]ec
� ��̀�̂ b\+̀�]A d.̀]' �]1[�
̀]� a�]�b"�]� �](b�.̀]' gK�]�lN
� ẁ�L̀ g	[Pc�g; 
g�[�cPg;]� ̀�@̀]  Î,_I ])kKb� �n��[@b�[  �v�g  b�[  �XP̀b�[� l�g��̂ ld5̂a�
�  md.S �� ��.' �.&�m.  

“bahwa Ibnu Umar � pernah ditanya tentang wanita yang hamil jika 

mengkhawatirkan anaknya dan ia merasa berat untuk berpuasa, maka beliau � 

berfatwa : “berbukalah dan memberi makan (fidyah) setiap hari yang ditinggalkan satu 

orang miskin sebanyak satu Mud gandum dengan ukuran Mud Nabi �””. 

Imam Daruquthni dalam “Sunan” (no. 2407) meriwayatkan dengan sanadnya dan 

dishahihkannya dari Sa’id bin Jubair bahwa ia berkata : 

u#̀ ]�b�� ]'k?�a5 ẁ�L̀ lKæ� ��
̀]� g�
̀ d.̀b5g� b�#̀ kO[Yb	g  [\b�#̀ ]�[  ]�)[8u
� 2̀ ̀�_:�[Pg) ]K�]�lN
� [3b�.̀]' æJ�]©]hc
� ]Bb�
̀]� 
[3b�.̀]' æJ�]-:̀c
�  
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“bahwa Ibnu Abbas � berkata kepada Ummu Walad yang sedang hamil atau 

menyusui : “engkau termasuk orang yang tidak mampu berpuasa, maka wajib bagimu 

Jazaa (fidyah) dan tidak perlu mengqodho”. 

Pendapat yang terakhir adalah mereka memperincinya, jika ibu hamil dan 

menyusui khawatir kepada anaknya saja, maka wajib baginya qodho dan fidyah, namun 

jika ia khawatir terhadap dirinya atau bersamaan juga khawatir terhadap anaknya, 

maka hukumnya hanya mengqodho saja. Ini adalah pendapat madzhab Syafi’I dan 

Hambali. Dalil mereka adalah untuk kondisi ibu hamil dan menyusui yang khawatir 

terhadap dirinya adalah qodho karena diqiyaskan kepada orang yang sakit, begitu juga 

kalau ia khawatir terhadap dirinya dan juga kepada janin atau anaknya, maka adanya 

kemaslahatan yang besar bagi sang ibu, sehingga boleh baginya berpuasa dan wajib 

mengqodhonya pada hari yang lain. Sedangkan bagi Ibu hamil dan menyusui yang 

secara fisik ia mampu, namun karena kekhawatiran yang besar kepada janin atau 

anaknya sehingga ia mengalah untuk berbuka, maka yang melandasi hal ini adalah 

kemaslahatan orang lain, sehingga selain sang Ibu wajib qodho ia juga mendapatkan 

hukum tambahan yaitu membayar fidyah. Dalilnya untuk yang qodho sudah jelas 

sedangkan yang fidyah mereka berdalil dengan penafsiran Ibnu Abbas � terhadap 

firman Allah � : {Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka 

tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin}. Ibnu Abbas 

� berkata : 

ẁ�L̀ b\]��Ì qX]NbAg! �̂b�a�.[
 Ĝ5̂@̀c
� [C#̀b	]�c
�]� [C]G5̂@̀c
� �]�g1]� [�:̀�[Pg) ]K�]�lN
� c#̀ �]	[Pc�g) �]�[�cPg)]� ̀�@̀]  Î,_I kKb�]) �n��[@b�[  d.̀b5gec
�]� gO[Yb	g�c
�]� ��̀�̂ 
�]�+̀�]A  m ẁ�L̀ �g�#̀ ]0g��]0 d�̂b�]) d.̀]' �]�[1[02̀b�#̀ m �];]	P̀c+#̀ �]�]�]�c~#̀]�.  

“ayat ini adalah rukhshoh (keringanan) bagi kakek dan nenek yang sudah tidak mampu 

lagi berpuasa untuk berbuka dan memberi makan tiap hari yang ditinggalkannya 

seorang fakir miskin, demikian juga wanita yang hamil dan menyusui yang takut 

(kepada anaknya-kata Imam Abu Daud) boleh berbuka dan memberi makan (fidyah)”. 

(Atsar ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud). 

Namun kalau kita amati atsar Ibnu Abbas � ini tidak secara jelas menunjukan 

penggabungan antara Qodho dan Fidyah bagi wanita hamil dan menyusui yang 

khawatir kepada janin dan anaknya saja. Atsar ini dhohirnya menunjukan pendapat 

Ibnu Abbas � sebelumnya yang memberikan fatwa bagi wanita hamil dan menyusui 

cukup membayar fidyah saja. 

 

IV. Kaedah dalam Mentarjih 

 

Sebagaimana telah berlalu, mayoritas ulama dalam menentukan hukum 

menggunakan 4 sumber yaitu : Al Qur’an, As Sunnah, Ijma dan Qiyas. Kemudian urutan 
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juga seperti diatas. Namun selain 4 sumber ini terdapat sumber lain yang masih 

dipersilisihkan untuk digunakan sebagai sumber hukum Islam, diantaranya yaitu 

Madzhab Shahabi yakni kumpulan fatwa-fatwa yang mauquf sampai kepada sahabat. 

Para ulama berbeda pendapat apakah fatwa-fatwa shahabat ini lebih didahulukan dari 

pada melakukan qiyas? Jawabannya akan diterangkan oleh Syaikh Prof. Abdul 

Wahhaab Kholaf dalam bukunya “Ilmu Ushul Fiqih” : 
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“Apakah Fatwa-fatwa Shahabat merupakan sumber hukum yang diikutkan kepada 

Nash yang mana maksudnya adalah apakah seorang Mujtahid wajib merujuk kepada 

fatwa sahabat sebelum ia menggunakan qiyas? Atau apakah madzab sahabat sekedar 

pendapat pribadi masing-masing mereka yang bukan merupakan hujjah bagi kaum 

Muslimin? 

Kesimpulan jawabannya adalah : “tidak ada perselisihan pendapat bahwa ucapan 

sahabat tentang sesuatu yang tidak bisa diketahui dengan logika dan perkara-perkara 

aqidah adalah hujjah bagi kaum Muslimin. Alasannya karena ucapan ini berasal dari 

pendengaran mereka dari Rasulullah �, contohnya adalah ucapan Aisyah � : “tidaklah 
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tinggal janin dalam perut ibunya melebihi masa 2 tahun …”. Maka hal seperti ini 

bukanlah ladang ijtihad dan akal, maka jika atsar ini shahih itu menunjukan bahwa ia 

memiliki dasar dari sesuatu yang didengar dari Nabi �. Ini adalah sunnah (hadits) 

sekalipun dhohirnya merupakan perkataan Sahabat (dalam Mustholah Hadits, riwayat 

mauquf yang dihukumi Marfu’-pent.). 

Tidak ada perselihan juga bahwa pendapat sahabat yang tidak diketahui ada Sahabat 

lain yang menyelisihi pendapatnya itu merupakan hujjah bagi kaum Muslimin. Karena 

kesepakatan mereka terhadap suatu hukum disamping kedekatan mereka dengan 

masa Nabi �, kemudian juga pengetahuan mereka terhada rahasia-rahasia syariat dan 

perbedaan-perbedaan dalam beberapa keadaan adalah dalil bahwa hal tersebut 

bersandar kepada dalil yang pasti. Misalnya adalah kesepakatan mereka untuk 

memberikan warisan 1/6 kepada nenek yang dijadikan hukum untuk diikuti dan tidak 

diketahui adanya perselisihan diantara kaum Muslimin.  

Perbedaan pendapat terjadi terhadap madzhab sahabat yang bersumber dari pendapat 

dan ijtihad pribadinya dimana tidak ada kata sepakat dari mereka terhadap suatu 

permasalahan. Abu Hanifah dan yang sependapat dengan beliau berkata : “jika aku 

tidak mendapatkan hukum dari Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, maka aku akan 

mengambil pendapat sahabat yang aku sukai dan meninggalkan sebagian pendapat 

mereka jika aku mengehendaki, lalu aku tidak akan keluar dari ucapan mereka kepada 

pendapat generasi berikutnya”. Imam Abu Hanifah tidak memandang pendapat salah 

satu tertentu diantara mereka adalah hujjah, ia akan mengambil pendapat salah 

seorang Sahabat sesuai yang ia kehendaki. Namun tidak ada peluang untuk menyelisihi 

seluruh perbedaan pendapat mereka. Al Imam tidak mengambil qiyas dalam suatu 

kasus yang telah diputuskan oleh sahabat. Kemungkinan orientasi Imam Abu Hanifah 

adalah perselisihan pendapat sahabat terhadap suatu hukum menjadi dua pendapat 

adalah ijma bahwa tidak ada pendapat yang ketiga, perbedaan mereka sehingga 

menjadi 3 pendapat juga ijma tidak ada pendapat yang keempat. (dan seterusnya-

pent). 

Dhohir dari ucapan Imam Syafi’I bahwa beliau tidak memandang pendapat salah 

seorang dari sahabat adalah hujjah, maka boleh untuk keluar dari pendapat mereka 

semuanya. Ijtihad dalam menentukan suatu hukum adalah pendapat yang lain, karena 

pendapat-pendapat mereka secara pribadi adalah bersumber dari orang tidak 

Ma’shum, sebagaimana bolehnya sahabat menyelisihi pendapat pribadi sahabat 

lainnya, maka hal ini menunjukan bahwa orang setelah mereka boleh juga untuk 

berbeda pendapat, demikian ucapan Imam Syafi’I : “tidak boleh berhukum atau 

berfatwa kecuali dengan suatu khobar yang telah pasti, yaitu  Al Qur’an atau As Sunnah 

atau ucapan ulama yang tidak ada perselisihan didalamnya (baca Ijma) atau juga bisa 

dengan mengqiyaskan kepada kasus yang ada nashnya”. 
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Namun Imam Syaukani dalam kitabnya “Irsyadul Fuhuul” (1/360) menulis : 
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“Al Qodhi Husain dan selainnya menukil dari sahabatnya Imam Syafi’I dalam 

pendapatnya yang baru yakni : ‘fatwa sahabat adalah hujjah jika bertentangan dengan 

qiyas, demikian juga yang dinukilkan dari Al Qofaal Asy-Syaasyiy dan Ibnul Qothoon. Al 

Qodhi berkata dalam “At Taqriib” : ‘ini adalah pendapatnya Imam Syafi’I yang baru dan 

disepakati oleh madzhabnya demikian yang dinukil oleh Al Muzaniy dan Ibnu Abi 

Huroiroh Ar Roobi’ bahwa hal tersebut hujjah jika pendapat sahabat bertentangan 

denga qiyas karena tidak ada pembentukan hukum kecuali dengan Tauqifiy 

(berdasarkan wahyu). 

Sehingga dalam permasalahan ini penulis menganggap ada dua pendapat yang 

kuat tentang hukum wanita hamil dan menyusui yaitu antara berbuka atau membayar 

fidyah. Jika kita mengikuti aturan baku dalam Ushul Fiqih yakni formulasi pendapat 

pertama dengan urutan Al Qur’an, hadits, ijma dan qiyas, maka pendapat qodho lebih 

kuat (rajih) karena kondisi wanita yang hamil dan menyusui adalah seperti orang yang 

sakit yang suatu saat akan kembali fit badannya, sebagaimana wanita hamil dan 

menyusui yang akan kembali seperti wanita normal sediakala jika telah selesai 

melahirkan dan menyusui. Dan Allah � telah menetapkan hukum bagi orang yang 

menderita sakit tidak permanen untuk membayar qodho setelah ia sehat. 

Namun jika kita mengikuti alur pendapat kedua yang mendahulukan fatwa 

sahabat jika berhadapan dengan qiyas, maka adanya dua fatwa dari ulama fiqihnya 

sahabat yaitu Ibnu Abbas � dan Ibnu Umar � dimana wanita hamil dan menyusui 

cukup hanya membayar fidyah saja tanpa perlu mengqodho. 

 

V. Pendapat yang Rajih 

 

Dari pengamatan penulis, maka pendapat yang rajih adalah bagi wanita hamil 

dan menyusui cukup membayar fidyah saja. Alasannya : 

1. Telah ada fatwa dari dua sahabat sebagaimana diatas, dimana tidak diketahui 

adanya riwayat yang shahih dari sahabat lainnya yang menentang fatwa kedua 

ulama diatas. Maka hal ini adalah ijma sukuti yakni adanya pendapat mujtahid 

dalam suatu masa yang menetapkan suatu hukum untuk kasus tertentu dan tidak 

ada sanggahan atau bantahan dari mujtahid lainnya yang sezaman dengannya. Dan 

berdasarkan penjelasan Syaikh Prof. bahwa para ulama sepakat jika ada ijma sukuti 

sahabat maka lebih didahulukan dibandingkan dengan qiyas. 
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2. Pemberian keringanan kepada wanita hamil dan menyusui dengan hanya 

membayar fidyah saja sesuai dengan ruh kemudahan Islam, karena dapat kita 

bayangkan seorang wanita yang hamil dan menyusui maka ia dapat meninggalkan 

puasa selama 3 tahun, sehingga ia harus menqodhonya selama 3 bulan atau bisa 

setara dengan 90 hari, maka jika ia harus menqodho dalam sisa tahun pada saat ia 

tidak hamil dan menyusui, ia akan mengqodho selama 90 hari plus ditambah masa 

haidnya dalam sebulan, jika diasumsikan masa hadinya dalam sebulan selama 1 

minggu, maka ia tidak bisa melayani suaminya pada siang hari selama 4 bulan 

dalam 1 tahun dimana ia tidak melahirkan dan menyusui, terlebih lagi jika ternyata 

setelah ia berhenti menyusui ia hamil lagi kemudian menyusui, tentu waktu 

qodhonya akan bertambah lagi. 

 

VI. Cara Membayar Fidyah 

 

Imam Ibnu Utsaimin dalam Syaroh Mumti’ menyebutkan cara dan ukuran fidyah 

yang diberikan yaitu : memberi makanan kepada setiap hari yang ditinggal 1 orang 

miskin dengan makanan standar yang dapat mengenyangkan mereka sekali makan, 

sebagaimana yang dilakukan Anas bin Malik � ketika telah berusia lanjut, beliau 

memberi makanan dengan lauknya kepada 30 orang miskin. Cara yang kedua adalah 

dengan memberikan bahan makanan setiap hari 1 mud atau 2 mud (setengah sho’). 

Ukuran satu Mud berdasarkan riwayat mauquf Ibnu Umar dalam “Muwatho Imam 

Malik” sebagaimana diatas, sedangkan ukuran setengah sho’ diqiyaskan kepada sabda 

Nabi � kepada Ka’ab bin Ujroh dalam masalah fidyah karena adanya udzur dalam 

berhaji : 

b�gN+̀ X̀Ẁ*̀Ẁ kK�a)#̀ � b�#̀ b�[�c~#̀ X̀a�[& ]�[I�]�]  � Î,_@[
 k�[@b�[  ]ÂbN�̂ k¢�]S  
“berpuasalah 3 hari atau memberi makan 6 orang miskin setiap orangnya setengah 

sho’”. (HR. Bukhori) 

Catatan : 1 sho setara dengan ± 2. 5 Kg menurut fatwa MUI atau ± 3 Kg menurut fatwa 

komisi ulama Saudi Arabia. 

����� � ����  .C*N
�� K*�
�� d.' �  2 ¡� ����  
Bekasi, Malam 11 Ramadhan 1433 H 

    Abu Said Neno Triyono 
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HUKUM BERWUDHU SETIAP KALI DATANG WAKTU SHOLAT  

BAGI WANITA MUSTAHADHOH 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Syaikh Sayyid Sabiq dalam “Fiqhus Sunnah” mendefinisikan darah 

istihadhoh adalah : 

!�	��&� w�©� K�
� ���)	D� Z Gj ����#  

“Terus menerus dan mengalirnya darah kewanitaan bukan pada waktu-waktu 

kebiasaan Haidnya”. 

Jadi darah Istihadhoh adalah darah penyakit yang menimpa kepada seorang 

wanita diluar kebiasaan waktu Haidhnya. Dalam sebuah hadits Rasulullah � 

menjelaskan bahwa hal tersebut adalah seperti peluh, sehingga wanita 

Mustahadhoh tetap diwajibkan sholat dan puasa serta yang lainnya seperti 

kondisi wanita normal pada umumnya. Nabi � bersabda : 

��̀�̂ ̀�Ì gK]0 [X]-b�]ec
� g�a��̂+̀ iK]0 g0]�b&#̀ go]	b�g) ��̀�̂+̀ ̀�Ì ]3[
�̀ d[@��b f̀+̀ �̂]' [C*̀aN
� ��̀�̂+̀ ̀�Ì g	]A�� 
d[%aY]�]�+̀ dÎ.]S]� �]�a��̂+̀ ]�g1 iRb	['  

“Jika mendapatkan darah Haidh yaitu darah hitam yang sudah diketahui, maka 

berhentilah mengerjakan sholat, namun jika darah lain (darah Istihadhoh), 

berwudhulah lalu sholat karena itu adalah peluh” (HR. Abu Dawud, Nasa’I dan 

selainnya dishahihkan oleh Imam Al Albani). 

 

II. SEBAGIAN ULAMA MELEMAHKAN RIWAYAT “BERWUDHU SETIAP 

KALI SHOLAT” 

 

Dalam sebuah hadits, Nabi � memerintahkan kepada wanita 

Mustahadhoh untuk berwudhu setiap kali hendak mengerjakan sholat. Imam 

Bukhori dalam “Shahihhnya” dan selainnya meriwayatkan dari Aisyah � : 

b$}J�]D _X]�[~�+̀ _X]�b�� d�̂#̀ kÑb�]5g� d
̀�̂ ld5̂a�
� m d.S �� ��.' �.&� m b\
̀�:̀+̀ �]) ẁ�g&]! [�u.
� dl��̂ yC#̀]	b � 
gs�]e]�b&_# *̀+̀ g	g(c~#̀ � g¢]0f̀+̀#̀ C̀*̀aN
� ẁ�:̀+̀ _w�g&]! [�u.
� m d.S �� ��.' �.&� m » 2̀ � �]�a��̂ [3[
�̀ 

iRb	[' � ]Bb�
̀]� kãb�]e�̂ � ��̀�̂+̀ b\.̀]5cL#̀ [3g�]-b�]� d[']�+̀ C̀*̀aN
� � ��̀�̂]� b$]	]�b0#̀ d[.��cj�+̀ [3b�]' ]Ka�
� a�_W 
dÎ.]S « ẁ�L̀]� d�̂#̀ » a�_W d[%aY]�]; Î,_@[
 �C*̀]S � da�]� }Jdĥ]) ]3[
�̀ g\cL]�c
� «  
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“Fatimah binti Abi Hubaisy � mendatangi Nabi � lalu berkata : “Wahai 

Rasulullah, aku adalah wanita yang keluar darah Istihadhoh dan tidak pernah suci 

(berhenti darahnya), apakah aku harus meninggalkan sholat? Rasulullah � 

menjawa : “jangan, itu hanyalah peluh bukan darah Haidh, jika engkau 

mendapatkan Haidh maka tinggaklan sholat, namun jika telah selesai Haidhnya 

(Namun darah Istihadhoh masih tetap keluar-pent.) maka mandilah karena selesai 

haidh lalu tetap sholat”. 

Berkata Bapakku (Urwah bin Zubair) : ‘lalu engkau (Fatimah) berwudhulah untuk 

setiap kali sholat, hingga datang waktu sholat tersebut’”. 

Para ulama seperti Imam Az-Zailaa’i dalam “Nashbuh Rooyah” (1/68) 

mengatakan bahwa perkataan Hisyam bin Urwah dari Bapaknya disini, bukan 

Mu’alaq (tidak disebutkan awal sanadnya) dan juga tidak terhenti sampai 

kepada Urwah bin Zubair, berikut perkataan beliau : 

s	�'�� �N�� f� �
�L  " :¸ r%Y�; ,@
 C*S  "�  K*I C�	'  .®�D#�  :��f� �  K*I 
¡�
� d.S �� ��.' � �.& �@
� /��	
� �:.' �� �
 �I �  K*I C�	' w�:
 ¸ fY��; ,@
 
C*S ��.+ w�L  " :r%Y�;  ",I�" �  �.5L Z Ä�.
� �-)#� �:+ ���! /8 	�
� �.+ �.�¨ �  
K*I 'C�	 �Q�
�  " :��̀�̂]� b$]	]�b0#̀ d[.��cj�+̀ [3b�]' ]Ka�
� dÎ.]S]� d[%aY]�]; Î,_@[
 �C*̀]S da�]� }Jdĥ]) 
]3[
�̀ g\cL]�c
�  "�eeS�  

“sebagian ulama mengatakan bahwa ucapan “Lalu berwudhulah kamu untuk 

setiap sholat” adalah ucapan Urwah. Maka dijawab bahwa hal ini adalah 

ucapan Nabi � namun perowi me-mualaq-kannya, (buktinya) seandainya ini 

ucapan Urwah tentu beliau akan berkata : ‘lalu dia (wanita Mustahadhoh) 

berwudhu untuk setiap sholat’. Maka ketika ucapannya adalah “berwudhulah 

kamu (wanita)”, ini sesuai dengan lafadz sebelumnya dan juga Imam Tirmidzi 

meriwayatkannya dan menshohihkannya, namun tidak menjadikannya 

sebagai ucapan Urwah, tapi (sebagai Sabda Nabi �) dengan lafadz : “jika telah 

selesai hadihmu, maka mandilah karena darah haidh tersebut dan sholat, 

berwudhulah kamu setiap hendak sholat, hingga datang waktu sholatnya””. 

Ulama yang dimaksud oleh Imam Az-Zailaa’I, diantaranya adalah Imam 

Muslim, beliau berkomentar dalam “Sahihnya” (no. 780) : 

d[+]� [F)[�]� [0�a�]� �̂b� ��b)]E _C]0�])Ê �ob	]� �]�cI]	]; g�]	cI[�.  
“Dalam riwayat Hammaad bin Zaid terdapat tambahan huruf yang kami 

tinggalkan untuk menuliskannya”. 
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Yang dimaksud ditinggalkan oleh Imam Muslim untuk meriwayatkannya 

adalah tambahan “berwudhu setiap sholat”, sebagaimana diterangkan oleh Al 

Hafifz Ibnu Rojab dalam “Fathul Bari Syaroh Bukhori” (2/103).  

Imam Baihaqi pun dalam “Sunannya” (no. 577) menilai tambahan ini “ g	b�j̀ 
�XỒ�_�be] ” (tidak terjaga/Syadz). Masih dalam kitabnya yang sama (no. 1708) 

Imam Baihaqi menukil komentar Imam Abu Dawud : 

ẁ�L̀ �g�#̀ ]0g��]0  :g��]�]!]� g�b5]' [�]�aN
� d�̂b�]) ]�b�� [�b5]' [�!̂�]�c
� b�]' ̀�]�b�.̀g& �̂b� kG[HÌ ẁ�L̀ :» d[%aY]�]; 
Î,_@[
 �C*̀]S «.�8̀]1]� i�b1]� b�[  [�b5]' [�]�aN
� _wb�:̀c
�]� _wb�L̀ d�̂#̀ [��[
]�c
� .ẁ�L̀ g�b�a�
�  :]�!̂]�_X])� d�̂#̀ [��[
]�c
� 
�n-b)#̀ g	b�j̀ �XỒ�_�be] .  

“Abdus Shomad ibnu Abdil Warits meriwayatkan dari Sulaiman bin Katsir 

sabda Nabi � : “berwudhulah kamu untuk setiap sholat”. Ini adalah kesalahan 

Abdus Shomad dan ucapannya adalah perkataan Abul Waliid”. 

Imam Baihaqi berkata : ‘riwayat Abul Waliid juga syadz’. 

Deretan ulama lainnya adalah Imam Nasa’I, beliau berkata dalam “Sunannya” 

(no. 219) : 

2̀ g�.̀b'#̀ �n�]�#̀ ]	Ì�̀ d[+ �8̀]1 [F)[�]ec
� » d[%aY]�];]� « .]	b�j̀ [0�a�]� �̂b� ��b)]E b�L̀]� {]�]! g	b�j̀ ��[��]� b�]' 
kK�]�[1 b�
̀]� b	_Ic8]) [��[+ » d[%aY]�];]� «  

“Aku tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkan hadits dengan lafadz 

“Berwudhulah kamu” selain Hammaad bin Zaid. Telah diriwayatkan lebih 

dari satu perowi dari Hisyam tanpa disebutkan lafadz “Berwudhulah kamu”. 

Imam Romahumurzi setelah meriwayatkan hadist dengan lafadz tambahan ini 

menukil komentar Abu Abdur Rokhman Al Muqri’ : 

w�L ��# �5' ��	
�  :\�ä ��# X���� w�:)  :» 2 ,× ��� # ¤�) �8� F)��� Z XY�e���� 
« 

“Aku mendengar Abu Hanifah berkata : ‘tidak boleh bagi seseorang berfatwa 

dengan hadits ini tentang wanita Mustahadhoh’”. 

Imam Ibnu Abdil Hadi dalam “Taftihut Tahqiiq” (no. 312) menukil perkataan 

Imam Al-Laalika’I : 

��
�L :w�L |r��@
*
� :�
�L " :r%aY�;� ,@
 �C*S "�  w�L �C�	' �8@1� �	A# Z 
"�e�eaN
� : "w�L K��1 :w�L ·# :¸ r%aY�; ,@
 �C*S da�� Jr¨ 3
� \L�
�  

“Sabda Nabi � : “Berwudhulah kamu setiap kali sholat adalah perkataan 

Urwah, demikian yang dikeluarkan dalam “Shahihain”. Hisyam berkata, 
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Bapakku (Urwah) berkata : ‘lalu berwudhulah kamu setiap kali sholat hingga 

datang waktunya’”. 

 

III. TAKHRIJ HADITS “BERWUDHU SETIAP KALI SHOLAT” 

 

Sebagaimana sebelumnya hadits dengan lafadz tambahan “berwudhulah 

kamu (wanita Mustahadhoh) setiap kali hendak sholat” telah dikeluarkan oleh 

Imam Bukhori dalam “Shahihnya” (no. 228) secara Mu’alaq dari perkataannya 

Imam Urwah bin Zubair. Al Hafidz Ibnu Hajar dalam “Al Fath” membantah 

sebagian ulama yang mengatakan bahwa hadits ini Mu’alaq, beliau 

rohimahulloh  berkata : 

�]�b0]0]!]� ]��]�g1 wb�L̀ b�]  ẁ�L̀ g�a��̂ i�]!b�]  � wb�L̀]� b�]  ]K]©]D g�a�f̀�̂ o�_Lb�]  d.̀]' C]�b	g' � b�
̀]� 0	̂�̀b�]) �g�#̀ 
X])�̂�]�g  ]3[
8̀�̂ b�:̀+̀ g��]�]! |r[��]�a�
� b�[  <)	̂~̀ 0�a�]� �b� �b)]E b�]' K�]�[1 d]'a0�]� u#̀ �n0�a�]� a	�̀];]0 [�[8](�̂ 
C]0�])l©
� � f̀] b�#̀]� �[.b�g  �n-b)#̀ d
̀�̂ ]3[
�̀ � ]Bb�
̀]� ]3[
8̀Ì � b�:̀+̀ g��]�]! |r[ !̂�a�
� b�[  <)	̂~̀ 0�a�]� �b� 
X]�.̀]& ��a	a�
�]� b�[  <)	̂~̀ d]�be]) �b� k�b�.̀g& �]�g1�.̀[I b�]' K�]�[1  

“Disini kami menyanggah pendapat ulama yang menyatakan bahwa 

tambahan ini adalah ‘Mudraj’ (sisipan) dan yang menyatakan bahwa ini 

hanya ucapannya Imam Urwah. Namun Abu Mu’awiyah tidak bersendirian 

dalam hal ini, telah diriwayatkan oleh Imam Nasa’I dari jalan Hammaad bin 

Zaid dari Hisyam, namun (Imam Nasa’i) menyangka bahwa Hammaad 

bersendirian dalam meriwayatkan tambahan ini. Imam Muslim juga 

mengisyaratkan hal ini, namun yang benar bukan seperti itu, Imam Darimi 

telah meriwayatkan dari jalan Hammaad bin Salamah dan Imam As-Sirooj 

dari jalan Yahya bin Sulaim keduanya meriwayatkan dari Hisyam (dari 

Bapaknya, Urwah tambahan tersebut)”. 

Imam Daruquthni dalam “Sunannya” (no. 802) menyatakan bahwa : 

]0�]E �g�#̀ X̀])�̂�]�g  ẁ�L̀ iK�]�[1 ẁ�L̀ d�̂#̀ » a�_W d[%aY]�]; Î,_@[
 �C*̀]S da�]� }Jdĥ]) ]3[
�̀ g\cL]�c
� «  
“Abu Mu’awiyah menambahkan ia berkata, Hisyaam berkata, Bapakku 

(Urwah) berkata : disebutkan lafadznya”. 

Imam Baihaqi dalam “Sunannya” (no. 1687) juga menilai perkataan Urwah ini 

shahih, beliau rohimahulloh  berkata : 

g��]�]! i�[.b�g  [+d M̂�[eaN
� b�]' d]�be]) �̂b� d]�be]) ̀�g0 ŵb�L̀ C̀]�b	g' _wb�L̀]� C̀]�b	g' [��[+ iM�[e]S  
“Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam “Shahihnya” dari Yahya bin Yahya 

tanpa adanya ucapan Urwah tersebut. Ucapan Urwah adalah Shahih”. 
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Kesimpulannya tambahan riwayat ini adalah hadits Maqtu, karena 

Urwah bin Zubair adalah salah seorang Tabi’I Pertengahan dan 

riwayat yang berhenti sampai ke Tabi’I dalam Ilmu Mustholah 

dinamakan riwayat ‘Maqtu’. 

Bahkan sebagian ulama menegaskan bahwa tambahan ini “marfu” sampai 

kepada perkataan Nabi �. Imam Az-Zailaa’I sebagaimana dinukil sebelumnya 

berkata : 

“sebagian ulama mengatakan bahwa ucapan “Lalu berwudhulah kamu untuk 

setiap sholat” adalah ucapan Urwah. Maka dijawab bahwa hal ini adalah 

ucapan Nabi � namun perowi me-mualaq-kannya, (buktinya) seandainya ini 

ucapan Urwah tentu beliau akan berkata : ‘lalu dia (wanita Mustahadhoh) 

berwudhu untuk setiap sholat’. Maka ketika ucapannya adalah “berwudhulah 

kamu (wanita)”, ini sesuai dengan lafadz sebelumnya dan juga Imam Tirmidzi 

meriwayatkannya dan menshohihkannya, namun tidak menjadikannya 

sebagai ucapan Urwah, tapi (sebagai Sabda Nabi �) dengan lafadz : “jika telah 

selesai hadihmu, maka mandilah karena darah haidh tersebut dan sholat, 

berwudhulah kamu setiap hendak sholat, hingga datang waktu sholatnya””. 

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Imam Ibnu Abdil Hadi dalam 

“Taftihut Tahqiiq” (no. 312) sebagai berikut : 

��.L :�L �	I� a/8 	�
� ��I ����)�! �@�� ��eN� u̧ 2 �@Á # w�:) �81 C�	' �  ,5L 
����� �� �
 �
�L �1 �I �Q�
 :u̧ faY��; Î,@
 �C*S  .��.+ w�L) :r%aY�; . (,I�" �  �.5L.  

“Kami katakan : ‘telah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi sebagaimana yang 

telah kami riwayatkan dan beliau menghukuminya sebagai hadits Shahih, 

kemudian juga tidak mungkin ini adalah ucapan Imam Urwah dari 

pribadinya sendiri, sekiranya ini adalah ucapan Imam Urwah, tentu lafadznya 

: “lalu dia (wanita Mustahadhoh) berwudhu setiap kali sholat”, maka ketika 

lafadznya : “Berwudhulah kamu (wanita Mustahadhoh)” serasi dengan lafadz 

hadits sebelumnya (tanpa tambahan ini)”. 

Ulama lain yang mendukung pernyataan ini adalah Imam Ibnu Turkumaaniy 

dalam “Jauharul Nuqoo” (1/344-345) : 

�L �(.S� �0���� �ÇGj� � *@� d.S �� ��.' �.&� ��I ��	I� �+ MS �81 ���
� {8
� 
\.�D ��+ �  K*I C�	' ,�× d.' ��� �5�ä �1��	+ C	  3
8I C	 � {	A� ª+� �� �81� ��� 

�  X%P¬ �  �(.S� � *@� ��.' K*�
� Â�I �L� J�D 3
� �'�+	  �  Gj X)��! K��1 �' 
C�	' ��I 	  
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“Dua perowi Hammaad (Hammaad bin Zaid dan Hammaad bin Salamah) dan 

selain keduanya telah menyambungkan sanadnya bahwa tambahan ini adalah 

sabda Nabi �, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Jika valid sanadnya 

bahwa ini adalah ucapan Urwah, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa 

beliau mendengarnya (secara marfu) dan pada kesempatan lain beliau 

memberikan fatwa dengannya. Ini lebih utama ketimbang menjadikan hal ini 

sebagai kesalahan riwayat yang bersambung sampai kepada Nabi �. 

Bagaimana tidak? Telah datang riwayat yang marfu’ selain dari jalannya 

Hisyam dari Urwah sebagaimana yang telah berlalu”. 

Memang benar hadits dengan lafadz tambahan berwudhu bagi wanita 

Mustahadhoh diriwayatkan sebagai ucapan Marfu Nabi � melalui jalan-jalan 

sebagai berikut : 

1. Imam Baihaqi dalam “Sunan Kubro” (1/346), Imam Daruquthni dalam 

“Sunannya” (no. 830) meriwayatkan dari jalan Ismail bin Abi Kholid dari 

Asy-Sya’biy, sedangkan Imam Abdur Rozaq dalam “Mushonaf” (no. 1170) 

meriwayatkan dari jalan Ma’mar dari ‘Aashim bin Sulaiman dari Qumoir –

istrinya Masruq dari Aisyah �, beliau berkata : 

u#̀ X̀]�[~�+̀ [\];#̀ ad5̂a�
� md.S �� ��.' �.&�m b\
̀�:̀+̀  :�]) ẁ�g&]! [�u.
� dl��̂ yC#̀]	b � gs�]e]�b&_# .ẁ�:̀+̀ 
|d5̂a�
� md.S �� ��.' �.&�m :» �]�a��̂ [3[
�̀ iRb	[' {	̂_Qb��+̀ ]K�a)#̀ [3[��]	cL#̀ � ��̀�̂+̀ b$]E]��]D d[.��]�cj�+̀ 

c8]�b&�]�{	̂[+ � a�_W d[%aY]�]; Î,_@[
 �C*̀]S «  
“Bahwa Fatimah mendatangi Nabi � lalu berkata : ‘Wahai Rasulullah, aku 

adalah wanita Mustahadhoh’. Nabi � bersabda : “itu hanya peluh, maka 

perhatikanlah hari Quru’ (Haidh) mu, jika telah melewatinya maka mandilah 

dan minyakilah lalu berwudhu tiap kali sholat”. 

Imam Daruquthni berkomentar setelahnya : 

{[8u
�]� ]�b�[' ?̂�a�
� b�]' ,̀�['�]�b&�̂ �8̀](�̂ [0�]�b&�¥� �q+�_Lb�]  _X]Y�]e]�b�g�c
� g¢]�]; C̀*̀aN
� ]K�a)#̀ �]([��]	cL#̀ a�_W 
_,��]�b�]; _faY]�]�];]� [
Î,_@ �C*̀]S.  

“dan menurut ulama bahwa Ismail dalam sanad ini meriwayatkan secara 

mauquf (dengan Lafadz) : “Wanita Musthahadhoh meninggalkan sholat pada 

hari Haidhnya, lalu ia mandi dan berwudhu tiap kali sholat”. 

2. Imam Abu Dawud dalam “Sunannya” (no. 298) , Imam Tirmidzi dalam 

“Sunannya” (no. 125), Imam Ahmad dalam “Musnadnya” (no. 24145), 

Imam Baihaqi dalam “Ma’rifatul Asyar” (no. 573), Imam Ishaq bin 

Rohawiyah dalam “Musnadnya” (no. 564), Imam Ibnu Abi Syaibah dalam 
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“Mushonafnya” (1/150) meriwayatkan dari jalan Waki’ dari Al ‘Amasy dari 

Habiib bin Abi Tsabit dari Urwah dari Aisyah � bahwa beliau berkata : 

b$}J�]D _X]�[~�+̀ g\b��̂ d�̂#̀ kÑb�]5g� d
̀�̂ ld5̂a�
� md.S �� ��.' �.&�m ]	Ì8̀+̀ �]1]	]5]A ẁ�L̀]� » a�_W 
d[.��]�cj� a�_W d[%aY]�]; Î,_@[
 �C*̀]S dÎ.]S]� «.   

“Bahwa Fatimah Binti Hubaisy mendatangi Nabi � lalu disebutkan ceritanya 

dan Nabi � bersabda : “lalu mandilah, kemudian berwudhu untuk tiap kali 

sholat”. 

Imam Tirmidzi berkomentar setelah menulis hadits ini : 

ẁ�L̀ d[+]� T̂�]5c
� b�]' lK_# X̀]�.̀]& .ẁ�L̀ �g�#̀ d]��[' _F)[�]� X̀]�[��]' b$}J�]D _X]�[~�+̀ yF)[�]� i�]�]� 
iM�[e]S .]�g1]� _wb�L̀ 	̂b�j̀ ��[��]� b�[  ,̂b1#̀ �̂c.[�c
� b�[  T̂�]ebS#̀ ld5̂a�
� md.S �� ��.' �.&�m 

]�[��̂�a�
�]�.  
[��̂]� _w�_:]) _�]�c�g& |{!̂b�uH
� i3[
�] ]� g�b��]� [�]!�]5g�c
� |d[�[+�a�
�]� u#̀ X̀]Y�]e]�b�g�c
� ��̀�̂ b$]E]��]D ]K�a)#̀ 

�]([��]	cL#̀ ]�]�cj�b\.̀ b$f̀aY]�];]� Î,_@[
 �C*̀]S.  
“dalam bab ini ada juga riwayat dari Ummuu Salamah. Imam Abu Isa 

(Tirmidzi) berkata : ‘hadits Aisyah � “telah datang Fatimah” adalah hadits 

Hasan Shahih. Ini adalah ucapan lebih dari satu orang ulama baik dari 

kalangan Sahabat maupun Tabi’in dan juga ini adalah pendapatnya Sufyan 

Ats-Tsauri, Malik, Ibnul Mubarok dan Syafi’I yakni bahwa wanita 

Mustahadhoh jika telah melewati hari haidhnya hendaknya ia mandi dan 

berwudhu tiap kali sholat”. 

Demikian juga Imam Baihaqi berkomentar setelahnya : 

w�L K� ¥� ��#  :0�E� ��+ �Gj �' O�I�  :�� 	PL K�
� d.' GN�� � �81� F)�� 
Â��Y ���Y ê× �� ���& �P:
� � r.'� �� �)��� � ê×� �� ��  � w�L� ���& 
/!�H
�  :®�5� �� ·# \��W § O��) �  C�	' �� G�©
� �%�"  .w�L� ��# 0��0  :F)�� 

Ñ�'�� � �' ®�5� � �YÂ� ���!� 	��D �� ���j � �' Ñ�'�� � ��L�+ d.' X���' � 
	@�#� # �@) �'�+	  � ��L�� �-)# Ú�5&# � �' Ñ�'�� � ���!� T�)# ��# J*�
� � �' 

��h�� �� C�~!# � �' K# K�H.I � �' X���' � �'� ��� X  " � �' C#	 � � R�	�  � 
�' X���' � �' ¡�
� d.S �� ��.' �.&�  .�Lw ��# 0��0 F)�� T�)# ·# J*�
� Â��Y 
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2 MN) ���!� !��' �� 	P  � �' ·# Â&�) � �' ,�'�ä� �� ·# �
�A � �' ¡��
� � �' 
G�L � C#	 � R�	�  � �' X���' � �'�+	  w�L ��# ���� �PL!��
�  :0	�; �� !��' �� 
	P  � �1� Â��Y � �' ·# Â&�) � /8
�� ��' ?��
� �' ,�'�ä� � �8� 0��&¥� o�L�  

“Imam Ahmad berkata : ‘perowi selain Waki’ menambahkan lafadznya : 

“Sesungguhnya tetesan darah karena tertahan”. Ini adalah hadits lemah 

dilemahkan oleh Imam Yahya bin Sa’id Al Qohthon, Imam Ibnul Madiiniy, 

Imam Yahya bin Ma’in dan Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata : ‘Habiib bin 

Abi Tsabit tidak mendengar dari ‘Urwah bin Zubair sedikitpun’. Imam 

Abu Dawud berkata : ‘hadits Al A’masy dari Habiib adalah lemah, 

diriwayatkan oleh Ja’far bin Ghiyats dari Al A’masy. Diriwayatkan oleh 

Ayyub Abul ‘Alaa’ dari Al Hajaaj bin Arthooh dari Ummu Kultsum dari 

Aisyah � dari Ibnu Syubrumah dari istrinya Masruuq dari Aisyah � dari 

Nabi �’. Imam Abu Dawud berkata : ‘Hadits Ayyuub Abul ‘Alaa’ lemah 

tidak shahih diriwayatkan oleh ‘Ammaar bin Mathor dari Abu Yusuf dari 

Ismail bin Abi Khoolid dari Asy-Sya’biy dari Qumair Istrinya Masruuq dari 

Aisyah � secara Marfu’. Imam Abul Hasan Daruquthni berkata : ‘Ammaar 

bin Mathor bersendirian dalam meriwayatkannya dan ia perowi yang 

lemah dari Abu Yusuf. Menurut ulama (yang benar) dari Ismail dengan 

sanad ini secara Mauquf’. 

3. Imam Thohawi dalam “Misyakalul Atsar” (no. 2295), Imam Romahumurzi 

dalam “Al Haditsul Fasil” (no. 187) meriwayatkan dari jalan Abu Hanifah 

dari Hisyam bin Urwah dari Bapaknya dari Aisyah � semakna dengan 

riwayat diatas.  

Kedudukan sanad : Sebagaimana dapat dilihat semua perowinya adalah 

tsiqoot. 

4. Imam Thohawi dalam “Misyakalul Atsar” (no. 2296) meriwayatkan dari 

jalan Hammaad bin Zaid dari Hisyam dari Bapaknya dari Aisyah � dengan 

lafadz : 

\-�e�&� X�~�+ X��� ·# Ñ�5� � \
f�+ ¡�
� d.S �� ��.' �.&� � \
�:+  :�) w�&! 
�� � �� s�e�&#  � *+ 	(~# � ¢0f+# C*N
� � w�:+ w�&! �� d.S �� ��.' �.&�  :» 
�Å� 3
� R	' \��
� X-���� � ���+ \.5L# X-��� � r'�+ C*N
� � ���� $	�0# � 

r.�j�+ 3�' 	W# K�
� � r%Y�;� � �Å�+ 3
� R	' � \��
� X-���� « .  
“Fatimah binti Hubaisy mengalami Istihadhoh lalu ia bertanya kepada Nabi � 

: ‘Wahai Rasulullah aku Istihadhoh tidak suci, apakah aku harus meninggalkan 
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sholat?’ Rasulullah � menjawab : “itu hanyalah peluh bukan Haidh, jika 

engkau mengalami Haidh maka tinggalkanlah sholat, jika telah selesai (namun 

masih Istihadhoh) maka mandilah karena bekas darah Haid tersebut, lalu 

berwudhu karena itu adalah peluh bukan Haidh”. 

Kedudukan sanad : Para perowinya tsiqoh sebagaimana dapat dilihat. 

5. Masih dalam “Musykilul atsar” (no. 2296) dari jalan Hammaad bin 

Salamah dari Hisyam dari Bapaknya dari Aisyah � semakna dengannya. 

Kedudukan sanad : Ini juga sama para perowinya tsiqoot. 

 

Juga terdapat syahid sebagai berikut :  

1. Kakek Adiy bin Tsabit 

diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam “sunannya” (no. 127), Imam Ibnu 

Majah dalam “Sunannya” (no. 669), Imam Ibnu Abi Ashim dalam “Al Ahad 

wal matsani” (no. 1917) dan Imam Thobroni dalam “Mu’jam Kabir” (no. 

18397) semuanya dari jalan Syariik dari Abil Yaiqodhoon dari ‘Adiy bin 

Tasbit dari Bapaknya dari Kakeknya dari Nabi � bersabda : 

» XY�e���� ¢�; C*N
� K�)# �(��	L# ¸ ,��; fY��;� ,@
 C*S K�N;� r.N;� «  
“Wanita Mustahadhoh meninggalkan sholat pada hari Haidhnya, lalu ia mandi 

kemudian berwudhu tiap kali sholat. (wajib baginya) sholat dan berpuasa”. 

Perowi dalam sanad ini : Abul Yaiqodhoon Utsman bin ‘Umair (w. 150 H) 

dinilai dhoif oleh Al Hafidz dalam “At Taqriib”, kemudian Bapaknya dan 

Kakeknya ‘Adiy bin Tsabit dinilai majhul oleh Imam Daruquthni. Imam 

Tirmidzi berkata setelah meriwayatkannya : 

g\c
f̀]&]� �n�a�]eg  b�]' �8̀]1 [�]ec
�[F) g\c._:+̀ |{[�]' g�b� �\�̂�Ẁ b�]' [���̂#̀ b�]' [�l�]D |�]D ë{[�]' �]  g�g�b&� 
b�.̀+̀ bo	̂b�]) i�a�]eg  g�]�b&� g$b	Ì�̀]� ��a�]eg�[
 ẁb�L̀ d]�be]) �̂b� k�[�]  u#̀ g�]�b&� i!�]�)[0 b�.̀+̀ cf]5b�]) [��̂  

“aku bertanya kepada Muhammad (Imam Bukhori) tentang hadits ini, aku 

bertanya : ‘Adiy bin Tsabit dari Bapaknya dari Kakeknya siapa namanya? 

Maka Imam Bukhori tidak mengetahui namanya. Lalu aku menyebutkan 

kepada beliau bahwa Imam Yahya bin Ma’in mengatakan namanya Diinar, 

maka Imam Bukhori tidak mau menerima perkataan Imam Yahya”. 

2. Abdullah bin Amr �  

Syahid lainnya diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam “Mustadrok” (no. 

585) dari Abdullah bin ‘Amr � dari Nabi � beliau � bersabda : 

	Q�� J����
�  ���!# X.�
 � ��+ $#! 	(P
� ,5L 3
� r(+ 	1�~ � �� $E��D ���!�� 
r(+ X
ì� XY�e���� ,���; r.N;� � �+ �(5.j K�
� $fY�; ,@
 C*S «  .  
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“Wanita yang Nifas hendaknya menunggu selama 40 malam, ketika ia melihat 

suci sebelum 40 hari, maka ia telah suci. Namun jika melampaui 40 hari maka 

ini seperti wanita Mustahadhoh, Ia mandi dan sholat, jika darah masih 

mengalir berwudhulah tiap kali sholat”. 

Setelah meriwayatkan ini, Imam Al Hakim menilai sanadnya : 

» �	�' �� �N�� ��4� �� XW*' ���
 �  Ú	" �p��
� � �Å�� $	I� �81 F)��� 
��1�" �5h��  «  

“’Amr ibnul Hushoin dan Muhammad bin ‘Alaatsah bukan perowi yang 

memenuhi syarat Bukhori-Muslim, aku hanya menyebutkan riwayat ini 

hanya sebagai penguat”. 

Juga diriwayatkan oleh Imam Thabrani dalam “Mu’jam Kabir” (no. 1505) 

dengan sanad yang sama tapi dengan lafadz yang lebih panjang. 

3. Ummul Mukminin Ummu Salamah �  

Diriwayatkan oleh Imam Thabrani dari jalan Abu Kholid Al Ahmar dari Al 

Hajaj dari Nafi’ dari Sulaiman bin Yasar dari Ummu Salamah � -Ummul 

Mukminin- secara marfu’ kepada Nabi seperti kisah Fatimah binti Hubaisy 

yang semakna dengan hadits Aisyah diatas. 

Semua perowinya dapat dijadikan hujjah. 

4. Jabir bin Abdullah �  

Imam Thobroni dalam “Mu’jam Ausath” (no. 1657) meriwayatkan dari 

jalan Bisyri ibnul Waliid, akhbaronaa Abu Yusuf Al Qodhi dari Abdullah bin 

Ali dari Abdullah bin Muhammad bin ‘Aqiil dari Jabir � dari Nabi � bahwa 

Beliau � : 

	 # XY�e����  J�Y�
�� ,@
 C*S  
“memerintahkan wanita Mustahadhoh untuk berwudhu tiap kali sholat”. 

Imam Thobroni berkata setelah : 

§ �	) �81 F)��� �' ·# T�)# r:)	+�� �1�  :�5' �� �� r.' 2� ��# Â&�)  
“tidak diriwayatkan hadits ini dari Abu Ayyub Al Ifriqiy –Abdullah bin Ali- 

selain dari Abu Yusuf”. 

Semua perowinya shoduq selain Abdullah bin Muhmmad ada Layyin dalam 

hadits pada dirinya sebagaimana dinilai oleh Al Hafidz dalam “At Taqriib”. 

5. Ummul Mukminin Saudah �  

Imam Thobroni dalam “Mu’jam Al Ausath” (no. 11240) meriwayatkan dari 

jalan Mauro’ bin Abdullah, akhbaronaa Al Hasan bin Isa, akhbaronaa 

Hafsh bin Ghityats dari Al ‘Alaa’ ibnul Musayyib dari Al Hakam bin ‘Utaibah 

dari Ja’far dari Saudah binti Zam’ah � ia berkata, Rasulullah � bersabda : 
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XY�e���� ¢�; C*N
� K�)# �(��	L# ¤
� \��I B.í �(�+ � ¸ ,���; *�j ����� � ¸ 
fY��; ,@
 C*S  

“Wanita Mustahadhoh meninggalkan sholat pada hari haidhnya yang ia duduk 

(tidak sholat) lalu ia mandi satu kali kemudian berwudhu setiap kali sholat”. 

Saudah � adalah Ummul Mukminin, semua perowinya tsiqoot, selain 

Ja’far dan Mauro’ belum saya temukan biografinya. 

 

Selain Marfu juga diriwayatkan secara Mauquf sebagai berikut : 

1. Imam Ibnu Abi Syaibah dalam “Mushonaf” (1/151) meriwayatkan Dari 

Jariir dari Mughiroh dari Asy-Sya’biy bahwa istri Masruq bertanya kepada 

Aisyah � tentang wanita Mustahadhoh? Aisyah � menjawab : 

fY��; ,@
 C*S r��è� r.N;�  
“berwudhulah ia tiap kali sholat , bergaulah dan sholatlah”. 

Semua perowinya tsiqoot, dalam lafadz lain dari jalan Abu Khoolid Al 

Ahmar dari Mujallid dan Dawud dari Asy-Sya’bi ia berkata : aku menyuruh 

istriku bertanya kepada istrinya Masruuq tentang wanita Mustahadhoh lalu 

ia menjawab bahwa Aisyah � pernah berkata : 

B.í K�)# �(��	L# ¸ ,���; fY��;� ,@
 C*S  
“duduklah (tidak sholat) pada waktu Haidh, lalu mandi dan berwudhu tiap kali 

sholat”. 

Semua perowinya adalah tsiqoot selain Abu Kholid ia hanya ‘shoduq 

yukhthi’u’ sebagaimana penilaian Al Hafidz dalam “At Taqriib”. 

 

Juga diriwayatkan secara mursal oleh : 

1. Imam Ibnu Abi Syaibah dalam “Mushonaf” (1/) meriwayatkan dari Hafsh 

bin Ghiyats dari Al ‘Alaa’ ibnul Musayyib dari Al Hakam dari Abu Ja’far 

bahwa Nabi � : 

	 # XY�e���� ��� \-  K�)# �(��	L# # ,���; fY��;� ,@
 C*S r.N;�  
“Memerintahkan wanita Mustahadhoh jika telah melalui masa Haidhnya untuk 

mandi dan berwudhu tiap kali sholat kemudian baru ia sholat”. 

Abu Ja’far cicit Rasulullah � seorang Tabi’I, semua perowi lainnya 

tsioqoot. 

 



GORESAN PENA 2012 Page 80 

 

Kesimpulan : berdasarkan jalan-jalan riwayat diatas, maka penilaian para 

ulama yang mengatakan bahwa tambahan “Berwudhu tiap kali sholat bagi 

wanita Mustahadhoh” adalah ziyadah Tsiqoh (tambahan yang shahih) bukan 

Syadz (ganjil).  

 

IV. PENDAPAT ULAMA TERHADAP HADITS TERSEBUT 

 

Berikut deretan para ulama yang berhujjah dengan hadits ini : 

1. Imam Ibnu Rojab Al Hanbali dalam “Fathul Bari” (2/104) menukil deretan 

para ulama mulai dari kalangan sahabat dan setelahnya yang berpegang 

kepada pendapat diperintahkannya wanita Mustahadhoh untuk berwudhu, 

beliau rohimahulloh  berkata : 

�L� /�! 	 �� XY�e���.
 J�Y�
�� ,@
 C*S �]' X'�£ �[  X��eN
� � �g(�[   :r.' � 
��� � � ���� ?�5' � X���'� � ]�1]� w�L ���& �̂� ®���� � C�	'� � ·#�  
	��D � ®18 � 	HI� .�
�J�� � /!�H
�I � r'�E���� � ���� �!�5�� � ·#� X���� � 

r�+��
�� � ��#� � R�e&�� � ·#� ��5' �1Gj� .�@
 � �g(�[  �[  ®D�) �(�.' J�Y�
� 
,@
 X-)	+ r�+��
�I .�(� � �[  {	) �½# fY��; \L�
 ,I C*S � r.N;� �� �  $J�" 
�[  ã��	+ ,+���� da�� �	¯ \L�
� � ]�1]� w�L ·# X���� � !�(���� �]' ��# � ]�1]� m

q�-)#m w�L r'�E��� F�.
�� R�e&�� .  
“telah diriwayatkan perintah bagi wanita Mustahadhoh untuk berwudhu 

setiap kali sholat dari sejumlah sahabat, diantara mereka : Ali bin Abi 

Tholib �, Muadz bin Jabal �, Ibnu Abbas �, Aisyah �. Ini juga 

pendapatnya Said ibnul Musayyib, Urwah, Abu Ja’far dan madzhabnya 

kebanyakan ulama, seperti : Sufyan Ats-Tsauri, Auza’I, Ibnul Mubarok, 

Abu Hanifah, Syafi’I, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid dan setelahnya. Namun 

diantara mereka ada yang mewajibkan wudhu setiap kali sholat seperti 

Syafi’I dan sebagian lagi berpendapat untuk berwudhu setiap waktu sholat 

artinya ia bebas mengerjakan sholat fardhu dan sunnah sampai habis 

waktu sholat (yang ia telah berwudhu selama belum batal karena sebab 

lain), ini adalah pendapatnya Abu Hanifah dan pendapat yang masyhur 

dari Ahmad serta ini juga pendapatnya Auza’I, Al Laits dan Ishaq”.  

2. Imam Tirmidzi sebagaimana nukilan diatas. 

3. Imam Az-Zailaa’I  

4. Imam Ibnu Turkumaaniy 



GORESAN PENA 2012 Page 81 

 

5. Imam Ibnu Abdil Hadi semuanya telah dinukil perkataannya 

6. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam Syaroh Umdah. 

7. Al Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Marom yang memasukan hadits ini 

dalam bab “Nawaaqidhul Wudhu” (pembatal-pembatal wudhu). 

8. Imam Ibrohim bin Muhammad dalam Manarus Sabiil 

9. Imam Ibrohim bin Muhammad Alus Syaikh dalam Fatawanya. 

10. Imam Ibnu Baz dalam Majmu Fatawanya 

11. Imam Al Albani dalam beberapa kitabnya 

12. Imam Ibnu Utsaimin dalam Syaroh Mumti’ 

13. Imam Syinqithi dalam Syaroh Zaadul Mustaqni’. 

14. Dll. 

 

V. PERBEDAAN PENDAPAT TENTANG MASA BERLAKU WUDHUNYA 

WANITA MUSTAHADHOH 

 

Sebagaimana yang telah dinukil oleh Al Hafidz Ibnu Rojab Al Hanbali 

diatas bahwa mereka para ulama yang berpendapat bahwa wajib wudhu bagi 

wanita Mustahadhoh, berbeda pendapat tentang masa berlaku wudhunya 

tersebut sebagai berikut : 

1. Sebagian ulama berpendapat bagi wanita Mustahadhoh berwudhu untuk 

setiap kali mau mengerjakan sholat, alasan utamanya mereka 

menganggap bahwa darah Istihadhoh adalah pembatal wudhu, namun 

syariat memberikan keringan kepadanya dengan tetap dilakukan sholat 

setelah berwudhu tentunya. Imam Shon’ani dalam Subulus Salam (hadits 

no. 62) berkata : 

[�[8](+̀ _C]0�])l©
� ]r[1 _Xahgec
� d.̀]' u#̀ ]K]0 [X]Y�]e[�b&�[
� y�]�]� b�[  [X.̀b�gD [��]�b�f̀c
� iã[L�]� �J�gYg�c.[
 
�8̀]([
]� ]	] #̀ g¢!̂�a�
� �J�gYg�c
��̂ g�b�[  Î,_@[
 �C�.̀]S � �]�a�� ]O+̀]! æJ�gYg�c
� g�]�c@g� ,̂bDf̀[
 [C�.̀aN
� � ��̀�̂+̀ 
b\j̀]	+̀ b�[  [C�.̀aN
� ]ã[:g� �]1æJ�gYg� � �8̀]1]� _wb�L̀ !̂�g(b�ghc
� �](a�#̀ _faY]�]�]; Î,_@[
 �C�.̀]S  

“Ini adalah hujjah bahwa darah Istihadhoh adalah hadats yang termasuk 

pembatal wudhu, oleh karenanya syariat memerintahkan untuk berwudhu 

darinya tiap kali sholat, hanyalah wudhu mengangkat hukumnya karena 

sholat, artinya jika sholat telah selesai dikerjakan maka batalah 

wudhunya. Ini adalah pendapatnya mayoritas ulama bahwa wanita 

Mustahadhoh berwudhu tiap kali sholat”.  

2. Sebagian ulama mengatakan bahwa wanita Mustahadhoh cukup 

berwudhu tiap waktu sholat, maksudnya misalnya wanita Mustahadhoh 

telah masuk waktu dhuhur, maka ia wajib berwudhu lalu ia boleh 
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mengerjakan sholat wajid dhuhur dan sholat-sholat sunnah lainnya pada 

waktu dhuhur sampai habis waktunya yaitu dengan masuknya waktu 

sholat ashar, selama ia belum batal wudhunya karena melakukan 

pembatal wudhu lainnya. Imam Shon’ani masih dalam kitabnya yang 

sama menyebutkan alasan pendapat ini : 

b\]5]1�̀]� _Xa)�̂]0�](c
� _Xa�[�]�]ec
�]� d
̀� a�#̀�]( _faY]�]�]; [\cL]�[
 Î,_I �C�.̀]S � u#̀]� }J�gYg�c
� i<Î.]�]�g  [\cL]�c
��̂ �](a�#̀} 
rÎ.]Ng; [��̂ X̀]-)	̂�̀c
� C̀]	[Y�]ec
� �] ]� b$}J�]" b�[  ,̂[+�]�a�
� � gO]�bh];]� ]�b�]� �̂b�]�]-)	̂�̀c
� d.̀]' [�bD]� 
Ê�]�]hc
� ]�b�[' b�]  g©�ĥg) ]3[
�̀ #̀b� k!c8g�[
 � ��_
�L̀]�  :_F)[�]ec
� [��[+ io�]-g  i!a�:̀g  ]�g1]� [\cL]�[
 Î,_I 
�C�.̀]S ]�g(+̀ b�[  Ê�]h]  [oc8]ec
� g�a�[@
̀]� �
̀ a�g� b�[  �X]�)	̂L̀ g®D̂�g; ]	)[�c:a�
� b�L̀]� ]Âu.@̀]; r[+ t̂b	a�
� d
̀� 
	̂cI[� �]  g�u.]�
̀ _w�:̀g)  :g�a�� 	̂L̀yX]�) [oc8]ec.[
 g��̀a�]Y]�  

“Al Hadawiyah dan Hanafiyah berpendapat  bahwa ia berwudhu untuk 

tiap waktu sholat, maksudnya wudhu dikaitkan dengan wudhunya yang 

artinya ia melakukan sholat pada waktu tersebut dan sholat-sholat sunnah 

sekehendaknya dan boleh baginya menjamak 2 sholat fardhu karena 

adanya udzur. Mereka beralasan bahwa hadits (berwudhu tiap kali sholat-

pent.) adalah Mudhof yang Taqdirnya (diperkirakan adanya kalimat yang 

hilang-pent.) adalah tiap waktu sholat. Namun harus terdapat indikasi 

yang (seandainya-pent.) harus ditakdirkan. Penulis “Asy-Syarh” telah 

mengomentari bahwa mereka membebani diri ketika menyebutkan 

qorinahnya lalu penulis melemahkan qorinah tersebut”. 

Selain itu mereka beralasan juga dengan makna yang benar dari firman 

Allah � dalam surat Al Isroo (17) ayat 78 : 

�̂[L#̀ C̀�.̀aN
� [��_
g�[
 B̂b�a�
�  
“Dirikanlah sholat (pada waktu) tergelincirnya matahari”. 

Kata mereka “Liduluuki” yakni “liwaqti duluuki”. 

Dalil mereka yang lain lagi adalah sabda Nabi � dengan lafadz : 

r[%aY]�]; [\cL]�[
 Î,_I �C�.̀]S  
“berwudhulah kamu (wanita Mustahadhoh) tiap kali waktu sholat”. 

Tambahan ini diriwayatkan hanya melalui jalan Imam Abu Hanifah dari 

Hisyam dari Urwah bin Zubair dari Aisyah � dalam kisah Fatimah binti 

Hubaisy � dengan lafadz ini.  

Imam Al Mubarokfuuriy mengomentari riwayat ini dalam kitabnya 

“Tuhfatul Ahwadzi” (1/151) : 



GORESAN PENA 2012 Page 83 

 

ẁ�L̀ _Ä[+�]ec
� r[+ M̂b��̀c
�  :c�̂+̀ ]\c._L  :ẁ�L̀ r[+ [X])�]�(̂c
� �]�
̀ g�_
b�L̀ m [�b�.̀]' gK�.̀a�
� m _X]Y�]e]�b�g�c
� 
_faY]�]�]; [\cL]�[
 Î,_I �C�.̀]S  ._Lg\c.  :ẁ�L̀ _Ä[+�]ec
� |r[�.̀b)a©
� r[+ Þ̂)	̂bp]; [X])�]�(̂c
� i®)	̂j̀ �v�D̂ � ẁ�L̀]� 

_Ä[+�]ec
� r[+ [X])�]!l�
� b�
̀ g�b�D̂#̀ �8̀@̀]1 �]�a��̂]� r[+ [F)[�]� lK_# X̀]�.̀]& _faY]�]�]; Î,_@[
 �C�.̀]S  .c�̂+̀ ]\c._L  :
ẁ�L̀ g�b�[� K̂�]�g(c
� r[+ +̀M̂b� 	̂)[�:̀c
� �q.c:]� b�]' t̂b	]" 	̂]N]�bpg  l/�̂�]euP
� {]�]! �g�#̀ X̀�̀��̂]� b�]' K̂�]�[1 �̂b� 

C̀]�b	g' b�]' [���̂#̀ b�]' X̀]�[��]' u#̀ ar5̂a�
� du.]S g�u.
� [�b�.̀]' ]�u.]&]� ẁ�L̀ X̀]�[~��̀[
 [\b��̂ r�̂#̀ kÑb�]5g� r[%aY]�]; 
[\cL]�[
 Î,_I ]S�C�.̀ [�[8](+̀ _X])�]�l	
� [Äc�.̀�̂ r[%aY]�]; [\cL]�[
 Î,_I �C�.̀]S �wg�]; d.̀]' u#̀ ]0�]	g�c
� [�[
b�:̀�̂ 

r[%aY]�]; Î,_@[
 �C�.̀]S b/#̀ [\cL]�[
 Î,_I �C�.̀]S .  
g\c._L  :b�]�]� b�
̀ ̀�Ì �8̀]1 _Äc�u.
� r[+ �8̀]1 <̂)	̂uP
� �qÔ�_�be]  ̀�@̀
̀ ]0�q.�[
 d.̀]' T̂�_.cP]�c
� a�[@
̀ r[+ 
[��̂b�Ì �qÔ�_�be]  �n �.̀Ì u�̂+̀ ]Rg	�P
� X̀]e�[eaN
� �](u._I b�L̀ b$]0]!]� [Äc�.̀�̂ r[%aY]�]; Î,_@[
 �C�.̀]S �a #̀]� �8̀]1 
_Äc�u.
� b�.̀+̀ bO:̀]) r[+ ��[��]� �](b�[  b�L̀]� ]0a	�̀]; [��̂ gK�] �̂c
� �g�#̀ ]�X̀�̀��̂ ]�g1]� _îl�]& [Äc�[ec
� �]�Ì ]ta	]S [��̂ 

_Ä[+�]ec
� g�b�[� [�b5]' l	]5c
� g�u.
�̀]� d
̀�]�]; g�.̀b'#̀ .  
“Al Hafidz (Ibnu Hajar) berkata : ‘jika engkau berkata, penulis “Al 

Hidayah” berpendapat : ‘kami berpegang dengan sabda Nabi � bahwa 

wanita Mustahadhoh hendaknya berwudhu tiap waktu sholat’. Aku (Ibnu 

Hajar) berkata : ‘Al Hafidz Az-Zaila’iiy berkata dalam “Takhrijul Hidayah” 

: ‘hadits ini aneh sekali’. Jika engkau masih menyanggah : ‘Imam Ibnul 

Hamaam berkata dalam “Fathul Qodiir” menukil dari syaroh Mukhtashor 

Thohawi telah diriwayatkan Imam Abu Hanifah dari Hisyam bin Urwah 

dari Bapaknya dari Aisyah � bahwa Nabi � berkata kepada Fatimah binti 

Abi HUbaisy � : “Berwudhulah kamu setiap waktu sholat”. Maka tambahan 

lafadz ini menunjukan bahwa yang dimaksud dengan sabda Nabi � : 

“berwudhulah kamu tiap kali sholat” adalah “berwudhulah kamu tiap waktu 

sholat”. 

Aku ) Ibnu Hajar berkata : ‘perkataan ini benar seandainya lafadz ini telah 

datang dengan jalan yang terjaga (baca Shohih), tentunya ia akan menjadi 

dalil sesuai yang diinginkan oleh kalian. Namun untuk menilai lafadz ini 

terjaga ada kritikan, karena jalan-jalan yang shohih semuanya datang 

dengan riwayat “Berwudhulah kamu tiap kali sholat”. Adapun lafadz ini 

(riwayat tiap waktu sholat) tidak ada satupun yang berasal dari jalan-jalan 

tersebut (kecuali-pent.) Imam Abu Hanifah telah menyendiri dalam 

meriwayatkannya, sedangkan beliau (Imam Abu Hanifahdalam masalah 
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hadits-pent.) adalah seorang perowi yang jelek hapalannya sebagaimana 

ditegaskan oleh Al Hafidz Ibnu Abdil Bar. Wallohu A’lam. 

  

Pendapat yang rajih berdasarkan pemaparan diatas, kami cenderung 

untuk menerima pendapatnya mayoritas ulama bahwa bagi wanita 

Mustahadhoh wajib berwudhu tiap kali sholat. Wallohu A’lam. 

 

VI. KESIMPULAN 

 

1. Hadits tambahan berwudhu bagi wanita Mustahadhoh shahih dengan 

penilaian dari mayoritas para ulama. 

2. Sebagian ulama mewajibkan wudhu bagi wanita Mustahadhoh setiap kali 

sholat, sebagian lagi mewajibkan cukup pada awal waktu masuknya 

sholat, sebagian lagi hanya men-sunah-kannya saja dan sebagian lagi 

tidak mewajibkannya. Namun untuk keluar dari perselisihan sebaiknya 

bagi wanita Mustahadhoh untuk memperbahurui waudhunya setiap kali 

hendak sholat selama darahnya masih mengalir, disamping itu juga 

memperbahurui wudhu setiap kali hendak sholat dalam kondisi normal 

tanpa ada yang membatalkannya adalah termasuk amalan yang 

disunahkan. 

3. Sebagian ulama memasukan darah Istihadhoh termasuk pembatal wudhu. 
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HUKUM MEMBELI BARANG DENGAN KREDIT DARI BANK 

 

Ilustrasinya adalah seseorang ingin membeli rumah misalnya. Rumah 

tersebut seharga 50 juta, kemudian ia mendatangi Bank untuk meminta 

pihak Bank membelikan rumah tersebut dan ia akan membayar secara 

kredit tentu dengan harga yang lebih mahal untuk jangka waktu tertentu. 

Apakah jual beli seperti ini diperbolehkan? 

Jawabanya kami ringkaskan dari Jawaban Syaikh DR. Abdullah bin 

Naashir (anggota komisi Pembelajaran di Perguruan Tinggi untuk Hakim 

Saudi Arabi) : 

Sebagian penuntut ilmu menduga permasalahan ini adalah 

permasalahan kontemporer, namun sebenarnya permasalahan ini telah 

diketahui oleh para ulama zaman dahulu. Diantara para ulama yang telah 

membicarakannya adalah Imam Muhammad ibnul Hasan Asy Syaibaaniy 

dalam kitabnya “Al Hiyal”, Imam Syafi’I dalam “Al Umm” dan selainnya. 

Jika terjadi transaksi jual beli dengan bank untuk membeli rumah 

tersebut sebelum pihak bank memilikinya, maka ini diharamkan. Bentuk 

lainnya adalah pihak bank mengirimkan utusannya kepada developer 

perumahan yang ingin dimiliki oleh calon krediturnya, kemudian 

membooking rumah tersebut lalu mengesahkan jual belinya, maka ini juga 

tidak benar, karena rumah tersebut belum menjadi milik bank yang ia akan 

jual kepada calon krediturnya. 

Jika terjadi kesepakatan yang saling mengharuskan antara pihak Bank 

dan calon kreditur, dimana calon kreditur harus membeli rumah tersebut 

yang nantinya akan dibeli pihak bank dan kesepakatan ini terjadi 

sebelum pihak bank memiliki rumah tersebut, dimana calon kreditur 

tidak boleh membatalkan untuk tidak jadi membeli rumah tersebut, maka ini 

masuk dalam keumuman hadits : 

“Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki”. (HR.  

Transaksi kredit seperti ini bisa berubah menjadi riba, jika pembeli 

sebenarnya menginginkan dari transaksi ini uang, dan ia menjadikan rumah 

atau semisalnya adalah sebagai perantara saja, sebagaimana jual beli ‘Iinah, 

dimana setelah kreditur mendapatkan barang tersebut (dalam hal ini rumah) 

ia menjualnya kembali kepada penjual (dalam hal ini Bank) dengan harga 

yang lebih murah dari harga ia membelinya secara kredit. Sehingga 

sebenarnya kreditur hanya menginginkan uang tertentu dan akan 

mengembalikannya secara mengangsur dengan jumlah yang lebih banyak. 
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Ini adalah siasat untuk mendapatkan riba dan ini dilarang oleh Rosulullah � 

yang dinamakan dengan jual beli ‘Iinah”. 

Dan kita ketahui bahwa kebanyakan bank tidak pernah memiliki 

rumah yang ia tawarkan sebagai produk kreditnya baik sebelum atau 

sesudah pengesahan akad transaksi antara pihak calon kreditur dengan 

pemilik barang (developer). Jika pihak bank memberikan kepada calon 

krediturnya sebuah cek misalnya, atas nama calon kreditur dengan sejumlah 

nilai untuk dibayarkan kepada pemilik barang/rumah (developer dsb.) maka 

ini adalah riba yang sangat terang keharomannya. 
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HUKUM MENGENAKAN SANDAL DI PEKUBURAN 

 

���� � T! �����
� C*N
�� K*�
�� d.' ���5� ����&� ��4 �� �� d.'� �
9 ����eS� ���£# 
� � !�& d.' ���!0 d��L�� �1	W# �� K�) ��)�
� ����:  

I. Muqodimah 

 

Prof. Abdul Wahhab Kholaf berkata dalam bukunya “Ilmu Ushul 

Fiqih” (hal. 143) : 

"��
� r'	�
�m �# ����:
� m ®¨ ,��
� �� �(�) �  �;!�5' � �# �;!�"� �# ���
20 �# ����-�L� 
� ,I �  �(�) �  ��
� <)	P� �  �81 R	P
� X��!�� �1 �  $2�
�  ���
� ��
�� Xh� 
��.'"."���� s!��; â�  K�(�  <)	P� �  �81 �R	P
� â� � 	A9 K�(�  <)	P� 	A9 � �( MD! 

K�(��� �  C!�5�
� d.' K�(��� �  �C!�"¥� MD!� K�(��� �  �Ç��# d.' K�(��� �  X
2�
�."  

“Nash Syar’I atau undang-undang wajib untuk diamalkan sesuai 

dengan sesuatu yang dipahami dari ‘Ibaratnya atau Isyaratnya atau 

Dilaalahnya atau Iqtidhonya, karena setiap yang dipahami dari nash 

dengan 4 cara ini adalah disebut sebagai petunjuk nash dan nash 

sebagai hujjah atasnya. Jika terjadi pertentangan makna yang 

dipahami dari 4 cara diatas maka nash yang dipahami dengan cara 

Ibarat dimenangkan atas nash yang dipahami dengan cara Isyarat dan 

nash yang dipahami dengan salah satu cara Ibarat atau Isyarat 

dimenangkan atas nash yang dipahami dengan cara Dilalah”. 

Dari penjelasan Prof. dapat kita simpulkan bahwa nash-nash 

syariat dari segi pemahaman maknanya dapat diambil 4 cara yaitu 

Ibarat, Isyarat, Dilalah dan Iqtidha. Jika terjadi dua buah nash yang 

satu dipahami maknanya secara Ibarat dan satunya lagi secara 

Isyarat, maka ditarjih nash yang dipahami secara Ibarat, begitu 

seterusnya sesuai dengan urutan yang disebutkan diatas. 

Kemudian kita akan melihat penjelasan Syaikh Prof. didalam 

menjelaskan makna-makna tersebut beserta contohnya : 

1. Ibarat Nash 

Prof. menyebutkan definisinya yaitu : 

0�	��� �� �(�) �  C!�5' ��
� â��� /8
� !0�5�) ��(+ �  ����S  
“yang dimaksud dengan Ibarat Nash adalah makna yang segera 

dipahami oleh kita dari bentuk kalimatnya”. 
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Yakni bahwa sesorang ketika membaca sebuah nash ia bisa 

langsung menangkap makna yang diinginkan dari nash tersebut. 

Inilah tujuan nash dibuat baik yang Syar’I ataupun yang berupa 

peraturan buatan manusia mengandung Ibarat tersebut. Kemudian 

Prof. menyebutkan contohnya yaitu, firman Allah � : 

]�)[8u
� ̀�_._Icf]) �]�l	
� �
̀ ̀�g �_:]) u
�̂� �]�Ì gK�_:]) /[8u
� g�_Pa5]p]�]) _�P̀b�a�
� ]�[  lB]�c
� ]3[
�̀ b�g(a�f̀�̂ ��_
�L̀ 
�]�a��̂ gOb�]5c
� _,cH[  �]�l	
� u,]�#̀]� g�u.
� ]Ob�]5c
� ]Ka	]�]� �]�l	
�  

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti 

berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan 

mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 

sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli 

dan mengharamkan riba.”. (QS. Al Baqoroh (2) : 275) 

Dalam ayat ini Ibarat yang dipahami dalam Nash ini adalah bahwa 

jual beli tidak sama dengan riba, ini adalah yang dipahami secara 

asli dalam bentuk susunan kalimatnya, karena ayat ini hendak 

membantah orang-orang yang mengatakan Riba sama dengan jual 

beli. Kemudian ibarat lainnya adalah Allah � menghalalkan jual beli 

dan mengharamkan riba, ini ibarat yang dipahami secara 

pengikutan dalam konteks Nash ini. 

2. Isyarat Nash 

Syaikh Abdul Wahhab Kholaf mendefinisikannya : 

0�	�� �� �(�) �  C!�"� ��
� â��� /8
� 2 !0�5�) ��(+ �  �Ô��
# 2� �N:) �  �L��& ��@
� 
â�  KE2 â��.
 !0�5��� �  ��Ô��
# �(+ w�
�  Ä�.
� <)	P� K�©�
2�.  

“yang dimaksud dengan Isyarat Nash adalah makna yang tidak 

segera dipahami dari lafadznya dan tidak juga dari bentuk 

kalimatnya, namun makna yang lazim untuk makna nash tersebut  

yang segera dapat dipahami dari lafadznya, yakni ia adalah 

penunjukan lafadz dengan jalan kelaziman”. 

Untuk memudahkan memahami definisi Prof. mari kita lihat 

contohnya yaitu  firman Allah � : 

gÂb'�+̀ b�g(b�]' b	[�b�]�b&�]� b�g(
̀ b�g1b!�̂�]"]� r[+ 	̂b }��  
“Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu”. (QS. Ali Imraan (3) : 159) 

Dalam ayat ini dipahami dari isyarat kelaziman untuk membuat 

sekelompok orang yang menjadi dewan untuk memusyawarahkan 

urusan umat. 
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3. Dilalah Nash 

Prof. berkata : 

0�	�� �� �(�) �  X
20 ��
� â��� /8
� �(�) �  ���! �
�:� �  
“yang dimaksud dengan pemahaman dilalah nash adalah makna 

yang dipahami dari ruh nash dan yang dapat dipikirkan secara akal 

darinya”. 

Hal ini dalam istilah lain adalah Qiyas Jally atau Qiyas Aula. Prof. 

memberikan contoh Firman Allah � : 

*̀+̀ ,_:]; �]�g(u
 ëo_#  
“maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 

"ah"”. (QS. Al Israa (17) : 32) 

Dilalah nashnya adalah bahwa seorang anak sangat dilarang untuk 

memukul kedua orang tuanya, karena hal ini lebih berat daripada 

sekedar mengatakan “Ah”. Karena alasan dari larangan 

mengatakan “Ah” kepada kedua orang tua adalah dapat 

menyakitkan mereka berdua. 

4. Iqtidha Nash 

Dalam kitabnya Prof. mendefinisikan : 

0�	�� �� �(�) �  J�-�L� ��
� ���� /8
� 2 ��:��) K*@
� 2� �	)�:��  
“yang dimaksud dengan Iqtidha Nash adalah makna yang tidak 

akan lurus sebuah perkataan kecuali harus kita takdirkan 

(perkirakan susunan kata yang hilang sehingga kalimatnya menjadi 

sempurna-pent.) 

Misalnya firman Allah � : 

b\] l	g� b�_@b�.̀]' b�_@g;�](a _# b�_@g;�]�]�]�  
“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang 

perempuan”. (QS. An Nisaa (4) : 23) 

Dalam ayat ini Iqtidha nashnya adalah bahwa maksud diharamkan 

disini adalah menikahinya. Dalam ayat lain Allah � berfirman : 

b\] l	g� g�_@b�.̀]' _X]�b�]�c
� gKa�c
�]� g�be
̀]� 	̂)©̂b�[pc
�  
“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi”. (QS. Al Maidah 

(5) : 3) 

Iqtidha untuk yang diharamkan dalam ayat ini adalah 

memakannya. 
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II. Pendapat Ulama Dalam Masalah Menggunakan Alas Kaki di 

Pekuburan 

 

Para ulama dalam masalah menggunakan alas kaki di pekuburan 

berpendapat : 

1. Tidak mengapa untuk mengenakan alas kaki ketika masuk kedalam 

tanah pekuburan. Ini adalah pendapatnya jumhur (mayoritas 

ulama) dalil mereka adalah sebuah hadist riwayat Shahihain : 

g�b5]�c
� ��̀�̂ ]O[Yg� d[+ [�	̂b5L̀ � ]dÎ
g�g;]� ]®]1�̀]� g�g��]ebS#̀ da�]� g�a��̂ gO]�b�]�
̀ ]¢b	L̀ b�(̂[
�]��̂  
“Seorang hamba jika diletakkan dalam kuburnya, lalu setelah keluarganya dan 

sahabatnya pergi meninggalkannya hingga ia mendengar suara telapak 

sandalnya” 

Dalam hadits ini terdapat Isyarat bahwa mayit tersebut tidaklah 

mendengar suara alas kaki, melainkan jika ada orang yang 

mengenakan alas kaki berjalan di pekuburan. 

2. Tidak diperbolehkan mengenakan sandal di pekuburan, ini adalah 

pendapatnya Imam Ahmad dan yang sepakat dengan beliau. 

Dalilnya adalah hadits Basyiir � maula Rasulullah � bahwa ia 

berkata dalam sebuah hadits didalamnya : 

��̀�̂+̀ y,gD]! r[�b�]) d.̀]' !̂�g5_:c
� [�b�.̀]' [*b�]� � g��]0�]�+̀ |r5̂a�
� du.]S g�u.
� [�b�.̀]' ]�u.]&]�  :�]) ]®[��]S 
�̂b�]�a�[�b5l�
� bO.̀bA� ]3b�.̀b�]� � ]	Q̀]�+̀ _,gDa	
� ��̀�̂+̀ _w�g&]! [�u.
� du.]S g�u.
� [�b�.̀]' ]�u.]&]� � ]O.̀]p+̀ _,gDa	
� [�b�.̀b�]� 

d] ]	+̀ �]�(̂�̂  
“ketika ada seorang yang berjalan di pekuburan dengan mengenakan dua 

sandal, maka Nabi ���� memanggilnya : “Wahai pemilik dua sandal Sibtiyyatain 

lepaslah kedua sandalmu!”. Lalu laki-laki tersebut melihat siapa yang berkata 

kepadanya, ketika melihat bahwa itu adalah Rasulullah ����, maka laki-laki tersebut 

segera melepas kedua sandalnya dan melemparkannya”.  

Haditsnya ditakhrij oleh Imam Abu Daud dalam “Sunan” (no. 

3232), Imam Nasa’I dalam “Sunan” (no. 2047), Imam Ibnu Majah 

dalam “sunan” (no. 1635), Imam Bukhori dalam “Adabul Mufrod” 

(no. 775), Imam Ahmad dalam “Musnad” (no. 20784), Imam Ibnu 

Hibban dalam “Shahih” (no. 3237), Imam Ath-Thoyaalisy dalam 

“Musnad” (no. 1207)Imam Baihaqi dalam “Sunan” (no. 7467), 

Imam Ibnu Abi Ashim dalam “Ahad wal matsani” (no. 1465), Imam 



GORESAN PENA 2012 Page 91 

 

Al Hakim dalam “Al Mustadrok” (no. 1328) dan Imam Thabrani 

dalam “Al Kabir” (no. 1217) semuanya dari jalan : Al Aswad bin 

Syaibaan dari Khoolid bin Sumair dari Basyiir bin Nahiik dari 

Basyiir ibnul Khoshooshiyah �. 

Kedudukan sanad : semua perowinya dinilai tsiqoh oleh Al Hafidz 

dalam ‘At Taqriib” kecuali Khoolid. Beliau menilainya shoduq 

yuhimu (kesalahannya) qoliil (sedikit) dalam “At Taqriib”. Namun 

Imam Nasa’I, Imam Ibnu Hibban dan Imam Al’ijli 

mentsiqohkannya. Sehingga hadits ini minimal hasan. 

Hadits ini secara Ibarat menunjukkan bahwa mengenakan 

sandal Sibtiyyatain (sandal yang terbuat dari kulit sapi-pent) adalah 

tidak diperbolehkan. Kemudian apakah larangan ini terbatas hanya 

untuk sandal Sibtiyyatain atau semua alas kaki? Imam Ibnu Hazm 

dalam “Al Muhalla” (3/209-210) mengatakan ini hanya khusus 

untuk sandal Sibtiyyatain, alasanya karena telah datang hadits 

sebagaimana yang dibawakan oleh jumhur yang menunjukan 

diperbolehkannya memakai sandal, sehingga dalam rangka 

mengkompromikan kedua dalil tersebut, maka larangan ini adalah 

khusus untuk sandal Sibtiyyatain. Namun pendapat ini dibantah 

oleh Imam Al Albani dalam “Ahkamul Janaiz” (masalah no. 126) 

dan menyebutkannya sebagai suatu kejumudan dari beliau Ibnu 

Hazm. Imam Al Albani disana menukil perkataan Imam Abu Dawud 

dalam Masailnya (h. 158) : 

\)#! ��# ��� O5; CE��«� T	:+ �  	��:�� O.A ��.��  
“Saya melihat Imam Ahmad jika mengiringi jenazah lalu mendekati 

pekuburan, maka beliau melepas sandalnya”. 

 

III. Pendapat Yang Rajih 

 

Untuk merajihkan masalah ini maka kami memiliki dua 

pandangan, yang pertama apabila dilihat dari kekuatan dalilnya, maka 

pendapat jumhur lebih dimenangkan karena kuatnya haditsnya dari 

sisi sanadnya, dimana haditsnya telah disepakati oleh 2 Imam besar 

dalam bidang hadits yaitu Imam Bukhori dan Imam Muslim, kemudian 

umat telah sepekat untuk menerima kedua kitab shahih ini.  

Adapun pandangan yang kedua, maka kalau kita anggap bahwa 

kedua hadits ini shahih dan sama-sama memiliki hujjah, maka hadits 

yang dibawakan oleh jumhur ulama berdasarkan cara pemahaman 
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terhadap nash yang telah kami singgung dalam mukadimah 

berdasarkan kaedah-kaedah ilmu ushul fiqih adalah dengan cara 

Isyarat Nash. Sedangkan hadits Basyiir yang dipegangi oleh Imam 

Ahmad berdasarkan pemahaman nash adalah dengan cara Ibarat 

Nash, sehingga apabila terjadi pertentangan kedua makna tersebut 

antara Isyarat dan Ibarat, maka yang dimenangkan adalah Ibarat 

Nash.  

Demikian pendapat yang kami pandang rajih dalam masalah 

ini adalah disyariatkan untuk melepas alas kaki ketika masuk 

tanah pekuburan. Kemudian timbul permasalahan lagi apakah 

larangan ini Haram atau Makruh? Sebelum menjawab pertanyaan ini 

kita lihat terlebih dahulu definisi Makruh dan Haram. 

Syaikh Prof. Abdul Wahhab Kholaf dalam bukunya 

mendefinisikan haram adalah : 

K	Ã� �1 �  ®.~ ¢!��
� Â@
� �' �.�+ �5.~ ���� � f� �@; X��S ®.~ Â@
� �(��� X
�0 d.' 
��# ���  

“Haram adalah tuntutan Syar’I untuk menahan diri dari melakukan 

sesuatu dengan tuntutan yang pasti, dimana bentuk kalimat 

tuntutannya itu sendiri menunjukan sesuatu yang pasti”. 

Sedangkan untuk definisi makruh adalah : 

��	@�� �1 �  ®.P  ¢!��
� �  Â.@�� Â@
� �' �.�+ �5.~ Gj ����  
“Makruh adalah sesuatu yang dituntut syar’I kepada Mukallaf untuk 

menahan diri dari mengerjakan sesuatu dengan tuntutan yang tidak 

pasti”. 

Maka memperhatikan tuntutan dalam hal ini masalah 

melepaskan sandal, tidak terdapat disana alasan pasti yang 

mengharuskan seseorang untuk melepaskan alas kakinya, ditinjau dari 

sisi kekuatan dalilnya, adanya dalil lain yang lebih kuat yang 

menentangnya, alasan tegas yang tidak memperbolehkan 

menggunakan alas kaki dan kurang masyhurnya permasalahan ini 

pada kurun generasi awal, bahwa diharamkan mengenakan alas kaki 

ketika masuk tanah pekuburan. Sehingga pendapat yang rajih 

menurut kami adalah makruh mengenakan sandal ketika 

masuk ke pekuburan. 

Pembahasan ini kami akhiri dengan fatwa Lajnah Daimah 

berikut: 
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Soal : Apakah melepaskan alas kaki di pekuburan termasuk sunnah 

atau bid’ah? 

Jawab : disyariatkan bagi seseorang yang masuk ke pekuburan untuk 

melepaskan alas kakinya, karena riwayat Basyiir Al Khoshoosiyah : 

“ketika ada seorang yang berjalan di pekuburan dengan mengenakan dua sandal, 

maka Nabi ���� memanggilnya : “Wahai pemilik dua sandal Sibtiyyatain lepaslah kedua 

sandalmu!”. Lalu laki-laki tersebut melihat siapa yang berkata kepadanya, ketika 

melihat bahwa itu adalah Rasulullah ����, maka laki-laki tersebut segera melepas 

kedua sandalnya dan melemparkannya”. 

Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Imam Ahmad berkata : sanad 

hadist Basyiir ibnul Khoshoosiyah Jayyid, aku berpendapat dengannya 

kecuali kalau ada alasan tertentu (untuk memakainya-pent). Alasan 

yang diisyaratkan oleh Imam Ahmad adalah ketika (pekuburannya) 

banyak durinya, tanahnya sangat panas atau semisalnya, maka tidak 

mengapa berjalan dengan menggunakan alas kaki untuk mencegah 

gangguan. 

���� <�+��
� d.S� �� d.' ���5� 4�� �
9� �5eS� �.&�.  
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HUKUM MENGUSAP WAJAH SETELAH BERDOA 

Referensi : “ M�  �D�
� �)��
�� ��� J�'�
� ” (mengusap wajah dengan dua tangan setelah berdoa) karya 

Anonim sumber : Maktabah Syamilah bagian Kitab Ghoiru Mushonafah. 

 

I. Pendahuluan 

 

Sering kita melakukan atau kita dapati kaum Muslimin setelah 

berdoa dengan mengangkat kedua tangannya, mereka kemudian 

mengusapkannya kedua telapaknya ke wajahnya, tentu dengan 

harapan akan dikabulkan doanya. Namun apakah amalan tersebut 

memiliki dasar dari Sunnah Nabi kita Muhammad �? Maka artikel ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan. 

Rasulullah � mensyariatkan kepada umatnya ketika menjelang 

tidur untuk mengumpulkan kedua telapak tangannya lalu meniupnya 

kemudian membaca surat Al Ikhlas, surat Al Falaq dan surat An Naas. 

Setelah selesai membaca ketiga surat tersebut, diusapkan kedua 

telapak tangan tersebut keseluruh anggota tubuhnya yang bisa 

dijangkaunya dimulai dari kepala lalu wajah dan anggota tubuh 

lainnya. Ibu kita Aisyah � mengatakan : 

̀�Ì ��̀�̂ {]�#̀ d
̀�̂ [�["�]	[+ u,_I �X.̀b�
̀ ]O]�]D [�b�u�Ì a�_W F̀�̀]� �]�(̂�[+ #̀]	:̀+̀ �]�(̂�[+  )c,_L ]�g1 g�u.
� i�]�#̀  (]�  )c,_L 
_��g'#̀ lT]	�̂ <̂.̀�̀c
�  (]�  )c,_L _��g'#̀ lT]	�̂ ?̂�a�
�  (a�_W gM]�b�]) �]�(̂�̂ �]  ]¢�P̀]�b&� b�[  [�[�]�]D ]�b5])_# �]�(̂�̂ d.̀]' 
[�[&c#]! [�(̂bD]�]� �] ]� ,̀]5cL#̀ b�[  [�[�]�]D _,]�c�]) ]3[
�̀ �̀*̀Ẁ �$�a	]  

“adalah Beliau � jika hendak menuju pembaringan setiap malamnya, Beliau � 

mengumpulkan kedua telapak tangannya lalu meniupnya dan membaca surat Al 

Ikhlas, surat Al Falaq dan surat An Naas. Kemudian mengusapkan kedua telapak 

tangannya ke badannya yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajahnya dan 

anggota tubuh lainnya. Beliau � melakukan hal tersebut sebanyak 3 kali”. (Muttaqun 

‘Alaih). 

Dalam riwayat ini yang tidak diragukan lagi keshahihannya karena 

diriwayatkan haditsnya oleh dua Imam pakar ahli hadits yaitu Imam 

Bukhori dan Imam Muslim dalam kedua kitab shahihnya, terdapat dalil 

bahwa mengusapkan kedua telapak tangan ke anggota tubuh 

diantarannya wajah disyariatkan ketika sehabis berdoa menjelang 

tidur. Namun apakah hal ini disyariatkan juga untuk seluruh doa-doa 
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yang lainnya yang dipanjatkan oleh setiap Muslim? Berikut adalah 

hadits-hadits yang berkaitan dengan hal ini : 

 

II. Takhrij Hadits Mengusap Wajah Setelah Berdoa 

 

Hadits-hadits yang menunjukkan bahwa disyariatkan untuk 

mengusap wajah dengan kedua telapak tangan setelah berdoa, telah 

datang dari 4 orang sahabat yang mulia yang disandarkan secara 

marfu’ kepada Rasulullah �, yaitu dari Umar bin Khothob �, Abdullah 

bin Umar bin Khothob �, Abdullah bin Abbas � dan Yazid bin Sa’id bin 

Tsumaamah �. Kemudian diriwayatkan secara mursal yakni Tabi’I 

langsung menyandarkannya kepada Nabi � tanpa melalui perantara 

dari Tabi’I Az Zuhri rohimahulloh  dan Al Waliid bin Abdullah bin Abi 

Mughits rohimahulloh . berikut jalan-jalan riwayatnya : 

 

1. Umar bin Khothob �, beliau berkata 

̀�Ì _w�g&]! [�u.
� md.S �� ��.' �.&�m ��̀�̂ ]O+̀]! [�b)]�]) d[+ �J�]'|�
� b�
̀ �]�g(uPge]) da�]� ]M]�b�]) �]�(̂�̂ 
g�](bD]�.  
ẁ�L̀ g�a�]eg  g�b� da�H̀g�c
� d[+ [�[H)[�]� b�
̀ �]�g1a0g	]) da�]� ]M]�b�]) �]�(̂�̂ g�](bD]�  

“Rasulullah � jika selesai mengangkat kedua tangannya setelah berdoa tidaklah 

menurunkannya sampai mengusap wajahnya dengan kedua tangannya”. 

(Dalam lafadz lain) Muhammad ibnul Mutsana berkata: “tidaklah 

mengembalikannya sampai mengusap wajahnya dengan kedua tangannya”. 

Haditsnya ditakhrij oleh Imam Tirmidzi dalam “Sunannya” (no. 

3714) Imam Al Hakim dalam “Mustadrok” (no. 1923), Imam 

Thabrani dalam “Mu’jam Ausath” (no. 7252) & “Ad Duaa’” (no. 

195), Imam Abdu bin Humaid dalam “Musnad” (no. 40), Imam Al 

Bazar dalam “Musnad” (no. 129) semuanya dari jalan : Hammaad 

bin Isa Al Juhaniy dari Handholah bin Abi Sufyan Al Jumahi dari 

Salim bin Abdullah bin Umar dari Bapaknya (Abdullah bin Umar �) 

dari Umar bin Khothob �. 

Kedudukan sanad : 

1. Hammaad bin Isa (w. 208 H), Imam Ibnu Ma’in menilainya : 

‘Syaikh Sholih’. Didhoifkan oleh Imam Abu Hatim, Imam Abu 

Dawud, Imam Daruquthni dan Imam Ibnu Maakuulaa. (dinukil 

dari Tahdzibaian karya Imam Al Mizzi dan Al Hafidz Ibnu Hajar).   
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2. Handholah bin Abi Sufyan (w. 151 H) dinilai Al Hafidz dalam “At 

Taqriib” tsiqoh hujjah. 

3. Salim bin Abdullah bin Umar bin Khothob (w.106 H) seorang 

Tabi’I pertengahan cucu dari sahabat besar Umar bin Khothob. 

Beliau adalah salah seorang fuqoha yang 7. 

Sebagaimana yang dilihat riwayat ini terdapat kelemahan, namun 

beberapa ulama menilai hadits ini dapat dijadikan hujjah karena 

memiliki beberapa penguat, berikut komentar mereka : 

A. Imam Tirmidzi berkomentar dalam kitab Sunannya setelah 

membawakan hadits ini dengan perkataannya : 

�8̀]1 yF)[�]� iM�[e]S i®)	̂j̀ 2̀ g�_+	̂b�]� u2�̂ b�[  [F)[�]� [0�a�]� �̂b� d]��[' .b�L̀]� ]0a	�̀]; [��̂ ]�g1]� _,�[.L̀ [F)[�]ec
� b�L̀]� �̀a�]� g�b�]' g?�a�
� 
_X.̀Q̀b�]� g�b� d�̂#̀ ̀�]�c�g& yX:̀[W g�:̀uW]� d]�be]) g�b� ���[�]& _�uP:̀c
�.  

“ini adalah hadits shohih ghorib kami tidak mengenalnya melainkan 

melalui hadits Hammaad bin Isa, ia menyendiri dalam meriwayatkannya 

dan ia sedikit haditsnya, beberapa ulama hadits meriwayatkan hadits 

darinya. Adapun Handholah bin Abi Sufyan adalah perowi tsiqoh, 

ditsiqohkan oleh Yahya bin Sa’id Al Qohthon”. 

B. Al Hafidz Ibnu Hajar dalam “Bulughul Marom” (hadits no. 1463), 

menilainya : 

g�
̀ g�[1�]�]" � �](b�[   :m _F)[�]� �̂b�� k?�a5]' ]�b�[' r�̂#̀ 0g��]0 � [�	̂b�j̀]� � �](g'�g�bh] ]� r[-c:]) g�a�f̀�̂ yF)[�]� i�]�]�  
“ia memiliki penguat diantaranya dari hadits Ibnu Abbas � yang 

diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya, sehingga (jika riwayat-riwayat 

tersebut) digabungkan akan saling menguatkan dan menjadikan haditsnya 

hasan”. 

C. Imam Shon’ani juga mengamini pentahsinan Al Hafidz dalam 

“Subulus Salam” dengan komentarnya : 

[��[+]� y,�[
]0 d.̀]' [Xa�['�g	b�]  M̂b�]  [�bD]�c
� �̂b)]�]�c
��̂ ]�b�]� »̂�]	�̀c
� b�[  �J�]'|�
� .,̀�[L uf̀Ì]� X̀]5]&�]�g�c
� g�a�#̀ d
̀�]�]; �a�
̀ ̀�Ì �
̀ �]�g1|0g	]) �n	c�[S  
uf̀@̀+̀ X̀]�b�a	
� �]�g(b�]��]S#̀ ]®]&�]�+̀ X̀]Y�+̀� ]3[
�̀ d.̀]' [�bD]�c
� /[8u
� ]�g1 go]	b"#̀ �J�]-b'f̀c
� �](�:]�#̀]� c@a�
��̂ï̂	̂ .  

“ini adalah dalil disyariatkannya mengusap wajah dengan kedua tangan 

setelah berdoa. Dikatakan hal ini sesuai dengan (hikmah-Nya) bahwa Allah 

� ketika ada (hamba-Nya yang berdoa dengan mengangkat tangan) 

tidaklah ia kembali dari menengadahkannya dalam keadaan kosong, namun 

ia mendapatkan rahmat dari Allah �, maka pantas sekali kalau kemudian ia 

mengusap wajahnya yang merupakan anggota tubuh yang mulia yang 

sudah sepantasnya untuk mendapatkan kemulian tersebut”. 
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Berikut adalah penguat-penguat untuk hadits ini : 

 

2. Abdullah bin Umar � berkata, Rasulullah � bersabda : 

� �@�! r� ï	I re��) # O+	) �5�
� �)�) �Ç0G+ �q�	�S 2 GA ���(�+ ���+ O+! �I��# 
�)�) ,:�.+ :�) r� �) �K��L 2 �
� 2� �\�# �) ��!# ���	
� m �*W $�	  m ¸ ��� 0! �)�) 

»	��.+ G�� d.' �(D�  
“Sesungguhnya Rabb kalian Maha Hidup lagi Maha Mulia, Dia malu jika hamba-

Nya mengangkat kedua tangannya, lalu mengembalikannya dalam keadaan kosong 

tidak mendapatkan kebaikan. Jika salah seorang diantara kalian mengangkat 

kedua tangannya (berdoa) katakanlah ‘Wahai Dzat Yang Maha Hidup, Yang 

Maha Mulia, tidak ada Illah yang berhak disembah kecuali Engkau, Wahai Yang 

Paling Pengasih diantara para pengasih’ (diucapkan 3 kali) lalu jika ia menurunkan 

tangannya (setelah selesai berdoa) akhirilah dengan mengusapkan kebaikan di 

wajahnya”. 

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Thabrani dalam “Mu’jam Kabir” 

(no. 13557) dan Imam Ibnu ‘Adiy dalam “Kamil” (2/595) semuanya 

dari jalan : Al Jaruud bin Yazid dari Umar bin Dzar dari Mujahid 

dari Ibnu Umar �. 

Kedudukan sanad : 

1. Al Jaruud (w.253 H), Imam Haitsami dalam “Majmu Zawaid” 

berkata :  

���! �� P
� ��+� 0�!�«� �� �)©) �1� ��	�  
“diriwayatkan oleh Imam Thobroni didalamnya ada Al Jaruud bin Yaziid, ia 

seorang perowi yang ‘Matruk’”. 

Imam Adz-Dzahabi menulis komentar beberapa ulama dalam 

“Lisanul Mizan” (1/242) : 

��8I ��# X �&# ���Y� r.' �w�L ê× :B�
 Jr�� w�L� ��# 0��0 :Gj X:W w�L� r����
� �PL!��
�� ��	�  w�L� ��# 
¦�� :T�8I  

“Abu Usamah menilainya sebagai pendusta dan didhaifkan oleh Ali –ibnul 

Madini-. Yahya (bin Ma’in) berkata : ‘Laisa bisyai’. Abu Dawud berkata : 

‘tidak tsiqoh’. Nasa’I dan Daruquthni berkata : ‘Matruk’, adapun Abu Hatim 

berkata : ‘pendusta’”. 

Namun Imam Makkiy bin Ibrohim memberikan penilain yang 

positif kepadanya : 

� 0�!�«� ,D! �j GHI XL�N
� ����  �' T8@
�  
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“Sesungguhnya Jaruud adalah orang kaya banyak bersedekah dan tidak 

berdusta”. (dinukil oleh Al Khothib dalam Tarikh Al Baghdad no. 374) 

2. Umar bin Dzar (w. 153 H) dinilai Al Hafidz dalam “At Taqriib” 

Tsiqoh tertuduh dengan Murjiah. 

3. Mujahid (w. 101 atau 102 atau 103 atau 104 H) seorang Imam 

Tabi’I pertengahan yang masyhur dalam ilmu tafsir dan ilmu 

lainnya. 

Riwayat Ibnu Umar memiliki penguat dalam riwayat Imam Abdur 

Rozaq dalam “Mushonaf” (no. 3256) : 

�' ��� Þ)	D �' ê× �� ���& # ��� 	�' �I ��5) �)�) O  ¼��
� � ��	I�� # �  d-  ����I 
�'�) ¸ �0	) �()�)# d.' �(1�D� ��0G
 J�'�
� XI 
��  

“Dari Ibnu Juraij dari Yahya bin Said bahwa Ibnu Umar � pernah 

menengadahkan kedua tangannya bersama orang-orang yang berbuat maksiat. 

Disebutkan bahwa orang terdahulu jika selesai berdoa mereka mengembalikan 

tangannya ke wajahnya untuk mengembalikan doa dan keberkahan”  

 

3. Abdullah bin Abbas �  

Riwayat dari Ibnu Abbas � datang melalui beberapa jalan yaitu : 

A. Dari Sholih bin Hassaan dari Muhammad bin Ka’ab Al Qurodhiy 

dari Ibnu Abbaas � ia berkata, Rasulullah � bersabda : 

M̂[
�]S �̂b� ̀�a�]� l{!̂�]Nb�}�� b�]' [�a�]eg  �̂b� k®b�Ì ld[Ô]	_:c
� �̂]' �̂b�� k?�a5]' ẁ�L̀ ẁ�L̀ _w�g&]! [�u.
� m
d.S �� ��.' �.&�m » ��̀�̂ ]$b�]']0 ]�u.
� g¢b0�+̀ �̂[~�]5�̂ ]3b�u�Ì 2̀]� g¢b�]; �]�[1!̂�g(_Q�̂ ��̀�̂+̀ ]\cj]	+̀ 

bM]�b �+̀ �̂�]�(̂ ]3](bD]� «  
“Jika engkau berdoa kepada Allah, berdoalah dengan bagian atas telapak 

tangannya jangan dengan bagian punggung telapak tangannya, jika engkau telah 

selesai, usapkanlah ke wajahmu”. 

Riwayat ini ditakhrij oleh Imam Ibnu Majah dalam “Sunan” (no. 

1237), Imam Al Hakim dalam “Mustadrok” (no. ), Imam Ibnul 

Mundzir dalam “Al Ausath” (no. 2677), Imam Al Marwaziy dalam “Al 

Witr” (no. 74), Imam Ibnul Jauzi dalam “Al Illaal” (no. 1407), Imam 

Ibnu hibban dalam “Al Majruhin” (1/368), Imam Al Baghowi dalam 

“Syarhus Sunnah” (no. 1399), Imam At Thabroni dalam “Mu’jam 

Kabir” *no. 10799), Imam Ibnu ‘Adiy dalam “Al Kamil” (4/1369) 

dan Imam Abdu bin Humaid dalam “Musnad” (no. 714). 
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Kedudukan Sanad : 

1. Sholih bin Hassaan, Imam Ahmad dan Imam Ibnu Ma’in 

menilainya “ �� ���� ” (tidak ada apa-apanya), Imam Abu Hatim 

mengatakan, “  !" #
��� ���� #
��� ” (lemah dan mungkar 

haditsnya), Imam Bukhori juga menilainya “ ���� #
��� ”, 

sedangkan Imam Abu Dawud menilainya, “  !" #
��� ”. Imam 

Nasa’I mengatakan “ $	��� #
��� ”, Imam Ibnu Hibban 

mengomentarinya, “ 	 ��� ��� %	� ���	"	��� �� ����&� ” (ia adalah 

perowi yang meriwayatkan hadits-hadits palsu yang diambil dari 

perowi-perowi yang kuat). Imam Al Khotib menukilkan “ 	 �' �() 

�	!�*' ��� +�!" ” (para ulama sepakat melemahkannya). (dinukil 

dari Tahdzibain) 

2. Muhammad bin Ka’ab (w. 120 H atau sebelumnya), seorang 

Tabi’I pertengahan dinilai ‘Tsiqoh lagi Alim’ oleh Al Hafidz dalam 

“At Taqriib”. 

Imam Suyuthi dalam “Fadhul Wafaa’” (no. 31) setelah 

meriwayatkan hadits ini, menukil : 

w�L� ��" K*&2� ��# ,-�
� �� 	h� Z ��
� # �81 F)�� ���  
“Syaikhul Islam Abul Fadhl Ibnu Hajar dalam “Amaliyah” berkata ini adalah 

hadits hasan”. 

Imam Suyuthi dalam “Jami’us Shoghir” (no. 4706) dalam 

meriwayatkan hadits ini memberikan rumus ‘Shahih’ dalam tempat 

lain masih di kitab yang sama (no. 604 & 004) memberikan rumus 

‘hadits Hasan”. 

B. Dari jalam Abdullah bin Ya’qub bin Ishaq dari orang yang 

menceritakan hadits kepadanya dari Muhammad bin Ka’ab 

dari Ibnu Abbas �  

���5' �� T�:�) �� �R�e&� ��' ��W�� �' ��4 �� ®�I rÔ	:
� ��  

Riwayat ini ditakhrij oleh Imam Abu Dawud dalam “Sunan” (no. 

1485), Imam Baihaqi dalam “Sunan” (2/212) & “Da’watul Kubro” 

(no. 148). 

Kedudukan sanad : didalamnya ada perowi yang mubham yang 

tidak disebutkan namanya sehingga kondisinya majhul. 
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C. Dari jalan Isa bin Maimun dari Muhammad bin Ka’ab Al 

Qurodhi dari Ibnu Abbas � dari Rasulullah � bersabda : 

d��' �� ����  �' ��4 �� ®�I �rÔ	:
� �' ��� ?�5'_rY! �� ��(�'_�' w�&! 
��"w�L: ��� ��
f& }�� g��_
f̀b&�+̀ �P5� b�_@Î�_I#̀ ¸ 2 �1�|0	; ª� ��e�= �� �@]1�D�  
Z� X)��! :�+ �� ,'�D �(�+ XI	�  

“Jika kalian meminta, maka mintalah kepada Allah, mintalah kepadanya dengan 

bagian atas telapak tangan kalian, lalu jangan dikembalikan sampai diusapkan ke 

wajah kalian”. 

Dalam riwayat lain : “Karena Allah � menjadikan padanya keberkahan”. 

Riwayatnya ditakhrij oleh Imam Al Marwazi dalam “Al Witr” (no. 

322). 

Kedudukan sanad : Isa bin Maimun, Imam Ibnu Ma’in menilainya 

“ �� ���� ” (tidak ada apa-apanya), Imam Abu Hatim mengatakan,” 

$	��� #
��� ”, Imam Bukhori menilainya “ ���� #
��� ”, Imam Tirmidzi 

“  !" �� #
��� ” dan Imam Nasa’I “ �� ,-�� ”. (dinukil dari Tahdzibain)  

D. Dari jalan Abil Miqdaam Hisyaam bin Ziyaad dari Muhammad 

bin Ka’ab dari Ibnu Abbas � sama seperti hadits diatas. 

Riwayatnya ditakhrij oleh Al Hafidz Al Mizzi dalam “Tuhfatul Asyrof” 

(7/193) kata beliau :  

�81 F)�� !�(�  �  X)��! ·# K��:�� K��1 �� �0�)E �' ��4 �� ®�I  
“ini adalah Hadits masyhur dari riwayat Abil Miqdaam Hisyaam bin Ziyaad dari 

Muhammad bin Ka’ab”. 

Kedudukan sanad : Abul Miqdaam didhaifkan oleh Imam Abu 

Zur’ah, Imam Ahmad, Imam Ibnu Ma’in, Imam Abu Hatim Imam 

Tirmidzi, Imam Nasa’I, Imam Daruquthni dan Imam Al’ijli. 

Sebagian lagi menilainya ‘matruk’ yaitu Imam Nasa’I dan Imam 

Ibnul Mubarok. Imam bukhori mengomentarinya, “ ���	�� +� ” 

(diperbincangkan) dan Imam Ibnu Hibban menilainya, “ %	� 

���	"	��� �� ��-��� . / 0	* 1�*��/� +� ” (meriwayatkan dari perowi-perowi 

hadits palsu dari perowi yang tsiqot, tidak boleh berhujjah 

dengannya). (dinukil dari Tahdzibain) 

E. Dari jalan Hilaal ibnul ‘Alaa’ dari Bapaknya dari Tholhah bin 

Zaid dari Al Auza’I dari Hasaan bin ‘Athiyah ia berkata : 

‘Muhammad bin Ka’ab berkunjung ke Umar bin Abdul Aziz 
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setelah beliau diangkat menjadi kholifah…(lalu disebutkan 

riwayat tentang hal ini dalam hadits yang panjang)’. 

 

���!� w*1 �� J*�
� rL	
� w�L :$�D� Z T��I ·# �PÊ :��W Xe.~ �� ��)E �' �r'�E��� 
�' ��� �� X�P' w�L :K�L ��4 �� ®�I rÔ	:
� d.' 	�' �� �5' ©)©�
� ��� �  Í� 

X+*��... �	I8+ �
�P�.  

Kedudukan sanad :  

1. Hilaal (184 H – 280 H) dinilai Al Hafidz ‘Shoduq’ dalam “At 

Taqriib”. 

2. Bapaknya Al ‘Alaa’ (150 H – 215 H) dinilai Al Hafidz “ +� �� ” 

(padanya terdapat kelemahan) dalam “At Taqriib”. 

3. Tholhah, Al Hafidz dalam “At Taqriib” berkata : “ $	��� . ��2 
��' 	 ��� 

	 	�' 
	�
  :��� 4" ” (Matruk, Imam Ahmad, Imam Ali –ibnul Madiniy- 

dan Imam Abu Dawud menilainya, ia memalsukan hadits). 

4. Al Auza’I (w. 157 H) seorang Imam Ahli hadist yang masyhur. 

5. Hasaan bin Athiyah (w. >120 H) dikatakan oleh Al Hafidz “ ,-� +-� 


���” (Tsiqoh, faqih lagi ahli ibadah) dalam “At Taqriib”. 

F. Dari jalan Muhammad bin Mu’awiyah dari Mushoodif bin 

Ziyaad dari Muhammad bin Ka’ab. 

Imam Al Albani dalam “Irwaul Gholil” (hadits no. 433) menulis : 

�	A#� �I���  )4  /270  (R	~ w��� �  <)	~ ��4 �� X)���  ��W o0�N  �� 0�)E �)��� w�L  :\�ä ��4 �� 
®�I 
�rÔ	: �� �5:�;� ¡18
� f� ��� X)���  ��8I �PL!��
� ,P5+ F)���  

“Imam Al Hakim (4/270) meriwayatkan dari jalan yang pertama dari 

Muhammad bin Mu’awiyah, haddatsanaa Mushoodif bin Ziyaad Al Madiiniy ia 

berkata, aku mendengar Muhammad bin Ka’ab Al Qurodhiy –sama seperti 

hadits diatas-. Kemudian Imam Adz-Dzahabi mengkritiknya dengan 

mengatakan bahwa Ibnu Mu’awiyah dicap pendusta oleh Imam Daruquthni, 

maka batil haditsnya”.  

Kesimpulannya : sanad dari Ibnu Abbas � melalui jalan 

Muhammad bin Ka’ab diriwayatkan melalui 6 orang perowi yaitu : 

1. Shoolih bin Hassaan, 2. Isa bin Maimun, 3. Hisyaam bin Ziyaad –

ketiganya adalah perowi yang sangat lemah yang tidak dapat 

dijadikan penguat, apalagi sebagai hujjah-, 4. Hasaan bin Athiyah –

beliau ini adalah perowi yang tsiqoh, namun riwayat dibawahnya 
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terdapat nama Tholhah seorang perowi matruk (yang ditinggalkan 

haditsnya) dan Al ‘Alaa perowi yang lemah, kemudian 5. Mushodif 

bin Ziyaad seorang perowi ‘Majhul’ sebagaimana yang dikatakan 

Imam Abu Hatim dalam “Jarh wa Ta’dil” (no. 2013), disamping itu 

juga yang meriwayatkan darinya adalah Ibnu Mu’awiyah yang dicap 

pendusta oleh Imam Ibnu Ma’in dan Imam Daruquthni. 6. Dan satu 

lagi diriwayatkan oleh perowi yang tidak disebutkan namanya. 

Dalam ‘At Taqriib” (bab Mubhamaat) Al Hafidz Ibnu Hajar 

menyebutkan bahwa rowi tersebut adalah Hisyaam bin Ziyaad 

diatas, sehingga tentu saja sanad ini tidak menggembirakan. Imam 

Al Albani dalam “Irwa” menduga ia adalah Isa bin Maimun atau 

Shoolih bin Hassaan. 

 

4. Yaziid bin Sa’aid bin Tsumaamah �  

Haditsnya ditakhrij oleh Imam Abu Dawud dalam “Sunan” (no. 

1494), Imam Ahmad dalam “Musnad” (no. 17493), Imam Thabrani 

dalam “Mu’jam Kabir” (no. 18088), Imam Baihaqi dalam “Da’watul 

Kabir” (no. 173) Imam Abu Nu’aim dalam “Ma’rifatus Shohabat” 

(no. 6012), semuanya dari jalan : 

_X]5b�]�_L g�b� ����[�]& �]�Ẁa�]� g�b�� �X̀]��(̂
̀ b�]' �̂c�]� �̂b� �̂["�]1 �̂b� X̀]5b�g' �̂b� r�̂#̀ �k¼�uL]� �̂]' ®̂[��a�
� �̂b� 

�]�)©̂]) b�]' [���̂#̀ : "u#̀ ar5̂a�
� du.]S æ�� [�b�.̀]' �]�u.]&]� ̀�Ì ��̀�̂ �]']0 ]O+̀]	+̀ [�b)]�]) ]M]�]  g�](bD]� [�b)]�]��̂  

“Qutaibah bin Sa’id, haddatsanaa Ibnu Luhaiyah dari Hafsh bin Haasyim bin 

‘Utbah bin Abi Waqqoosh dari As Saaib bin Yaziid dari Bapaknya Yaziid � 
bahwa Nabi � jika berdoa, Beliau � mengangkat kedua tangannya, lalu mengusap 
wajahnya dengan kedua tangannya”. 
Kedudukan sanad : Abdullah Ibnu Luhaiyah (w. 174 H) seorang 

perowi yang shoduq, berubah hapalannya setelah terbakar 
kitabnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al Hafidz dalam “At 

Taqriib”. Namun Imam Al Munawi dalam “Faidhul Qodiir” (no. 668) 
berkata : 

�L� �� K� ¥� ��# d.' # X)��! X5��L ��� ���& �' ��� X��U Xe�eS  
“telah terucap dari Imam Ahmad bahwa riwayat Qutaibah bin Sa’id dari Ibnu 

luhaiyah adalah shohih”. 

Hafsh bin Haasyim dinilai ‘Majhul’ oleh Al Hafidz dalam “At Taqriib”. 

As Saaib bin Yaziid � (w. <91 H) adalah seorang sahabat, 
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Bapaknya yakni Yaziid bin Sa’id bin Tsumaamah � seorang sahabat 
yang ikut berperang pada saat penaklukan kota Mekkah. 
Imam Al Mizziy dalam “Tuhfatul Asyrof” (no. 11828) berkata : 

���! ê× �� R�e&� ���[e.̀b�a�
� �' ��� �X��U �' �5]� �� O&�� �� ��5]� �' 0*A �� �®���
� �' ¡�
�."  
w�L� �Gj= :�' 0*A �� �®���
� �' ����# �' ¡�
�  

“Diriwayatkan oleh Yahya bin Ishaq As Sailahiiniy dari Ibnu Luhaiyah dari 

Hibbaan bin Waasi’ bin Hibbaan dari Kholad ibnus Saaib dari Nabi �. 

Yang lainnya berkata : dari Kholaad ibnus Saaib dari Bapaknya dari Nabi �. 

Kedudukan sanad : Hibbaan bin Waasi’ dinilai ‘Shoduq oleh Al 
Hafidz dalam “At Taqriib”. Kholaad ibnus Saaib dinilai tsiqoh oleh Al 

Hafidz dalam “At Taqriib”. Bapaknya adalah Saaib bin Kholaad � 
(w. 71 H) dimasukan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam tingkatan 

sahabat. 
Imam Ja’far Al Firyaabiy dalam “Kitab Adz-Dzikir” menulis :  

�D	A# 	��D ·�)	�
� Z T��I �	I8
� �' �X5��L ���
�� /8
� ��D	A# �@
� w�L=:�' 0*A �� �®���
� �' ���# )w�� (
®���
� �� ��)©) �' ���#  

“Dari Qutaibah  dengan sanad yang ditulisnya, namun dari Kholaad ibnu Saa’ib 

dari Bapaknya (sebagai ganti) As Saaib bin Yaziid dari Bapaknya”. 

Imam Ahmad setelah menulis hadits Qutaibah mengomentari : 

b�L̀]� ��_�
̀�]A X̀]5b�]�_L d[+ [0�]�b&�̂ �8̀]1 [F)[�]ec
� g®]�b�#̀]� X̀]5b�]�_L ]�[1]� [��[+ ̀�_
�_:]) b�]' [0u*]A �̂b� ®̂[��a�
� b�]' [���̂#̀  

“Para perowi telah menyelisihi Qutaibah dalam sanad hadits ini dan saya 
menduga Qutaibah melakukan kekeliruan, para perowi lainnya mengatakan 
dari Khollad ibnus Saaib dari Bapaknya”. 

Kesimpulannya : seandainya yang rajih adalah riwayat Ibnu 
Luhaiyah dari Hibbaan bin Waasi’ dari Khollaad ibnus Saaib dari As 

Saaib bin Khollaad � secara marfu, maka riwayat ini adalah Hasan. 
Dan perbedaan nama sahabat tidak menyebabkan haditsnya 

menjadi cacat. 
 

5. Muhammad bin Muslim ibnusy Syihaab Az Zuhri secara mursal. 

Riwayatnya ditulis oleh Imam Abdur Rozak dalam “Mushonaf” (no. 

3234) dari Ma’mar dari Az Zuhri beliau berkata: 

�I w�&! �� d.S �� ��.' �.&� O+	) �)�) ��' �!�S Z J�'�
� � ¸ M�Á ��� �(D�  

 “Rasulullah � ketika berdoa mengangkat kedua tangannya didadanya, lalu 
mengusapkan kedua tangannya ke wajahnya”. 
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Masih dalam kitab yang sama (no. 5003) dengan lafadz : 

�I w�&! �� d.S �� ��.' �.&� O+	) �)�) J�8ß �!�S ��� �'0 � ¸ M�Á �� �(D�  

Rasulullah � ketika berdoa mengangkat kedua tangannya sejajar dadanya, lalu 
mengusapkan kedua tangannya ke wajahnya”. 
Kedudukan sanad : Imam Ma’mar bin Rosyid (96 H – 154 H) 

adalah Imam Ahlus Sunnah yang masyhur, sedangkan Imam Az-

Zuhri (w. 125 H) adalah seorang Tabi’I kecil Imam Ahlus Sunnah 

pada zamannya, karena beliau meriwayatkan dari Nabi � tanpa 

menyebutkan perantaranya, maka haditsnya dihukumi mursal.  

Sebagian ulama menilai bahwa Mursal Zuhri tidak dapat dijadikan 

penguat. Imam Suyuthi dalam “Tadribur Rowi” (1/146) berkata : 

w�L ��� ��  ê×� �� ���& �uP:̀
� :B�
 Jr�� ��8I� w�L r�+�a�
� �w�L :�a�� g��Ý /�	) �' ���.g& �� �L!#.  
{�!� r:(b�]5
� �' ê× �� ���&)370 (w�L :,&	g  /	b1|©
� ñ	]" �  ,&	g  �Gj ��a�� Ä+�� ���u.I� !�L # rl��g) da�]& �
��a��� �	�) �  2 e��)® # ����g)  

“Imam Ibnu Ma’in dan Yahya bin Sa’id Al Qohthon berkata : “(mursal Zuhri) 
tidak ada apa-apanya”. Demikian juga Imam Syafi’I berkata seperti itu 
kemudian Imam Syafi’I menyebutkan alasannya, bahwa Imam Az Zuhri 
didapatkan meriwayatkan dari Sulaiman bin Arqom (seorang perowi yang 
matruk menurut Imam Adz-Dzahabi). Imam Baihaqi meriwayatkan dari Imam 
Yahya bin Sa’id ia berkata : “Mursal Zuhri adalah sejelek-jeleknya mursal dari 
selainnya, karena seorang yang  Hafdz jika mampu menyebutkan nama, tentu 
akan menyebutkan nama yang digugurkannya (antara perowi mursal dengan 
Nabi �), hanyalah mereka enggan menyebutkan nama perowi perantara 
tersebut karena tidak menyukainya”. 

Imam Zarkarsyi juga menukil ucapan Imam Abu Hatim dari Yahya 

bin Sa’id dalam “An Nukat” (1/513) yang mengomentari bahwa 

mursalnya Az-Zuhri seperti angin yang berlalu.  

Namun tidak semua ulama sepakat dengan penilaian ulama diatas. 

Imam Al Khothib Al Baghdaadi dalam “Al Kifayah” (1/386) menukil 

dengan sanadnya dari Ja’far bin Abdul Wahid ia berkata kepada 

Ahmad bin Sholih (seorang perowi tsiqoh) : 

w�:) ��� �� Æ�S w�L ê× �� ���& ,&	  /	1©
� �5" 2 Jr" ®-�+ ��# w�L� �  êe�
 X+	� � �.' /	1©
� B�
 
��I w�L ê×  

“Imam Yahya bin Sa’id menilai Mursal Zuhri Syubhat tidak ada apa-apanya, 
maka Ahmad marah dan berkomentar “ Yahya tidak memiliki pengetahuan 
ilmunya Az Zuhri (hal ini) tidak sebagaimana yang dikatakan oleh Yahya”. 
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Sehingga tidak tertutup kemungkinan Imam sekelas Imam Zuhri 

ketika menjazmkan (memastikan) bahwa Nabi � mengusap 

wajahnya setelah berdoa, berarti hal ini menunjukan bahwa amalan 

tersebut memiliki dasar. 

 

6. Al Waliid bin Abdullah bin Abi Mughits secara Mursal 

Imam Thabrani dalam “Ad-Duaa’” (no. 214) meriwayatkan : 

��W�� ��# �.�  �rh@
� ��W �¡��:
� ��W d��' �� �B��) �' ��1�	�� �� ��)©) �' ��
�
� �� 

����5' # ¡�
�"w�L :��� O+! �I��# �)�) ��'�) �+ ��_©' ,D�_,'�D ��(�+ �XI	� 
�X�!� ���+ »	+ �  ���'0 M���.+ ��� �(D�  

 “Haddatsanaa Abu Muslim Al Kajiy, haddatsanaa Al Qo’nabiy, haddatsanaa Isa 

bin Yunus dari Ibrohim bin Yaziid dari Al Waliid bin Abdullah bahwa Nabi � 
bersabda : “Jika salah seorang diantara kalian mengangkat kedua tangannya ketika 

berdoa, maka Allah � akan menjadikan pada keduanya keberkahan dan rahmat, 
lalu setelah selesai berdoa usapkanlah kedua tanganmu ke wajahmu”. 
Kedudukan sanad : Ibrohim bin Yaziid (w. 151 H) dinilai 

‘Matruk’ oleh Imam Ahmad, Imam Bukhori dan Imam Nasa’I. Imam 

Ibnu ‘Adiy yang sedikit memberikan penilaian baik “ 	 	) �� 
�
� �� 5�� 

+�
� . 	 �6 ��� 
2 5�� ��6  !"�� ” (ia adalah perowi yang terhitung ditulis 

haditsnya, sekalipun ia telah dicap sebagai perowi yang dhoif). 

(dinukil dari Tahdzibain). Al Waliid bin Abdullah, seorang Tabi’I kecil 

dinilai tsiqoh oleh Imam Ibnu Ma’in dan Imam Ibnu Hibban. (dinukil 

dari Tahdzibul Kamal). 

 

III. Pendapat Ulama Terhadap Masalah Ini 

 

Para ulama berbeda pendapat didalam melakukan amalan 

“mengusap wajah dengan kedua telapak tangan setelah berdoa”, 

sebagian mereka berpendapat hal ini tidak disyariatkan dan sebagian 

lainnya memandang hal ini memiliki dasarnya dari Sunnah Nabi �. 

Perbedaan mereka didasarkan kepada pandangan mereka didalam 

menerima riwayat-riwayat yang berbicara tentang hal ini. Diantara 

mereka yang melemahkan hadits ini adalah : 
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1. Imam Malik, pernah beliau ditanya : 

,%g&� 3
�  �' ,D	
� M�Á ���@� �(D� ��' J�'�
� ° 	@�f+ 3
� w�L�  :�  g\�.'  

“Malik ditanya tentang seseorang yang mengusap wajahnya dengan kedua 
telapak tangannya ketika (selesai) berdoa? Maka beliau mengingkarinya dan 
berkata, ‘aku tidak tahu’. 

2. Imam Ahmad, sebagaimana diriwayatkan dari Imam Abu Dawud ia 

berkata : 

��# 0��0 w�L  :\�ä ��# ,%g&� �' ,D	
� M�Á �(D� �)��� ��� »	+ Z 	;�
� ° w�:+  :§ Oä# ��+ �q%�" � \)#!� ��# 2 
�.��) 

“aku mendengar Ahmad ditanya tentang seseorang yang mengusap wajahnya 
dengan kedua tangannya ketika selesai qunut witr? Lalu beliau menjawab, ‘aku 
tidak pernah mendengar (amalan) tersebut sedikitpun’. Kata Abu Dawud, aku 
melihat Ahmad tidak melakukannya’. 

3. Imam Ibnul Mubarok 

,%g&� �5' �� m ��) ��� �!�5�� m �' ,D	
� ��5) �)�) �'��+ � ¸ M�Á ��� �(D� ° w�:+  :�	I 3
� ���& m ��) 
 :/!�H
� (  

“Abdullah –Ibnul Mubarok- pernah ditanya tentang seseorang yang 
menengadahkan kedua tangannya, lalu mengusap wajahnya dengan kedua 
tangannya tersebut? Ia menjawab, Sufyan –Ats-Tsauri- membeci hal tersebut”. 

4. Imam Sufyan Ats Tsauriy, sebagaimana nukilan diatas. 

5. Imam Baihaqi dalam risalahnya kepada Abi Muhammad Al Juwaini 

(2/286) menulis : 

§� \5H) �qH)�� �n���� �(�+  

“Tidak ada satupun hadits (yang berkaitan dengan hal ini) yang kuat”. 

Point 1 sampai 5 dinukil dari “Fatwa Haditsiyah Syaikh Abu Ishaq Al 

Huwaini (1/54-55)”. 

6. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, beliau berkata : 

��� 2 gM�Á r'�a�
� �(D� �)��� � � ]M��� �)��
�� C0�5' ���è �� ,�
0 �M�eS @)� qXahg� ���ò
 ��' �� ��� ,�' 
��� � # F)�� Â��Y ���+ 2 \5H; �� Xahg�  

“Seorang  yang berdoa tidaklah mengusapkan kedua tangannya ke wajahnya, 

karena mengusap kedua tangan adalah ibadah yang butuh kepada dalil yang 

shahih yang akan dijadikan hujjah seseorang disisi Allah � ketika ia melakukan 

suatu amalan ibadah, adapun hadits yang dhoif, maka tidaklah kuat untuk 

dijadikan hujjah”. (dinukil dari Syaroh Mumti’ karya Imam Ibnu Utsaimin bab 

Sholat Tathowu’) 



GORESAN PENA 2012 Page 107 

 

 

7. Imam Ar Rofi’I Asy Syafi’I menulis dalam “Fathul Aziiz” (3/204) : 

,1 M�Á ��� �(D� w�L Z ®)8(�
� ��(eS� ��# 2 M�Á  
“Apakah disyariatkan mengusap wajah dengan kedua tangannya? Dalam “At 

Tahdzib dijawab yang paling benar adalah tidak mengusap wajahnya”. 

8. Imam Nawawi dalam “Al Adzkar” menilainya sebagai hadits dhoif. 

9. Fatwa komisi tetap Kibar Ulama Saudi Arabia yang diketuai oleh 

Imam Ibnu Baz (no. 2370 soal yang kedua) pada akhir jawaban 

fatwa tertulis : 

§� \5H) Z M�  �D�
� ��@
�� �5:' X�& X�
�L 2� X�.�' ,� /�! 3
� �  R	~ X���Y M��+ �D�
� ��� ��� J�'�
� Gj 
¢�	�  

“Tidak kuat riwayat tentang mengusap wajah dengan kedua telapak tangan 

setelah berdoa dari sunnah ucapan dan tidak juga dari amalan, namun 

diriwayatkan dari jalan-jalan yang lemah, sehingga mengusap wajah setelah 

berdoa tidak disyariatkan”. 

10. Imam Al Albani, menilai hadits-hadits yang berkaitan dengan ini 

semuanya lemah, tidak dapat dijadikan hujjah, penilaian beliau ini 

terdapat  dalam beberapa kitabnya terutama kitab “Irwaul Gholiil”. 

11. Imam Ibnu Utsaimin berkata dalam “Syaroh Mumti’” (bab sholat 

Tathowu’) : 

T	L��� :��# B�
 �Xa�g�� u� F̀)0���� C0!��
� Z �81 �X���Y 2� �@Á c# ]\5Hg� Xa�g& F)�ß Â��Y  
“Yang paling mendekati kebenaran, bahwa hal ini bukan sunnah, karena 

hadits-hadits yang datang berkaitan hal ini adalah lemah, tidak mungkin 

menetapkan sunnah dengan hadits dhoif”. 

12. Syaikh Syu’aib Arnauth memberikan penilaian dhoif terhadap 

hadits-hadits dalam bab ini didalam takhrij beliau terhadap Musnad 

Ahmad. 

13. Dan ulama-ulama lainnya. 

 

Namun tidak sedikit juga ulama yang menerima hadits ini dan 

mengamalkannya, diantara mereka yaitu : 

1. Imam Al Hasan, sebagaimana dinukil dari Imam Ahmad, ketika 

ditanya oleh anaknya Abdullah : 

\.L ·� M�Á ��� �(D� w�L �D!# # 2 �@) �� ?f� �I� ���� ��� �'0 M�  �(D�  
“Aku bertanya kepada Bapakku tentang mengusap wajah dengan kedua 

tangan? Bapakku menjawab, aku berharap tidak mengapa, Al Hasan jika 
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berdoa mengusap wajahnya”. (dinukil dari Badaiul Fawaid karya Syaikhul Islam 

Ibnul Qoyyim (4/921). 

2. Imam Ahmad, sebagaimana penukilan diatas. 

3. Imam Ishaq bin Rohawiyah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al 

Marwazi : 

\)#!� R�e&� ��e��) ,��
� �8� F)0����  
“Aku melihat Ishaq menganggap baik beramal dengan hadits ini”. (dinukil dari 

Syaikh Abu Ishaq Al Huwainiy) 

4. Imam Ma’mar bin Rosyid, Imam Abdur Rozaq menulis dalam 

“Mushonaf” (no. 3235) : 

��!� \)#! �	��  �.��) ��#� �.�+#  
“terkadang aku melihat Ma’mar melakukan hal tersebut (yaitu mengusap 

wajahnya) dan akupun melakukannya”. 

5. Imam Abdur Rozaq, sebagaimana penukilan diatas, 

6. Al Hafidz Ibnu Hajar sebagaimana telah dinukil pada pembahasan 

diatas. 

7. Imam Shon’ani, juga telah dinukil. 

8. Imam Mubarokfuriy dalam “Tuhfatul Ahwadzi” (no. 3308) 

menyetujui penghasanan Al Hafidz Ibnu Hajar dan Imam Shon’aniy. 

9. Imam Al Munawiy dalam “Faidhul Qodiir” (no. 6705) berkata : 

,��+ 3
� X�& ��I {	D ��.' O£ X��+�" �(�  /���
� Z <�:e�
� �@�= C��� !�5A# �81 �(�  r1� �� \��Y �1����&# 
$�:; ¢���D2��  

“maka melakukan hal ini adalah sunnah, sebagaimana yang berlaku dikalangan 

Syafi’iyah diantara mereka adalah Imam Nawawi dalam “At Tahqiiq” karena 

berpegang dengan hadits-hadits yang datang, sekalipun sanadnya dhoif, 

namun menjadi kuat ketika digabungkan”. 

10. Imam Ibnul Jaziiri menghitung amalan ini dalam adab-adab 

berdoa. 

11. Imam Malaa ‘Alil Qoriy dalam “Mirqatul Mafaatih” (7/132) 

menganjurkan hal ini. 

12. Imam Musa bin Ahmad Al Hijawi pengarang “Zadul Mustaqni’” juga 

menganjurkan hal ini. 

13. Imam Ibnu Utsaimin dalam “Mustholah hadits” karangan beliau 

sendiri, ketika menyebutkan contoh hadits Hasan Lighoirihi, beliau 

menyebutkan hadits tentang masalah ini. 
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14. Kementerian agama Kuwait mengeluarkan kitab “Mausu’ah 

Fiqhiyah” dan ketika menyebutkan adab berdoa, memasukan 

amalan ini. 

15. Dan para ulama lainnya. 

 

IV. Kesimpulan 

 

1. kami berkesimpulan bahwa riwayat yang berkaitan dengan masalah 

mengusap wajah dengan kedua telapak tangan adalah dapat 

dijadikan hujjah, karena sekalipun riwayat-riwayat tersebut lemah 

masing-masing jalannya, namun jika digabungkan akan menjadi 

kuat. 

2. Riwayat ini telah datang dari 4 orang sahabat secara marfu’ dan 

secara mursal dari 2 orang Tabi’i 

3. Riwayat dari Umar bin Khothob � telah datang dengan sanad yang 

lemah, namun Insya Allah dapat dijadikan penguat. 

4. Riwayat dari Abdullah bin Umar � kondisi sanadnya juga lemah, 

namun dapat dijadikan penguat. 

5. Riwayat Abdullah bin Abbas � dari 6 jalan, namun kondisinya 

sangat parah. 

6. Riwayat Yaziid bin Sa’id datang dengan jalan yang terdapat 

didalamnya perowi yang majhul, sehingga masih dapat dijadikan 

penguat, namun telah datang juga dari jalan lain dari sahabat As 

Saaib bin Khollaad � dengan sanad yang hasan. 

7. Riwayat Mursal Zuhri, shahih sampai kepada Zuhri, dan Ahmad bin 

Sholih telah memandang bahwa mursalnya dapat dijadikan 

penguat. 

8. Riwayat mursal Al Waliid bin Abdullah, sanadnya sangat lemah. 

9. Beberapa ulama yang pakar dalam hadits telah menilainya hadist 

ini ketika digabungkan masing-masing jalannya dapat terangkat 

statusnya menjadi Hasan minimalnya. 

10. Beberapa ulama Salaf juga telah mempraktekan amalan mengusap 

wajah dengan kedua telapak tangan setelah berdoa. 

11. Bagi orang yang tidak mengamalkan sunnah ini karena 

menganggap tidak kuat dasarnya, hendaknya tidak mencela 

saudaranya yang melakukan amalan tersebut. 
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HUKUM SHOLAT MEMAKAI CELANA PANTOLAN 

(mengambil faedah dari “Fiqih Nawaazil fil Ibadaat karya DR. Kholid bin Ali) 

 

Celana pantolan adalah salah satu jenis celana yang sekarang 

kebanyakan dipakai kaum Muslimin di Indonesia, seperti celana yang biasa 

dipakai oleh karyawan yang bekerja di sektor formal dan tidak sedikit juga 

dipakai pada kehidupan sehari-hari. Celana pantolan tidak terdapat pada 

zaman dahulu, sehingga kaum Muslimin generasi pertama tidak pernah 

sholat memakai celana Pantolan. 

Imam Al Albani rohimahulloh mengatakan: “Sesungguhnya celana 

pantolan mengandung dua musibah. Yang pertama, hal ini menyerupai 

orang-orang kafir dan yang kedua membentuk aurat. Syeikh DR. Kholid bin 

Ali menanggapi, adapun poin yang pertama ditinjau bahwa memakai 

pantolan menyerupai orang-orang kafir, maka sekarang celana pantolan 

dipakai oleh sebagian kaum muslimin di negeri-negeri mereka sehingga hal 

ini bukan lagi kekhususan orang-orang kafir. Para salaf dahulu membenci 

memakai pakaian “barnus”, namun ketika Imam Malik ditanya tentang 

memakai pakaian “barsun”, beliau menjawab, ‘tidak mengapa’. Maka orang-

orang pun berkata, ini pakaian orang Nasroni. Imam Malik pun menanggapi 

‘(sekarang) ia dipakai disini’. Sehingga hal ini menunjukkan sesuatu jika 

telah mnyebar di kalangan kaum muslimin maka hal itu bukan lagi 

kekhususan orang-orang kafir dan tidak mengapa menggunakannya selama 

tidak mengandung larangan dalam syari’at. Hal ini mirip dengan perkara-

perkara dunia lainnya. 

Adapun tanggapan terhadap poin yang kedua, bahwa celana pantolan 

membentuk aurat maka sebagian fuqoha berpendapat sholat memakai 

pakaian yang sempit itu boleh dan tidak mengapa. Dalil bahwa pakaian yang 

sempit boleh digunakan dalam sholat adalah hadits Jabir �  
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HUKUM SUTROH 

I. Mukadimah 

��� �� ��	
� ���	
� d.S� �� d.' ����& ��4 d.'� �
9 �5eS�  

Salah satu sifat sholat Nabi � adalah menempatkan sutroh 

didepannya ketika sholat. Sutroh adalah : 

r1 �  E	�) �# ®N�) K� # rÉ.N�� �  �N' �# Gj 3
� � �# �  �.�¨ rÉ.N�� � � # O�� �)È!��� �� �)�).  
“Suatu benda yang ditancapkan atau dibentangkan didepan orang yang sholat 

berupa tongkat atau semisalnya atau ia adalah sesuatu yang dijadikan oleh 

orang yang sedang sholat didepannya untuk menghalangi orang-orang yang 

lewat antara ia dengan sutrohnya”. (Mausu’ah Fiqhiyah)  

Hal ini berdasarkan sabda Nabi � : 

 }��̀� du.]S b�_Ig�]�#̀ c,]�bh]�c.+̀ }J�:̀c.[; [�(̂bD]� �q%b�]" � c�̂+̀ b�
̀ b�ĥ]) b®[Nb�]�c.+̀ �nN]' � c�̂+̀ b�
̀ b�_@]) u�gp]�c.+̀ 
�óP]A � a�_W �
̀ g�|	g-]) b�]  a	]  ]�b�]� [�b)]�])  {g�]D]	bA#̀ g�]�b�#̀ g�b��]� b�]D�]  � g�]eae]S]� g�b�� ̀�a5[� � b�
̀]� b®[Ng) b�]  
]�]']E g�a�#̀ iT	̂P̀b-g  � c,]� ]�g1 i�]�]�  

“Jika salah seorang diantara kalian sholat, hendaknya menjadikan didepannya sesustu, 

jika tidak mendapatkannya letakkan didepannya tongkat, jika tidak ada buatlah 

sebuah garis, sehingga tidak dapat membahayakanmu orang yang lewat diantaranya” 

(dikeluarkan oleh Imam Ahmad, dishahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Berkata Al 

Hafidz dalam “Bulughul Marom” : ‘tidak benar orang yang mengatakan hadits ini 

Mudhthorib, namun hadits ini hasan). 

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam “Musnad” dengan 3 

sanad (cet. Ar Risalah) yaitu no. 7392, 7393 & 7394 : 

7392  m �]�Ẁa�]� �_�]�c�g& b�]' ,̀�['�]�b&�̂ �̂b� �X̀a�] _# b�]' r�̂#̀ [�a�]eg  �̂b� �̂b� �	̂b�]' �Fb)]	g� l/!̂c8g�c
�  � ẁ�L̀ qCa	]  :b�]' r�̂#̀ 
�	̂b�]' �̂b� [�a�]eg  �̂b� ��Fb)]	g� b�]' [�l�]D :g\b�[�]& �]�#̀ �C̀]	b)]	g1 _w�_:]) :ẁ�L̀ �g�#̀ �̂[&�:̀c
� du.]S æ�� [�b�.̀]' ]�u.]&]�:  

7393  m �]�Ẁa�]� �_�]�c�g& b�]' ,̀�['�]�b&�̂ �̂b� �X̀a�] _# b�]' r�̂#̀ �	̂b�]' �̂b� ��Fb)]	g� b�]' �[���̂#̀ b�]' r�̂#̀ �C̀]	b)]	g1 �g�g�+̀b	]) ]	Ì8̀+̀ 
g��]�b�]  

7394  m ẁ�L̀� g�b5]' R̂�aEa	
� :�]�]	]5bA#̀ �i	]�b�]  ]��|/!̂b�uH
� b�]' ,̀�['�]�b&�̂ �̂b� �X̀a�] _# b�]' r�̂#̀ �	̂b�]' �̂b� ��Fb)]	g� b�]' �[���̂#̀ 
b�]' r�̂#̀ �C̀]	b)]	g1 �g�g�+̀b	]) ]	Ì8̀+̀ F̀)[�]ec
�  

Syaikh Syu’ab Arnauth dalam Ta’liqnya terhadap Musnad Ahmad 

berkata : 
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)2361 (� Z� "$�:H
� "4/175� r:(�5
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2� �  �81 �D�
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�81 ���
� ��# ��4 ª� ���D� �
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�� 2/270 �  <)	~ ���& �� �X���' �' ,�'�ä� �� �X� # �' ·# �	�' �� 

���4 ��.  
�D	A#� �5' �� ��� )1436 (�  <)	~ ®�1� �� ��
�A ��#� 0��0 )689 (� ���� XÁ©A )812 (� r:(�5
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2/270� /��5
�� )541 (�  <)	~ 	�� �� �,-��� ���� �D�  )943 (� r:(�5
�� 2/270 �  <)	~ ��� �� 
�0�&�� �(�W*W �' ,�'�ä� �� �X� # �' ·# �	�' �� ��4 �� �F)	� ��.  

“Sanadnya dhoiff karena goncang (idhthirob) dan terdapat rowi yang 

majhul yaitu Abu Muhammad bin ‘Amr bin Huroits, ia telah dinilai majhul 

oleh Imam Abu Ja’far Ath-Thohawi, Imam Adz-Dzahabi, Imam Ibnu Hajar dan 

selainnya, demikian juga Bapaknya majhul. Adapun cacat goncang adalah 

terjadi entah dari Sufyan bin Uyyainah atau dari Syaikhnya Ismail bin Umayyah. 

Imam Al Mizzi berkata dalam “Tahdzibul Kamal” (5/567) pada biografi Huroits ini 

: “ia berasal dari Ismail bin Umayyah, terkadang ia berkata, dari Abu Muhammad 

bin ‘Amr bin Huroits dari Kakeknya. Terkadang berkata, dari Abu ‘Amr bin 

Muhammad bin Huroit dari Kakeknya dan kadang versi yang ketiga dari Abu ‘Amr 

bin Huroits dari Bapaknya. 

Al Hafidz Ibnu Hajar berkaa dalam “Talkhis Khobiir” (1/286) : “hadits ini 

dishahihkan Imam Ahmad, Imam Ibnul Madiiniy sebagaimana yang dinukil oleh 

Imam Ibnu Abdil Bar dalam “Al Istidzkaar” (6/8490) (kami katakan juga ditulis 

dalam “At Tamhiid” (4/199). Yang mengisyaratkan akan kedhoifannya Imam 
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Sufyan bin Uyyainah, Imam Syafi’I, Imam Baghowi dan selainnya”. Imam 

Nawawi berkata dalam “Syaroh Muslim” (4/217) : “Hadits tentang garis didalam 

sanadnya terdapat kelemahan dan kegoncangan, dinukilkan juga pendhoifan dari 

Al Qodhi ‘Iyaadh”. 

Kami berkata : “hadits ini dikeluarkan oleh Imam Al Humaidiy (no. 993), 

Imam Abu Dawud (no. 690), Imam Ibnu Khuzaimah (no. 811), Imam Ibnu 

Hibban dalam “Shohih” (no. 2361) & “Ats-Tsiqoot” (4/175) dan Imam Al Baihaqiy 

(2/271) dari jalan Sufyan bin Uyyainah dari Ismail bin Umayyah dari Abu 

Muhammad bin ‘Amr dengan sanad tersebut. Imam Abu Dawud dan Imam 

Baihaqi menambahkan dari Imam Sufyan bahwa ia berkata : ‘tidak kami 

dapatkan satupun riwayat yang menguatkan hadits ini, tidak ada kecuali hanya 

lewat jalur ini’ lalu berkata : ‘disana telah datang seorang laki-laki yang bernama 

Utbah Abu Mu’adz dalam riwayat Imam Baihaqi, setelah meninggalnya Ismail bin 

Umayyah, maka ia mencari Abu Muhammad sampai ia menjumpainya, lalu ia 

menanyainya (mengujinya) kemudian memberikan penilaian bahwa Abu 

Muhammad keliru’. 

Dikeluarkan juga haditsnya oleh Imam Ibnu Majjah (no. 943) dan Imam 

Baihaqi (2/270) dari jalan Sufyan bin Uyyainah dari Ismail bin Umayyah dari Abu 

‘Amr bin Muhammad dst. Dikeluarkan juga oleh Imam ‘Abdu bin Humaid (no. 

1436) dari jalan Wuhaib bin Khoolid, Imam Abu Dawud (no. 689), Imam Ibnu 

Khuzaimah (no. 812), Imam Baihaqi (2/270), Imam Baghowi (no. 541) dari jalan 

Bisyir bin Mufadhol, Imam Ibnu Majjah (no. 943), Imam Baihaqi dari jalan 

Humaid ibnul Aswad, ketiganya dari jalan Ismail bin Umayyah dari Abu ‘Amr bin 

Muhammad bin Huroits dst. Dikerluarkan juga oleh Imam Ibnu Hibban (no. 

2376) dari jalan Muslim bin Khoolid dari Ismail bin Umayyah dari Abu 

Muhammad bin ‘Amr dst. [selesai penerjemahan] 

Dari penjelasan syaikh Arnauth, maka tidak ragu lagi hadits 

tentang garis adalah lemah tidak dapat dijadikan hujjah, Wallahu 

A’lam. 

 

II. Ukuran Sutroh 

 

Namun telah datang hadits-hadits yang shahih berkaitan dengan 

ukuran sutroh yang boleh digunakan kaum Muslimin ketika 

menggunakan sutroh yaitu : 
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1. Seukuran pelana kuda, berdasarkan hadits : 

b�]']� X̀]�[��]' m ]r[Y]! g�u.
�̀ �](b�]'m b\
̀�L̀  :m ,̀[%g& _w�g&]! [�u.
�̀ m d.S �� ��.' �.&� m m r[+ 
[C]�b©j̀ ]��g5]; m b�]' [C]	b�g& rÎ.]Ng�c
�̀  .ẁ�:̀+̀ " :_,cH[  [C]	[Ab�g  ,̂b�a	
�̀ m g�]D]	bA#̀ i�[.b�g  .  

“dari Aisyah � ia berkata, Rasulullah � ditanya –pada waktu perang Tabuk- 

tentang ukuran sutroh untuk orang yang sholat? Jawab Nabi � : “seukuran akhir 

pelana” (HR. Muslim). 

2. Seukuran anak panah, berdasarkan hadits berikut : 

b�]']� C̀]	b5]& �̂b� ��]5b�]  lr�̂](ghc
�̀ m rY! �� ��' m ẁ�L̀  :ẁ�L̀ _w�g&]! [�u.
�̀ m d.S �� ��.' �.&� m 
m b	[�]�b�]�[
 b�_Ig�]�#̀ r[+ [�[;�.̀]S b�
̀]� k�b(]��̂ m g�]D]	bA#̀ g�[I�]ec
�̀  

“dari Sabroh bin Ma’bad Al Juhniy � ia berkata, Rasulullah � bersabda : 

“hendaknya kalian menggunakan sutroh dalam sholatnya sekalipun dengan 

menggunakan anak panah”. (HR. Al Hakim) 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam 

“Mushonaf” (1/311), Imam Abu ‘Aashim dalam “Al Ahad” (no. 

2265), Imam Thobroni dalam “Mu’jam Kabiir” (no. 6415) 

b�]' [�b5]' [3[.]�c
� �� 
�Ô��̂a	 �� �C̀]	b5]& b�]' �[���̂#̀ b�]' [�l�]D  
Kedudukan sanad : Abdul Malik dinilai tsiqoh oleh Imam Al’Ijli 

dalam “At Taqriib”, namun Imam Ibnu Ma’in menilai silsilah Abdul 

Malik dari Bapaknya dari Kakeknya adalah riwayat yang lemah. Ar 

Robii’ dinilai tsiqoh oleh Al Hafidz dalam “At Taqriib”. Sabroh � 

adalah seorang sahabat. Riwayat ini dishahihkan oleh Imam Al 

Albani dalam “As-Shohihah” (no. 2783). 

3. Dengan menggunakan tiang masjid, sebagaimana Yazid bin Abi 

Ubaid berkata : 

ẁ�L̀ g\b�_I d[;9 ]O]  X̀]�.̀]& �̂b� ¢̂]�cI}�� dÎ.]Ng�+̀ ]�b�[' [X]��]�_Pb&æ�� d[�u
� ]�b�[' [Â]ebNg�c
�  .g\c._:+̀ �]) �]�#̀ 
k�[.b�g  ]��]!#̀ {a	]e]�]; C̀*̀aN
� ]�b�[' [�[8]1 [X]��]�_Pb&æ��  .ẁ�L̀ dl��̂+̀ g\b)#̀]! ad5̂a�
� m d.S �� ��.' �.&� 

m {a	]e]�]) C̀*̀aN
� ]�b�['�]1  
“aku menghampiri Salamah ibnul Akwa � yang sedang sholat menghadap tiang 

yang disamping Mushaf. Lalu aku berkata : ‘Wahau Abu Muslim aku melihat 
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engkau sholat disisi tiang ini? Beliau � menjawab : ‘aku melihat Nabi � sholat 

disisinya”. (Muttafaqun ‘Alaih) 

4. Dengan menggunakan tombak kecil yang ditancapkan didepanya, 

sebagaimana perkataan Ibnu Umar � : 

u#̀ ẁ�g&]! [�u.
� m d.S �� ��.' �.&� m ̀�Ì ��̀�̂ ]�]	]A ]Kb�]) [��[�c
� ]	] #̀ [X]�b	]ec
��̂ gO]Y�g�+̀ ]�b�]� [�b)]�]) � 
dÎ.]Ng�+̀ �](b�
̀�̂ a�
�]�g?� g�}J�]!]� � ̀�Ì]� _,]�c�]) ]3[
�̀ d[+ 	̂�̀a�
� � b�[�+̀ a�Ẁ �]18̀]pa;� æJ�]	] æ��  

“bahwa Rosulullah � jika keluar pada hari ‘Ied memerintahkan untuk 

menancapkan tombak, lalu Beliau � sholat menghadapnya sedangkan manusia 

dibelakang Beliau � bermakmum kepadanya. Beliau � sering melakukan hal ini 

ketika safar dan dari sinilah para Umaro mengambil sunnah tersebut” (Muttafaqun 

‘Alaih).  

5. Dengan melintangkan hewan tunggangannya (kalau zaman 

sekarang bisa berupa kendaraan seperti sepeda, motor, mobil dan 

semisalnya) sebagaimana Ibnu Umar � meriwayatkan dari Nabi � : 

g�a�#̀ ̀�Ì gsl	]�g) g�]�.̀[��]! dÎ.]Ng�+̀ �](b�
̀�̂  
“bahwa Beliau � melintangkan tunggangannya, lalu sholat menghadapnya” 

(Muttafaqun ‘Alaih) 

6. Dengan menggunakan tempat tidur, sebagaimana perkataan Aisyah 

� : 

b\
̀�L̀ �]��g�g�c
]�]'#̀ ®̂c.@̀c
��̂ [ec
�]�!̂�]� b�:̀
̀ d�̂g�b)#̀]! qX]�ĥP̀b-g  d.̀]' 	̂)	̂a�
� � æJdĥ]�+̀ |d5̂a�
� m d.S �� 
��.' �.&� m _�a&]�]�]�+̀ ]	)	̂a�
� dÎ.]Ng�+̀  

“apakah kalian menyamakan kami dengan anjing dan keledai, sungguh aku melihat 

Rasulullah � ketika aku sedang tidur-tiduran diatas ranjang, lalu Nabi � datang 

dan berdiri untuk sholat menghadap tengah-tengah tempat tidur” (Muttafaqun 

‘Alaih). 

7. Dengan menggunakan dinding, sebagaimana dalam sebuah hadits : 

̀�Ì ]�b�]� du.]Ng  ŵ�g&]! [�u.
� du.]S g�u.
� [�b�.̀]' ]�u.]&]� ]�b�]�]� !̂�]�ĥc
� |	]�]  �C�]"  
“antara tempat sholat Nabi � dengan dinding berjarak seukuran kambing yang 

lewat” (Muttafaqun ‘Alaih). 
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III. Hukum Fiqih Penggunaan Sutroh 

 

Para ulama sepakat bahwa menggunakan sutroh disyariatkan 

bagi orang yang hendak mendirikan sholat. Namun para ulama 

berbeda pendapat tentang hukum taklifinya yaitu : 

1. Hukumnya wajib  

Diantara ulama yang berpendapat demikian adalah : 

A. Imam Ibnu Hazm sebagaimana yang dinukil oleh Imam Al Albani 

dalam “Tamamul Minnah”. 

B. Imam Syaukani dalam “Nailul Author” berkata : 

g�_
b�L̀  ) :Î,]Ng�c.+̀ d
̀� �C]	b�g&  ([��[+ u#̀ �̀�]pl;� [C]	b�|�
� i®D̂�]� � g�g�l)]�g)]� _F)[�]� r�̂#̀ C̀]	b)]	g1 r[;�c
� � _F)[�]�]� C̀]	b5]& �̂b� 
��]5b�]  lr�̂](ghc
� ]�b�[' �̂[I�]ec
�  

“Sabda Nabi � : “Hendaklah ia sholat menghadap sutroh’. Ini 

adalah dalil menggunakan sutroh hukumnya wajib, hal ini dikuatkan 

juga oleh hadits Abu Huroiroh � yang akan datang dan hadits 

Sabroh bin Ma’bad Al Juhniy dalam riwayat Imam Hakim”. 

C. Dari kalangan Muta’akhirin diantaranya adalah Imam Al Albani 

dalam “sifat sholat Nabi” dan “Tamamul Minnah”, misalnya dalam 

kitabnya sifat sholat Nabi �, beliau membuat judul bab “ C	��
� ���D�� ” 

(sutroh dan kewajiban menggunakannya). Dalam Tamamul minnah 

beliau mengkritik Syaikh Sayyid Sabiq yang menghukumi 

penggunaan sutroh sebagai sunnah saja. 

 

2. Hukumnya Sunnah 

Ini adalah pendapat mayoritas ulama, seperti : 

A. Dalam madzhab Hanafi yang diwakili oleh Imam Hasan bin ‘Amaar 

bin Ali (994 – 1069 H) dalam kitabnya “Nurul Iidhooh” : 

��� �Ô �!�	  ®e��) �
 # E	�) C	�&  
“Jika orang yang hendak sholat menduga bahwa nanti ada sesuatu yang akan 

lewat dihadapannya, maka disunnahkan baginya untuk meletakan sutroh 

(didepannya)”. 

Jadi dalam madzhab ini, disunnahkan menggunakan sutroh 

ketika khawatir nanti ada sesuatu yang akan melintas didepannya 

ketika sholat, namun jika ia merasa yakin bahwa tidak ada yang 

akan melintas didepannya, maka tidak perlu menggunakan sutroh. 
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B. Dalam madzhab Maliki, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibnul 

Qosim dalam “Al Mudawanah” : 

ẁ�L̀]� i3[
�]   :b�] ]� ̀�Ì r[+ k	�̀]& �.̀+̀ ]?cf]� c#̀ ]rÎ.]Ng) d
̀� 	̂b�j̀ �C]	b�g& �a #̀]� r[+ 	̂]-]ec
� �.̀+̀ rÎ.]Ng) �u
� d
̀� �C]	b�g& � ẁ�L̀ 
g�b�� �̂[&�:̀c
�  :�u
� c#̀ ̀�_@]) r[+ 	̂]-]ec
� kO[Yb�]��̂ g�] cf]) c#̀ �
̀ a	g�]) ]�b�]� ]�])[�b) i�]�#̀ ,̂cH[  [C]E�]�ĥc
� �]1g	g-be]) g	g-be]�+̀ 

_C�.̀aN
� �nD!̂�]A �] ]� ]�]5b"#̀ ]3[
�̀ � �.̀+̀ ]?cf]� c#̀ ]rÎ.]Ng) d
̀� 	̂b�j̀ �C]	b�g&  
“Imam Malik berkata : ‘barangsiapa yang bersafar maka tidak mengapa untuk 

sholat tanpa menggunakan sutroh, adapun pada waktu mukim, maka tidak 

boleh sholat kecuali dengan menggunakan sutroh’. Imam Ibnul Qosim 

berkata : ‘dikecualikan ketika waktu mukim jika tempat sholatnya dianggap 

aman dari lalu lalang seorang pun seperti pada waktu menghadiri jenasah 

dan mensholatinya atau yang semisalnya, maka tidak mengapa sholat tanpa 

menggunakan sutroh”. 

Kesimpulannya : jika seorang bersafar, tidak diwajibkan untuk 

menggunakan sutroh, begitu juga jika mukim dan aman tempat 

sholatnya dari lalu lalang orang didepannya, namun jika tempatnya 

tidak aman, maka diwajibkan menggunakan sutroh. 

C. Dalam Madzhab Syafi’I diwakili oleh Imam Ar Rofi’I dalam “Syarhul 

Wajiiz” beliau menulis : 

®e����� r.N�.
 # �@) �� �)�) C	�& �  !��D �# X)!�& �# �ÇGj ���)� �(�  F�ß 2 �)©) �  ���� 
�����( r.' XW*W ¢!�#  

“Disunnahkan bagi orang yang hendak sholat untuk menggunakan sutroh 

baik dengan dinding, tempat tidur atau selainnya dan ia mendekat ke 

sutrohnya dengan jarak tidak lebih dari 3 diro (hasta)”. 

Kesimpulannya : sang Imam memandang menggunakan sutroh 

adalah sunnah secara mutlak. 

D. Dalam madzhab Hambali yang diwakili oleh Imam Ibnu Qudamah 

dalam “Al Mughni” beliau berkata : 

g�g�.̀b�gD]� g�a�#̀ |®]e]�b�g) rÎ.]Ng�c.[
 c#̀ ]rÎ.]Ng) d
̀� �C]	b�g& � c�̂+̀ ̀�Ì r[+ ��ĥb�]  b�#̀ �\b�]� du.]S �d
̀ [�[��]ec
� b�#̀ �X])!̂�]& � 
c�̂]� ̀�Ì r[+ �J�]-+̀ du.]S d
̀� �Jbr]" k�[A�]" ]�b�]� [�b)]�]) � b�#̀ ]®]N]� ]�b�]� [�b)]�]) qX]�b	]� b�#̀ �nN]' � b�#̀ ]s]	]' ]G[�]5c
� 

du.]N+̀ [�b�
̀� � b�#̀ ,̀]�]D g�.̀b�]! ]�b�]� [�b)]�]) .  
,̀[%g&]� g�]�b�#̀  :]Ng)rÎ. _,[��a	
� d
̀� �C]	b�g& r[+ 	̂]-]ec
� 	̂�̀a�
�]� ° ẁ�L̀  :b�]�]� � _,cH[  [C]	[A9 ,̂b�a	
� .  

�
̀]� g�.̀b�]� r[+ T̂�]5be[�b&� ]3[
�̀ �q+�.̀[A  
“kesimpulannya disunnahkan bagi orang yang sholat untuk menggunakan 

sutroh, baik ia sholat di masjid atau di rumah. Ia bisa menghadap ke tembok 
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atau tempat tidur. Jika ia di padang pasir ia bisa menggunakan orang 

didepanya atau menancapkan tombak atau tongkat atau mengikat ontanya 

lalu menjadikannya sutroh ketika sholat atau ia menjadikan pelananya. Imam 

Ahmad pernah ditanya, apakah seseorang yang sholat menggunakan sutroh 

pada waktu mukim dan safar? Beliau menjawab : ‘ya dengan menggunakan 

pelana misalnya’. Kami tidak mengetahui adanya perselisihan 

disunnahkannya menggunakan sutroh”. 

Kesimpulannya : sang Imam memandang menggunakan sutroh 

adalah sunnah secara mutlak. 

E. Adapun dari kalangan Muta’akhirin yang berpendapat demikian 

adalah : 

1. Komisi tetap Ulama Saudi Arabia yang diketuai oleh Imam bin 

Baz dalam salah satu fatwanya (No. 2613), pernah menjawab : 

C*N
� �� C	�& X�& Z 	-�� �	��
�� Z X-)	�
� �X.+��
�� Z� �h��� �h���1Gj� �Gj�  
“Sholat menghadap sutroh adalah sunnah baik dalam keadaan mukim 

atau safar, baik sholat wajib atau sunnah baik di masjid ataupun 

selainnya” 

2. Imam Ibnu Utsaimin dalam “Majmu Fatawanya” (no. 609) 

menjawab : 

C	��
� Z C*N
� X�& C�I�  2� �K� f�.
 �+ K� f�� 2 ��) �
 ��¬� C	��
� ôJ���I� C	��� K� ¥�  
“Sutroh dalam sholat hukumnya sunnah Muakkad, kecuali bagi Makmum 

(pada sholat jamaah), karena makmum tidak disunnahkan menggunakan 

sutroh, tapi mencukupinya dengan menggunakan sutrohnya Imam” 

3. Syaikh Sayyid Sabiq dalam “Fiqhus Sunnah”, beliau berkata : 

C	��
� K� # r.N��  :�(�@� :®e��) r.N�.
 # ,�¨ �� �)�) C	�& O�= !�	�� � � # Â@;� �	N� 
��' �1J�!�  

“Sutroh didepan orang yang sholat. Hukumnya disunnahkan bagi orang 

yang sholat untuk menjadikan sutroh yang dapat menghalangi orang yang 

lewat didepannya dan mencukupi pandangan orang yang dibelakangnya”. 

 

Sebelum melihat alasan masing-masing pihak kemudian 

merojihkan salah satunya, ada baiknya kita perlu mengetahu beberapa 

kaedah dalam ilmu ushul fiqih untuk dijadikan pertimbangan dalam 

menerapkannya. Syaikh Prof. Abdul Wahhab Kholaf dalam “Ilmu Ushul 

Fiqih” berkata : 



GORESAN PENA 2012 Page 119 

 

®D��
� �'	" :�1 �  ®.~ ¢!��
� �.�+ �  Â.@�� �5.~ ���� f� �	�L� �5.~ �� w�) d.' ���è ��.�+ ��I ��� 
\��I X��S ®.P
� �(��� w�; d.' ����e�
� �# w0 d.' ���è �.�+ ®�;	; X��:�
� d.' ��I	; �# X)9 X�)	L X�'	" 
{	A# 

“Wajib secara istilah adalah sesuatu yang dituntut oleh syar’I untuk mengerjakan 

sesuatu kepada Mukallaf dengan tuntutan yang pasti yakni ada indikasi 

tuntutannya adalah pasti untuk mengerjakannya, sebagaimana jika bentuk 

kalimat tuntutan itu sendiri menunjukkan atas sesuatu yang pasti atau secara 

pasti tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan yang jika ditinggalkan akan 

mendapatkan hukuman atau adanya tanda indikasi syar’I yang lainnya”. 

Kemudian beliau Prof. masih dalam kitabnya yang sama berkata lagi : 

T����� �1 �  ®.~ �.�+ �  Â.@�� q�5.~ Gj ���� f� \��I X��S �5.~ �(��� 2 w�; d.' �����è �# \�	�L� 
�5.P� ���	L w�; d.' K�' ����e�
�  

“Al Mandub (sunnah) adalah suatu tuntutan untuk mengerjakannya kepada 

Mukallaf dengan tuntutan yang tidak pasti, yakni bentuk kalimat tuntutannya itu 

sendiri tidak menunjukan suatu kepastian atau adanya indikasi lain yang 

memalingkan tuntutan tersebut menjadi tidak pasti”. 

Sekarang kita masuk kepada alasan dari pendapat para ulama 

kita. Yang berpendapat wajib didasarkan kepada hadits-hadits yang 

memerintahkan untuk menggunakan sutroh yaitu : 

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al Bazar dan 

dishahihkan oleh Al Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. 

 )2 ,N; 2� �� C	�& 2� ¢�; ���# 	Á �� 3)�) �+ õ# �.;�:�.+ �+ ��  �)	:
�  )  (��# 0��0 
!�©5
�� �eeS� �I��� �:+��� ¡18
� (  

“Janganlah sholat kecuali dengan menghadap ke sutroh dan salah seorang 

janganlah membiarkan seorangpun melewati didepannya, jika ia enggan, maka 

perangilah karena ia bersama setan”. 

2. Dalam riwayat Al Hakim dan selainnya 

b�]']� C̀]	b5]& �̂b� ��]5b�]  lr�̂](ghc
�̀ m rY! �� ��' m ẁ�L̀  :ẁ�L̀ _w�g&]! [�u.
�̀ m d.S �� ��.' �.&� m 
m b	[�]�b�]�[
 b�_Ig�]�#̀ r[+ [�[;�.̀]S b�
̀]� �̂k�b(]� m g�]D]	bA#̀ g�[I�]ec
�̀  

“dari Sabroh bin Ma’bad Al Juhniy � ia berkata, Rasulullah � bersabda : 

“hendaknya kalian menggunakan sutroh dalam sholatnya sekalipun dengan 

menggunakan anak panah”. (HR. Al Hakim, dishahihkan oleh Imam Al Hakim dan 

Imam Al Albani). 
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3. Dalam riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah yang dishahihkan oleh 

Imam Al Albani 

��̀� du.]S b�_Ig�]�#̀ Î,]Ng�c.+̀ d
̀� �C]	b�g& _b�]�c
]� �](b�[  .g��]�]! �g�#̀ 0g��]0 g�b��]� b�]D�]  (  
“Jika salah seorang diantara kalian sholat hendaklah ia menghadap sutroh dan 

mendekatkan dirinya”. 

Sisi Pengambilan dalil menurut mereka yang mengatakan sutroh 

wajib, bahwa hadits-hadits ini menunjukan suatu perintah yang berarti 

ia adalah tuntutan yang harus dikerjakan oleh Mukallaf dan alasan 

lainnya sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al Albani dalam 

“Tamamul Minnah” : 

�� �� �I�) ���D� �½# ®5& r'	" K��
 *P� C*N
� !�	� C#	�� X�
�5
� !����� ®.@
�� 0�&�� ��I MS 
3
� Z F)��� O��� !��� �  !�	�� �� �)�) Gj� 3
� �  K�@��� XP5;	�� C	��
��  

“dan yang menguatkan kewajibannya juga adalah sebab syar’I yakni tidak 

batalnya orang yang sholat menggunakan sutroh ketika dilewati oleh wanita 

baligh, keledai dan anjing hitam (diluar sutroh) sebagaimana telah sah 

haditsnya, begitu juga larangan melewati didepan orang yang sholat 

menggunakan sutroh dan hukum lainnya yang berkaitan dengan sutroh”. 

Adapun ulama yang menganggap bahwa sutroh adalah sunnah 

karena mereka mendapatkan hadits-hadits yang menunjukan bahwa 

Rasulullah � pernah sholat dengan tidak menggunakan sutroh yaitu : 

1. Hadits dalam riwayat Imam Bukhori dan Imam Muslim 

b�]' [�b5]' [�u.
� �̂b� k?�a5]' g�a�#̀ ẁ�L̀ g\c.]5cL#̀ �n5[I�]! d.̀]' k!�]�[� ��];#̀ � �]�#̀]� �8[%] b�]) b�L̀ g$b©]1�]� ]K*̀[�b�[2� � 
_w�g&]!]� [�u.
�  m d.S �� ��.' �.&� m dÎ.]Ng) ?̂�a�
��̂ dn�[��̂ d
̀�̂ 	̂b�j̀ k!�]�D̂ � g$b!]	]�+̀ ]�b�]� ])b{]� 

ã̂b�]� lÂaN
� � g\c
]©]�+̀ g\c.]&b!#̀]� ̀�];}�� gO];b	]; � g\c.]A]0]� d[+ lÂaN
� � b�.̀+̀ b	[@b�g) ]3[
�̀ ad.̀]' i�]�#̀ .  
“dari Abdullah bin ‘Abbas � ia berkata : ‘aku mendatangi Nabi � dengan 

berkendara menggunakan keledai, aku pada waktu itu sudah baligh dan Rasulullah 

� sedang sholat di Mina mengimami manusia tanpa ada dinding didepannya. Aku 

melewati sebagian shof jamaah, lalu aku turun dan mengikatkan keledaiku, lalu 

masuk dalam shof dan tidak ada yang mengingkarinya”. 

2. Dalam riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud yang dikatakan oleh 

Syaikh Syu’aib Arnauth Hasan li ghoirihi 

�̂]' �̂b�� k?�a5]' " :u#̀ ẁ�g&]! ��� du.]S æ�� [�b�.̀]' ]�u.]&]� du.]S r[+ �J�]-+̀ ]Bb�
̀ ]�b�]� [�b)]�]) öJbr]"  
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“dari Ibnu Abbas � berkata : ‘bahwa Rasulullah � pernah sholat di padang pasir 

dan tidak ada didepannya sesuatu pun”. 

Sisi Pengambilan dalilnya adalah dua hadits ini menunjukan qorinah 

(indikasi) yang menunjukan bahwa perintah dalam hadits-hadits 

sebelumnya adalah tidak wajib alias sunnah saja. 

Namun ulama yang mengatakan wajibnya sutroh membantah 

bahwa dua hadits ini yang menunjukan sunnah adalah berupa 

perbuatan Nabi �, sedangkan hadits-hadits perintah menggunakan 

sutroh adalah dari perkataan Nabi �, sehingga menurut Imam 

Syaukani dalam “Nailul Author”, beliau berkata :  

g�_
b�L̀  :du.]S g�u.
� [�b�.̀]' ]�u.]&]�  )r[+ �J�]-+̀ ]Bb�
̀ ]�b�]� [�b)]�]) öJbr]"  ([��[+ y,�[
]0 d.̀]' u#̀ �̀�]pl;� [C]	b�|�
� g	b�j̀ k®D̂�]� _�_@]�+̀ 
qX]�)	̂L̀ [ob	]N[
 	̂[ �]�f̀c
� d
̀� T̂b�a�
� � g�a�[@
̀]� b�L̀ ]!a	:̀]; r[+ ŵ�gS_fc
� #̀u g�.̀b�[+ du.]S g�u.
� [�b�.̀]' ]�u.]&]� �
̀ gs!̂�]�g) ẁb�:̀c
� 

a¼�]pc
� �]��̂ � ]3c.[;]� g	[ �]�f̀c
� _X:̀�̂�a�
� yXaS�]A [Xa _fc
��̂ �.̀+̀ gM_.bN]) �8̀]1 _,b�[�c
� c#̀ ̀�_@]) qX]�)	̂L̀ �]([+b	]N[
  
“Sabda Nabi � : ‘bahwa Rasulullah � pernah sholat di padang pasir dan tidak ada 

didepannya sesuatu pun’. Ini adalah dalil bahwa menggunakan sutroh tidak wajib 

dan ini adalah sebagai qorinah untuk memalingkan perintah sehingga menjadi 

sunnah saja, namun telah disepakati dalam ushul fikih bahwa perbuatan Nabi � 

tidak dapat menentang perkataannya yang dikhususkan kepada kita. Perintah 

dalam hadits-hadits sebelumnya adalah khusus kepada umatnya, maka tidak 

cocok perbuatan ini sebagai indikasi untuk memalingkan perintah wajib”.  

Namun pendapat Imam Syaukani ini masih dapat didiskusikan, 

karena seandainya menggunakan sutroh adalah wajib, berarti 

meninggalkannya adalah perbuatan dosa dan tidak mungkin Nabi � 

sengaja melakukan perbuatan dosa dengan meninggalkan sutroh. 

Kemudian terjadi kerancuan dimana seandainya sutroh wajib bagi 

umatnya namun tidak wajib bagi diri Rasulullah � adalah sesuatu yang 

masih sulit untuk diterima, karena yang ada malah sebaliknya 

terkadang suatu perbuatan yang diwajibkan kepada Nabi � seperti 

sholat Tahajjud, namun dengan kasih sayang-Nya Allah � hanya 

menyunahkannya saja kepada umatnya �. Diskusi lainnya sekiranya 

kita terima bahwa sutroh tidak wajib bagi Nabi �, maka dalam kisah 

Ibnu Abbas �, tentu para sahabat yang bermakmum kepada Beliau � 

wajib menggunakan sutroh karena Imamnya yakni Nabi � tidak 

bersutroh, sehingga mereka harus menghalau orang yang melewati 

shof mereka, namun kenyataannya ketika Ibnu Abbas � melewati 

shofnya, mereka tidak mengingkari sama sekali dan tentunya juga 
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mereka akan menanyakan secara langsung kepada Nabi � mengapa 

Beliau � tidak menggunakan sutroh, bukankah sutroh itu wajib? 

Namun tidak ada keterangan seperti ini, sehingga menunjukan bahwa 

sutroh adalah sunnah, sekalipun ditekankan penggunaannya. Wallohu 

A’lam. 

Sehingga kami mengikuti pendapat mayoritas ulama yang 

mengatakan bahwa sholat menghadap sutroh adalah sunnah. Namun 

bukan berarti hal ini sunnah dalam artian pelaku yang 

meninggalkannya tidak berdosa lantas menjadikan kita enggan sholat 

menghadap sutroh padahal disana ada kemudahan dalam 

mendapatkannya, karena kalau kita mengikuti kaedah yang masyhur 

“Khuruj minal Khilaf” (keluar dari khilaf) yakni ketika ada sesuatu 

perbuatan yang diperselisihkan wajib dan sunnahnya , berarti 

menunjukkan perbuatan tersebut adalah disyariatkan dan 

direkomendasikan untuk dikerjakan. dan yang lebih menguatkan 

pendapat sunnahnya ini adalah telah dinukil adanya ijma sebelum 

masa Imam Syaukani bahwa hal ini adalah sunnah sebagaimana 

dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam “Al Mughni” : 

�
̀]� g�.̀b�]� r[+ T̂�]5be[�b&� ]3[
�̀ �q+�.̀[A  
 “kami tidak mengetahui bahwa disunnahkannya hal ini terdapat perselisihan 

pendapat”. 

Adapun apa yang dinukil dari Imam Al Albani tentang pendapatnya 

Imam Ibnu Hazm yang mengatakan wajibnya, maka tidak dinashkan 

secara tegas dari Imam Ibnu Hazm perkataan bahwa sutrohnya orang 

yang sholat wajib. 

 

 

����� � ����  .C*N
�� K*�
�� d.' �  2 ¡� ����  
 

 

 

 

Bekasi, 14 Ramadhan 1433 pada malam bulan purnama 
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ISTRI-ISTRI PENGHUNI SURGA 

I. PENDAHULUAN 

 

Allah � melebihkan kaum laki-laki dibanding para wanita dalam 

firman-Nya : 

_w�]Dl	
� ̀�g �a�L̀ d.̀]' �J�]�l�
� �]��̂ ,̀a-+̀ æ�� b�g(]-b�]� d.̀]' kãb�]� �]��̂]� ��_:�̀b�#̀ b�[  b�(̂[
�]�b #̀ g$�]e[
�aN
�+̀ 
i$�]��̂�L̀ i$�Q̀[+�]� ®̂b�]�c.[
 �]��̂ Ä̀[�]� ��  { ]�
�J��  :34 [  

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah 

melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan 

karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu 

maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika 

suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)”. (QS. An Nisaa’ (4) : 

34) 

Imam Ibnu Katsir menerangkan tafsirnya untuk kita sebagai berikut : 

“Firman Allah � : {Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita}, 

maksudnya laki-laki adalah pemimpin kaum wanita, pembesarnya, 

hakim yang menghukumi perkara mereka dan yang mendidik mereka 

ketika menyimpang. Lalu Firman-Nya : {oleh karena Allah telah melebihkan 

sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)} yakni, karena 

laki-laki lebih unggul dan lebih baik dari kaum wanita, sehingga 

kenabian hanya khusus diberikan kaum laki-laki, begitu juga masalah 

kepemimpinan suatu negeri. Hal ini berdasarkan sabda Nabi � :  

�
 M[.�g) iK�L ��u
]� �g1]	b # C#	 �  
“selamanya tidak akan beruntung suatu kaum seandainya dipimpin 

oleh wanita”. (HR. Bukhori dari haditsnya Abdur Rokhman bin Abi 

Bakrah dari Bapaknya �). 

Permasalahan ini juga diterapkan didalam pengangkatan seorang 

hakim dan yang semisalnya. Kemudian Firman-Nya � : {dan karena 

mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka} yaitu 

memberikan harta berupa mahar, nafkah-nafkah dan tanggungan 

yang telah Allah � wajibkan untuk mereka para wanita dalam 

Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya �. Oleh karenanya laki-laki lebih 

utama dari wanita karena memiliki keutamaan, sehingga lebih layak 

untuk menjadi pemimpin baginya, sebagaimana firman-Nya : 
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 }ŵ�]Dl	.[
]� a�(̂b�.̀]' yX]D]!]0  {X)�� ]C	:5
� :228[  
“Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya” (QS. 

Al Baqoroh (2) : 228) 

Firmannya : {Sebab itu maka wanita yang saleh} yang {ialah yang taat kepada 

Allah}, Ibnu Abbas � dan selainnya menafsirkan yaitu wanita yang 

taat kepada suaminya sedangkan firman-Nya : {lagi memelihara diri ketika 

suaminya tidak ada}, Imam As Sudiy dan selainnya berkata, yaitu yang 

menjaga dirinya dan harta suaminya. Kemudian Firman-Nya � : {oleh 

karena Allah telah memelihara (mereka)} yakni Allah � menjaganya karena 

wanita tersebut menjaga dirinya.  

Dalam riwayat dua Imam besar dalam Hadits Imam Bukhori dan 

Imam Muslim dalam kedua kitab shahihnya, Nabi � bersabda : 

 ))�@.I k¢�]! � b�_@�._I]� yw�g�b�]  b�]' [�[�a�[']!  :gG[ ��]� k¢�]! � _,gDa	
�� k¢�]! d.̀]' ,̂b1# [�[��]� � _C#b	�̀�]� 
yX�['�]! d.̀]' [\b�]� �(Db�]E [��
̀]�]� � b�_@�._@+̀ k¢�]! � b�_@�._I]� yw�g�b�]  b�]' [�[�a�[']!  ((i<�̀a�g  [��.̀]'  

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung 

jawabannya, penguasa adalah pemimpin, seorang suami adalah pemimpin bagi 

keluarganya. Wanita pemimpin bagi rumah suami dan anak-anaknya, makanya setiap 

kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawabannya”. 

 

II. BANYAKNYA PENGHUNI NERAKA DARI KALANGAN WANITA 

 

Pada suatu hari Nabi � pernah bersabda : 

» g\)!̂_# ]!�a�
� ��̀�̂+̀ g	H̀cI#̀ �]([.b1#̀ æJ�]�l�
� ̀b	_�c@]) «  .,̀�[L ̀b	_�c@])#̀ [�u.
��̂ ẁ�L̀ » ̀b	_�c@]) ]G[�]�c
� � ̀b	_�c@])]� 
̀�]�b��¥� � b�
̀ ]\b�]�b�#̀ d
̀�̂ a�g1�]�b��̂ ]	b1a�
� a�_W b$#̀]! ]3b�[  �q%b�]" b\
̀�L̀ �]  g\b)#̀]! b�[ ]3 �n	b�]A ��L̀  

“aku diperlihatkan neraka, kebanyakan penduduknya adalah wanita, karena mereka 

melakukan kekufuran”. Para sahabat bertanya, apakah mereka kufur kepada Allah? 

Jawab Nabi : “mereka kufur Al ‘Asyiir yaitu, mengkufuri kebaikan (suaminya). 

Sekiranya kalian (para suami) melakukan kebaikan kepada mereka (para istri) 

sepanjang masa, lalu sang istri merasakan sebuah kejelekkan dari suaminya, maka si 

istri akan berkomentar, saya tidak pernah mendapatkan kebaikan (dari suaminya) 

sedikitpun”. (Lafadz dalam riwayat Imam Bukhori) 
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Dalam ungkapan lain berarti wanita adalah penduduk surga yang 

paling sedikit sebagaimana sabda Beliau � juga : 

u�̂ u,L̀#̀ d�̂[I�]& [Xa�]hc
� æJ�]�l�
�  
“Sesungguhnya penduduk Jannah yang paling sedikit adalah wanita” (HR. Muslim no. 

7118 dari Imron bin Hushoin �). 

Alasan terbesar sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah � 

diatas, bahwa para wanita menjadi penghuni neraka adalah karena 

mereka mengingkari suaminya. Yakni manakala seorang wanita 

mendapatkan suaminya yang sebenarnya sebelumnya banyak 

melakukan kebaikan kepada dirinya, namun ketika ada satu hal yang 

dilakukan oleh suaminya yang tidak menyenangkan dirinya, maka ia 

pun kufur (membangkang) kepada suaminya. Pantas saja wanita yang 

memiliki akhlak seperti ini, layak mendapatkan siksa dari Rabb-Nya 

dengan diadzab didalam api neraka yang membakar –Naudzu billah 

min dzalik-. Nabi � bersabda : 

2̀ g	_@b�]) ]�u.
� b�]  2̀ g	_@b�]) ]?�a�
�  
“Tidak bersyukur kepada Allah �, orang yang tidak berterimakasih kepada orang 

lain”. (HR. Bukhori dalam Adabul Mufrod, Abu Dawud, Tirmidzi dan selainnya, 

dishahihkan oleh Imam Al Albani) 

Sedangkan seorang hamba yang tidak bersyukur terhadap nikmat 

yang diberikan kepada Allah diantaranya kebaikan suaminya, sama 

saja ia kufur kepada Allah � , sehingga adzab yang pedih akan 

menantinya. Firman-Nya � : 

c��̂]� ̀u�f̀]; b�_@|�]! b�[%
̀ b�g;b	@̀]" b�_@a�]�)Êf̀
̀ ]�b�[%
̀ b�g;b	�̀Ì u�̂ r�̂�8̀]' i�)[�]�
̀  
“{Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu 

bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari 

(nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih." (QS. Ibrohim (14) : 7). 
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Begitu besarnya kedudukan seorang suami bagi sang istri, 

sampai-sampai seandainya seseorang diijinkan untuk bersujud kepada 

sesama manusia, maka Nabi � akan memerintahkan wanita untuk 

sujud kepada suaminya. Beliau � bersabda : 

�
̀ M_.bN]) k	]�]5[
 c#̀ �ghb�]) k	]�]5[
  �b�
̀]� ]M.̀]S k	]�]5[
 c#̀ �ghb�]) k	]�]5[
 $b	] f̀
̀ C#̀b	]�c
� c#̀ �ghb�]; �](D̂b�]©[
 
b�[  �Q̀[' �É:]� �](b�.̀]'  

“Tidak pantas seseorang sujud kepada orang lain, seandainya diperbolehkan seseorang 

bersujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada 

suaminya, karena begitu besarnya hak seorang suami kepada istrinya”. (HR. Abu 

Dawud, Tirmidzi, Nasa’I dan ini lafadznya serta selainnya, dishahihkan juga oleh 

Imam Al Albani) 

 

III. JALAN PINTAS MENUJU JANNAH : WANITA TAAT KEPADA 

SUAMI 

 

Istri yang taat kepada suaminya sampai ketika sang istri 

meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridho kepadanya, maka 

Nabi � menjaminnya akan masuk surga. Nabi � bersabda : 

�]�|)#̀ �C#̀]	b � b\];�]  �](gDb�]E]� �](b�]' ks�]! [\.̀]A]0 X̀a�]hc
�  
“wanita mana saja yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridho kepadanya, 

maka ia akan masuk Jannah”. (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah dan selainnya serta 

dishahihkan juga oleh Imam Al Hakim dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi, namun 

didalamnya terdapat perowi yang majhul, sehingga Imam Al Albani mendhoifkannya) 

Istri-istri yang seperti ini adalah wanita-wanita sholihah yang akan 

menjadi istri-istri penghuni surga. Allah � berfirman : 

]�b�]  c,]�b�]) ]�[  [$�]e[
�aN
� b�[  k	Ì�̀ b�#̀ dH̀b�_# ]�g1]� i�[ b�g  ]3[%
̀�_f+̀ ̀�_.gAb�]) X̀a�]hc
� �
̀]� ̀�g�.̀cQg) �nG[:]�  
“Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang 

ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak 

dianiaya walau sedikitpun”. (QS. An Nisaa (4) : 124). 
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Diantara bentuk ketaatan kepada suaminya adalah ketika istri 

diminta suaminya untuk memenuhi kebutuhannya, maka istri tersebut 

wajib melaksanakannya, sekalipun sedang melakukan aktivitasnya. 

Nabi � bersabda : 

��̀�̂ �]']0 _,gDa	
� g��]Db�]E [�[�]D��̀ [�[;f]�c.+̀ c�]� b\]��Ì d.̀]' !�g�a�
�  
“Jika seorang suami meminta istrinya untuk memenuhi kebutuhanya, hendaknya sang 

istri memenuhinya sekalipun ia sedang berada di dapur”. (HR. Tirmidzi, Nasa’I dan 

selainnya, dishahihkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Al Albani) 

Namun hadits ini mendapatkan dukungan yang kuat dalam riwayat 

Imam Bukhori dan Muslim dalam kitab shahih mereka berdua, dengan 

lafadz : 

��̀�̂ �]']0 _,gDa	
� g�];#̀]	b � d
̀�̂ [�["�]	[+ b\]�f̀+̀ � ]$�]5+̀ ̀�]5b-j̀ �](b�.̀]' � �](b�]�]�
̀ _X@̀[�*̀]�c
� da�]� ]M5̂bNg;  
“Jika seorang suami meminta istrinya untuk menuju ke tempat tidur, namun ia 

menolak, maka semalaman ia akan mendapatkan kemurkaan, Malaikat akan 

melaknatnya sampai pagi”. 

Seorang istri yang menyakiti suaminya, maka istrinya nanti dari 

kalangan bidadari akan melaknat istri yang durhaka tersebut. Nabi � 

bersabda : 

2̀ /[�b�g; yC#]	b � �](]Db�]E Z �]�b�|�
� u2� b\
̀�L̀ g�g�]Db�]E ]�[  !̂�_�� �̂[�
� 2̀ [�)[��g; [3.];�L̀ æ��   !]�a��̂+̀� ]�g1 [�]�b�[' 
y,�[A]0 g3["�g) c# [3L̀!̂��̀g) �]�b�
̀�̂  

“Janganlah seorang istri menyakiti suaminya didunia, melainkan akan berkata istrinya 

dari kalangan bidadari : ‘janganlah engkau menyakitinya, semoga Allah � 

membinasakanmu! Karena ia hanyalah sekarang sebagai tamu disisimu yang sebentar 

lagi akan kembali kepada kami”. (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah dan selainnya dihasankan 

oleh Imam Tirmidzi dan  

Diantara bentuk ketaatan istri kepada suaminya adalah tidak 

berpuasa sunnah tanpa ijin suaminya, tidak memasukan seseorang 

tanpa ijinnya dan tidak menggunakan harta suaminya tanpa seijinnya. 

Namun boleh bagi seorang wanita manginfakkan harta yang sudah 

menjadi bagian dari nafkah wajib yang harus diberikan oleh suami 

kepadanya dan suaminya akan mendapatkan setengah pahalanya. 

Nabi � bersabda : 
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» 2̀ �,[e]) [C#̀b	]�c.[
 c#̀ ]K�gN]; �](gDb�]E]� i�[1�]" u2�̂ [��̂c��̂�̂ � 2̀]� ̀�̀cf]; d[+ [�[�b�]� u2�̂ [��̂c��̂�̂ � �] ]� b\:̀�̀b�#̀ b�[  �X:̀�̀]� 
b�]' 	̂b�j̀ [�	̂b #̀ g�a��̂+̀ {a0]�g) [�b�
̀�̂ g�g	cP]" «  

“Tidak halal bagi seorang istri untuk berpuasa tanpa seijin suaminya yang ada 

disampingnya. Tidak boleh juga mengijinkan seseorang masuk kedalam rumahnya tanpa 

seijin suaminya dan sesuatu yang diinfakkan oleh istri dari bagian jatah nafkahnya 

tanpa perintah suaminya, maka suaminya akan mendapatkan setengah pahalanya”. 

(Muttafaqun Alaih) 

Karena dalam sebuah hadits dikatakan : 

2̀]� d[Pb�g; b�[  [�[�b�]� �q%b�]" u2�̂ [��̂c��̂�̂ c�̂+̀ b\.̀]�+̀ ]3[
�̀ ̀�Ì g�
̀ g	bD}�� �](b�.̀]']� g!bE�̂c
�  
“Janganlah seorang istri memberikan sesuatu dari rumah suaminya tanpa seijinnya, jika 

ia tetap melakukannya, maka sang suami akan mendapatkan pahala, sedangkan sang 

istri akan mendapatkan dosa”. (HR. Baihaqi) 

Dalam riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dalam Mushonafnya dengan 

lafadz : 

2 R�N; î�� �  ���� 2� ����� �+ \.�+ �(���
 X@�*  �� X@�* � X�	
� X@�* � ®-�
� ª� 
T��; �# OD	;  

“Janganlah menyedekahkan sesuatupun dari rumah suaminya, kecuali dengan ijinnya, 

jika ia tetap melakukannya, maka ia akan mendapatkan laknat Malaikat Allah �, 

Malaikat Murka dan Malaikat Rahmat, higga ia bertaubat atau mengembalikannya”. 

Namun kedua riwayat diatas sanadnya berporos kepada seorang 

perowi yang bernama Laits bin Abi Sulaim (w. 148 H), dinilai oleh 

Al Hafidz : 

���� ���	
 
�� � � ����� ����� ����  

“jujur, sangat bercampur hapalannya dan tidak bisa dipilah-pilah haditsnya, sehingga 

ditinggalkan haditsnya”. 

Sedangkan Imam Adz-Dzahabi menilainya : 

��� ��� ���� �� ��� ���� � � ��! "��
 �!  

“ia sedikit lemah karena jelek hapalannya, sebagian ulama hadits berhujjah 

dengannya”. 
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MENENGOK KEKAN DAN KEKIRI PADA SAAT ADZAN  

MENGGUNAKAN PENGERAS SUARA 

(mengambil faedah dari “Fiqih Nawaazil fil Ibadaat karya DR. Kholid bin Ali) 

 

Pada zaman dahulu manusia adzan naik ke menara, oleh  sebab itu 

para ulama menganjurkan Muadzin untuk adzan di tempat yang tinggi agar 

suaranya lebih dapat didengar, karena salah satu alasan adzan adalah 

memberitahukan orang-orang yang hendak sholat untuk hadir sholat 

berjamaah di Masjid.  

Namun pada zaman sekarang ini, tidak didapati lagi Muadzin yang naik 

ke menara untuk adzan dan mencukupkan diri di bawah, karena sudah 

menggunakan pengeras suara, sehingga tujuan agar suara adzan dapat 

didengar seperti yang dilakukan orang-orang pada zaman dahlu dengan naik 

ke tempat yang tinggi sudah terpenuhi. 

Apabila Muadzin naik ke atas menara untuk beradzan, maka 

disyariatkan untuk menoleh kekanan dan kekiri pada saat kalimat “Hayya 

‘Alash Sholat dan Hayya ‘Alal Falah”. Dalil hal ini adalah hadits Abi Juhaifah : 

g\c.]�]h+̀ gOa5]�];#̀ g��+̀ �]1 �]�g1 �]1]� �]�g1 m _w�_:]) �n��[�]) q2�]�["]� m _w�_:]) ad]� d.̀]' [C*̀aN
� ad]� d.̀]' t̂*̀�̀c
�  

“Bahwa beliau melihat Bilaal � beradzan dan ia mengamati mulutnya, pada 

saat Hayya ‘Alash Sholat, Hayya ‘Alal Falah, mulut Bilaal menoleh kekanan dan 

kekiri”. (Muttafaqun ‘Alaih). 

Namun melihat kondisi sekarang yang adzan menggunakan pengeras 

suara, apakah masih disyariatkan adzan dengan menoleh kekanan dan 

kekiri? Jawabannya, para ulama berselisih tentang hal ini : 

1. Pendapat pertama mengatakan, tidak disyariatkan lagi. 

Dalil mereka adalah bahwa hikmah Muadzin menoleh kekanan dan kekiri, 

agar suaranya dapat terdengar kesemua penjuru, adapun sekarang 

dengan penggunaan pengeras suara, hal tersebut sudah terpenuhi. Dan 

yang menguatkan lagi menurut mereka ketika Muadzin menggunakan Mic 

didepannya, pada waktu ia menoleh kekanan dan kekiri, maka hal ini 

dapat melemahkan suara adzannya, sehingga hikmah syariat ini tidak 

terpenuhi. 

2. Pendapat kedua Sunnah ini tetap dilakukan, karena dalilnya kuat. 

Pendapat yang terpilih menurut kami adalah dilihat kondisinya, jika 

dengan menoleh menyebabkan suaranya menjadi lemah pada pengeras 

suara, maka ditinggalkan, karena mengangkat suara adalah rukun dari 
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adzan. Namun jika kondisi ini tidak terjadi, misalnya dengan memasang mic 

didepan dan disamping kanan-kirinya, maka menoleh disyariatkan dan juga 

terdapat hikmah lain dalam pengamalannya, yaitu agar orang lain 

mengetahui bahwa ia sedang adzan. 
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MENGANGKAT TANGAN KETIKA TAKBIR DALAM SHOLAT ‘IED 

Para ulama berbeda pendapat didalam mengangkat tangan ketika melakukan 

takbir ketika berdiri dalam sholat dua hari raya, akar perselisihannya adalah adakah 

dalil yang menunjukan Rasulullah � atau sahabatnya � mengangkat kedua tangannya 

ketika takbir?, jikalau ada apakah dalil tersebut valid? Berikut pembahasannya. 

Telah datang dalil dari Umar bin Khothob � yang diriwayatkan bahwa beliau � : 

̀�Ì gO+̀b	]) [�b)]�]) ]O]  Î,_I �C]G5̂c@]; d[+ [C]E�]�]hc
� �̂b)]��[�c
�]�  

“Mengangkat kedua tangannya setiap kali takbir dalam sholat jenazah dan sholat “Ied”. 

Bagi para ulama yang memandang hadits ini valid mereka menyatakan bahwa 

disyariatkan untuk mengangkat tangan ketika takbir dalam sholat ‘Ied. Bagi yang 

menilai lemah tentu mereka mengatakan bahwa hal ini tidak disyariatkan. Untuk 

merajihkan salah satunya Imam Al Albani dalam “Irwaul Gholil” (no. 640) telah meneliti 

hadits ini dan komentarnya : 

Â��Y �' 	�' �D	A# r:(�5
�  )3  /293  (�  <)	~ ·# �)	IE f5�# ��� X��U �' 	@� �� C0��& # 	�' 
�� T�P�� dY! �� ��' �I O+	) �)�) O  ,I CG5@; Z CE��«� �)���
��  .w�L�  " :�81� OP:�  ���!� 

��
�
� �� �.�  �' ��� X��U �' G@� �� C0��& �' ·# X'!E r�p.
� # 	�' �	I8+ Z C*S �)���
�  . "
\.L  :���� X��U Â��Y  .� #� X)��	
� �' �)E 3
8� �.+ ÂL# d.' �10��&�  

“Hadits ini Dhoif dari Umar �, dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dalam “Sunannya” (3/293) 

dari jalan Abu Zakariyaa, anbaanaa Ibnu Luhaiyah dari Bakr bin Sawaadah bahwa Umar � 

-s.d riwayat diatas-. Imam Baihaqi berkata : “ini terputus, telah diriwayatkan Al Waliid bin 

Muslim dari Ibnu Luhaiyyah dari Bakr bin Sawaadah dari Abu Zur’ah Al Lakhmiy bahwa 

Umar � -s.d.a-. aku (Imam Al Albani) berkata : ‘Ibnu Luhaiyyah perowi lemah’, adapun 

riwayat Zaid � tentang hal ini aku belum menemukan sanadnya”. 

Dalam “Fiqhus Sunnah” Syaikh Sayyid Sabiq menyebutkan riwayat yang semakna 

dengan ini dari Umar � dan juga dari anaknya Abdullah bin Umar �, namun Imam Al 

Albani dalam “Tamamul Minnah” mengomentarinya : 

� # �' 	�' ���	+ r:(�5
� ���� Â��Y � #� �' ���� �.+ ÂL# �(�.' �� �L� w�L 3
�   " :§ Oä# ��+ �%�" 
" 	Q��  "J��!¥�  ) "640 (  

“Adapun riwayat Umar � ditulis oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang lemah, sedangkan 

riwayat dari anaknya, aku belum menemukan sanadnya sampai sekarang. Imam Malik berkata 

: ‘aku tidak mendengar hal ini sedikitpun’. Lihat “Al Irwaa” (no. 640)”. 
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Sehingga berdasarkan keterangan ini, maka pendapat sebagian ulama yang 

mengatakan tidak disyariatkan mengangkat tangan ketika takbir dalam sholat ‘Ied 

adalah pendapat yang unggul dibandingkan dengan pendapat mayoritas ulama yang 

memilih sebaliknya. Namun mayoritas ulama memiliki dalil lain yang mereka pegangi 

untuk menyatakan disyariatkannya mengangkat tangan ketika takbir sholat ‘Ied yakni 

dengan dasar qiyas. 

Mungkin segera akan dibantah bahwa dalam masalah ibadah tidak ada qiyas, 

namun qiyas yang dimaksud oleh jumhur ulama tersebut adalah bahwa Nabi � telah 

menjelaskan kepada umatnya tatacara sholat dari “A sampai Z-nya”. Setelah 

menjelaskan semua hal ini, Nabi � menyatakan kepada umat agar : 

���.]S]� �]�Ì d�̂�g�g�b)#̀]! dÎ.]S_#  
“Sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat” (Muttafaqun ‘Alaih). 

Kemudian tatacara sholat ini berlaku untuk semua sholat baik sholat wajib lima waktu 

ataupun sholat Nawafil seperti sholat Tahajud, sholat dhuha, sholat Rawatib dan 

semisalnya. Metode Nabi � adalah ketika menjelaskan sholat-sholat Nawafil maka 

tatacara sholat ini berlaku secara umum, namun ketika ada tatacara yang khusus 

seperti jumlah rakaatnya atau adanya gerakan yang lain, misalnya untuk sholat jenazah 

maka Nabi � menjelaskan bahwa sholat ini cukup dengan takbir 4 kali atau lebih dalam 

riwayat lainnya, tanpa adanya ruku, I’tidal dan seterusnya. Begitu juga dalam masalah 

sholat ‘Ied maka berlaku tatacara sholat yang diajarkan Beliau �, kecuali bahwa jumlah 

rokaatnya ada dua dan pada rokaat pertama terdapat tambahan 7 kali takbir serta 

untuk rokaat keduanya tambahan 5 kali takbir. Sehingga tatacara takbir selain 

jumlahnya sama dengan tatacara sholat pada umumnya. Telah datang dalil yang valid 

bahwa Rasulullah � mengajarkan kepada umatnya bahwa katika takbir disyariatkan 

untuk mengangkat tangan. Haditsnya  diantaranya sebagai berikut : 

ẁ�:̀+̀ �g�#̀ ��b�]�g� |{[�['�a�
� �]�#̀ g\b�_I b�_@Q̀�̀b�#̀ [C*̀]N[
 ŵ�g&]! [�u.
� m d.S �� ��.' �.&� m g�g�b)#̀]! ��̀�̂ ]	a5Ì ,̀]�]D 
[�b)]�]) }J�8̀[� [�b�]5[@b�]  

“Abu Humaid As-Saa’idiy � berkata, ‘aku lebih hapal dibanding kalian tentang sholat 

Rasulullah �, aku melihat Beliau � ketika bertakbir mengangkat kedua tangannya sejajar 

bahunya” (HR. Bukhori) 

Dalam riwayat Imam Muslim dalam Shahihnya dari Malik ibnul Huwairits � ia berkata : 

u#̀ ẁ�g&]! [�u.
� md.S �� ��.' �.&�m ̀�Ì ��̀�̂ a5Ì]	 ]O+̀]! [�b)]�]) da�]� ]{[��]eg) �]�(̂�̂ [�b�]�_�_#  
“bahwa Rasulullah � jika bertakbir mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan 

kedua telinganya”. 
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Sehingga hukum mengangkat tangan ketika takbir tambahan dalam sholat ‘Ied 

diqiyaskan (baca : berlaku) hukumnya seperti tatacara sholat pada umumnya. Tidak 

dinukilkan secara shahih dari Nabi ���� syariat mengangkat tangan ketika 

takbir tambahan dalam sholat ‘Ied bukan berarti menunjukan amalan ini 

tidak disyariatkan, karena metode Beliau � sebagaimana yang kami jelaskan 

sebelumnya adalah apabila ada kekhususan tertentu tentang tatacara sholat selain 

sholat wajib lima waktu, maka Beliau � akan menjelaskannya dan apa yang tidak 

dikhususkan maka berlaku tatacara sholat pada umumnya. Jikalau mengangkat tangan 

ketika takbir tambahan dalam sholat ‘Ied tidak disyariatkan, tentu Beliau � akan 

menjelaskannya bersama penjelasan Beliau � adanya kekhususan tambahan takbirnya. 

Sebuah point lagi yang akan menjelaskan unggulnya pendapat mayoritas ulama 

ini adalah, kami akan mencoba mengajukan pertanyaan kepada mereka yang 

menyatakan tidak disyariatkannya mengangkat tangan ketika takbir dalam sholat ‘Ied 

dengan dasar hal ini tidak valid dinukil dari Nabi �. Pertanyaannya adalah, apakah 

disyariatkan sujud setelah I’tidal dalam sholat Dhuha? Tentu mereka akan menjawab, 

“ya disyariatkan bahkan sholat dhuhanya tidak sah orang yang sengaja tidak melakukan 

urutan tatacara sholat sepeti itu”. Kami akan melanjutkan, apakah ada dalil secara 

khusus yang lafadznya menunjukan bahwa Nabi � melakukan tatacara tersebut dalam 

sholat Dhuha? Jawabannya, “tidak ada riwayat dengan lafadz seperti ini, namun telah 

datang tatacara sholat Beliau � yang juga berlaku dalam sholat-sholat lainnya, seperti 

sholat Dhuha ini. Jika jawaban mereka seperti ini, berarti mereka telah bersepakat 

dengan kami adanya “qiyas” dalam masalah seperti ini. Satu pertanyaan lagi akan kami 

ajukan, apakah disyariatkan membaca doa sujud “Subhanaa robiyyal A’laa” atau yang 

lainnya dalam sholat Dhuha?, mereka akan menjawab : “Ya”, pertanyaan lanjutannya, 

apakah terdapat nukilan yang shahih dari beliau � yang secara spesifik menunjukan 

Beliau � membaca doa sujud seperti ini dalam sholat Dhuha? Jawabannya, “tidak ada 

riwayat spesifik seperti itu, namun telah ada riwayat yang umum tentang tatacara 

sholat Nabi � yang berlaku dalam kasus ini. Dan pertanyaan-pertanyaan sejenisnya 

yang jawabannya akan mirip dengan jawaban-jawaban ini. Sehingga dapat kami 

simpulkan bahwa tidak dinukilkannya amalan tatacara sholat secara spesifik dari Nabi 

�, bukan berarti amalan tersebut tidak disyariatkan, namun diberlakukan tatacara 

sholat secara umumnya selama Nabi � tidak mengkhususkannya. Berdasarkan 

pemaparan diatas, maka kami cenderung kepada pendapatnya mayoritas ulama yang 

menyatakan disyariatkannya mengangkat tangan ketika takbir tambahan 

dalam sholat ‘Ied. 

Namun kami berharap dalam permasalahan ini ada keluasan, karena ulama yang 

berpegang dengan disyariatkannya mengangkat tangan tidak pernah mengklaim 

batalnya sholat ‘Ied bagi orang yang tidak mengangkat tangannya, begitu juga 
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sebaliknya. Sehingga permasalahan ini dikembalikan kepada pilihan masing-masing 

kaum Muslimin. Wallahu A’lam. 
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MENJAWAB ADZAN YANG DIDENGARKAN MELALUI 

PENGERAS SUARA 

(mengambil faedah dari “Fiqih Nawaazil fil Ibadaat karya DR. Kholid bin Ali) 

 

Apabila seseorang mendengar adzan melalui pengeras suara, padahal 

sang Muadzin bisa jadi jaraknya jauh dari dia, apakah disyariatkan baginya 

menjawab adzan dan berdoa setelah adzan? Dalam masalah ini ada dua 

keadaan : 

1. Jika suara yang didengar tersebut adalah secara langsung dari Muadzin, 

maka disyariatkan baginya menjawab dan berdoa setelah adzan, karena 

hai ini masuk dalam keumuman sabda Nabi � : 

��̀�̂ g�g�b�[�]& }J�]�l�
� ��_
�_:+̀ ,̀cH[  �  _w�_:]) _Î�]�g�c
�  

“Jika kalian mendengar adzan, katakanlah seperti yang dikatakan oleh 

Muadzin”. (muttafaq ‘Alaih) 

2. Suara Adzan tersebut berasal dari hasil rekaman, seperti yang disiarkan 

oleh radio pada waktu-waktu sholat, maka tidak disyariatkan menjawab 

dan berdoa setelah adzan, karena adzan seperti ini hukumnya tidak 

masyru’ dan dikhawatirkan hal ini adalah perbuatan bid’ah, karena ibadah 

dasarnya harus ada dalilnya. 
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SEBAB-SEBAB PARA ULAMA BERBEDA PENDAPAT 

(Dirangkum dari kitab Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah “Raf’ul Malaam ‘an Aimatil A’laam”) 

 

I. Mukadimah 

 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rohimahulloh  berkata : 

g�b�]�]� :g®ĥ]�+̀ d.̀]' ]�[�[.b�g�c
� m]�b�]� [C�
̀�]�g  [�u.
� ���; [�[
�g&]!]� du.]S g�u.
� [�b�.̀]' ]�u.]&]�m _C�
̀�]�g  ]��̂[ b�g�c
� 
�]�Ì ]<P̀]� [��̂ _9b	_:c
� .�nS�gNgA æJ�]�.̀g�c
� �]�)[8u
� b�g1 _XẀ]!]� �J�]�5̂b�f̀c
� ]�)[8u
� g(.̀]�]Db� g�u.
� [X
̀©̂b�]��̂ K̂�gh|�
� �{]�]�b(g) 
b�(̂�̂ r[+ [$�]�_._Ô l	]5c
� 	̂be]5c
�]� .b�L̀]� ]O]�bD#̀ ̀�g�[.b�g�c
� d.̀]' b�(̂[�])�]�[1 b�(̂[�])�]![0]�.  
c�� �,Ì �Xa _# m,̀b5L̀ [F]�b5]  ��l�5� ��a�]eg  du.]S g�u.
� [�b�.̀]' ]�u.]&]�m g÷�]�.̀g�+̀�]1 �]1g!�]	[" ��u
� ]�[�[.b�g�c
� u�̂+̀ 

b�g1}J�]�.̀g' �b�g1g!�]�[A b�g(a��̂+̀ æJ��̀.̀gA ŵ�g&a	
� du.]S g�u.
� [�b�.̀]' ]�u.]&]� r[+ [�[�a _# ���Ã�� �]�[
 ]$�]  b�[  [�[�a�g& .b�(̂�̂ 
]K�L̀ gT�]�[@c
� �[��̂]� ��g �L̀ �b�(̂�̂]� ]<P̀]� �]�[@c
�gT [��̂]� ��_:P̀]�.  

]�.̀b�g�[
]� g�a�#̀ ]Bb�
̀ i�]�#̀ b�[  [Xa�[�f̀c
� m]�[
�g5c:]�c
� ]�b�[' [Xa _fc
� �q
�g5L̀ �v �]' m g�a�]�]�]) X̀�̀
̀�]pg  ŵ�g&]! [�u.
� du.]S g�u.
� 
[�b�.̀]' ]�u.]&]� r[+ �Jbr]" b�[  [�[�a�g& � k<�[L]0 �
̀]� k,�[.]D.  a��̂+̀b�g( ̀�_:[�a�g  �qL��̀l;� �v��̂�[:]) d.̀]' T̂�gDg� ¢̂�]5l;� ŵ�g&a	
� 

du.]S g�u.
� [�b�.̀]' ]�u.]&]� .d.̀]']� u#̀ u,_I ��]�#̀ b�[  ?̂�a�
� _8]Ab�g) b�[  [�[
b�L̀ g�]	b�g)]� ��u
� ẁ�g&]! [�u.
� du.]S g�u.
� 
[�b�.̀]' ]�u.]&]� .b�[@
̀]� ���̀ ]�D̂g� [�[��]�[
 b�g(b�[  ywb�L̀ b�L̀ }J�]D yF)[�]� iM�[e]S [�[+�.̀[p�̂ ��.̀+̀ a�g� g�
̀ b�[  k!c8g' r[+ 
[�[Ib	]; .gO�[�]D]� !̂�8̀b'f̀c
� _XẀ�.̀Ẁ �o�]�bS#̀:  

�]1g�]�#̀ :gK]�]' [�[0�:̀[�b'� u#̀ ar5̂a�
� du.]S g�u.
� [�b�.̀]' ]�u.]&]� g�
̀�L̀.  
]�r�̂�uH
� :gK]�]' [�[0�:̀[�b'� C̀]0�]!� ]3c.[; [X
̀f̀b�]�c
� ]3[
8̀�̂ ŵb�:̀c
�.  

_F[
�uH
�]� :g�g0�:̀[�b'� u#̀ ]3[
�̀ ]�c@gec
� iø�g�b�]   
“Ba’du, wajib bagi setiap kaum Muslimin setelah memberikan loyalitas kepada 

Allah � dan Rasulullah � untuk memberikan juga loyalitas kepada kaum Mukminin 

sebagaimana hal ini disebutkan dalam Al Qur’an. Lebih khusus kepada para ulama 

yang merupakan pewaris para Nabi. Allah � menjadikan mereka seperti 

kedudukan bintang yang memberikan petunjuk pada malam yang gelap di daratan 

dan lautan. Kaum Muslimin telah bersepakat atas perbuatan para ulama yang 

memberikan petunjuk dan penelitian mereka. 

umat sebelum diutusnya Muhammad � para ulamanya adalah sejelek-jeleknya 

manusia, namun Kaum Muslimin (seteleh diutusnya Rasulullah �-pent.) ulamanya 

adalah sebaik-baiknya manusia, karena mereka adalah Kholifahnya Rasulullah � 

kepada umatnya, yang menghidupkan sunah-sunahnya yang telah mati 

(ditinggalkan). Atas perantaraan mereka Al Qur’an tegak dan dengan Al Qur’an 
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mereka berdiri, atas perantaraan mereka Al Qur’an berbicara dan dengan Al 

Qur’an mereka berbicara. 

Perlu diketahui bahwa tidak ada satupun para Imam yang diterima oleh umat 

secara umumnya, memiliki keyakinan yang menyelisihi Rasulullah �, karena 

mereka bersepakat dengan kesepakatan diatas keyakinan tentang wajibnya 

mengikuti Rasulullah � pada segala sesuatu dari sunah-sunahnya, terperinci 

maupun yang globalnya dan setiap manusia boleh diambil dan ditinggalkan 

ucapannya, kecuali Rasulullah �. Namun jika didapatkan salah seorang dari Imam 

kita suatu pendapat yang menyelisihi hadits yang shahih, maka harus diberikan 

udzur (alasan) kenapa mereka menyelisihinya. Seluruh perselisihan kembali 

kepada 3 jenis, yaitu : 

1. Mereka tidak yakin bahwa Nabi � telah mengucapkannya. 

2. Mereka tidak yakin bahwa hal tersebut bukan yang dimaksud oleh sabda Nabi 

� tersebut. 

3. Mereka berkeyakinan bahwa masalah itu hukumnya sudah Mansukh (dihapus). 

Dari 3 root cause tersebut, maka lahirlah beberapa penyebab 

yang menyebabkan para ulama berbeda pendapat. 

 

II. Sebab-Sebab perbedaan 

 

Sebab-sebab tersebut diantaranya adalah : 

1. Hadits dalam suatu permasalahan belum sampai kepada mereka, 

sehingga tentunya orang yang belum sampai dalil kepadanya tidak 

dapat mengamalkan isi dalil tersebut. Permasalahan ini sudah terjadi 

juga pada zaman sahabat �, karena terkadang Nabi � bersabda, 

berfatwa, melakukan suatu perbuatan atau yang semisalnya 

kemudian hal tersebut didengar atau dilihat oleh sebagian sahabat � 

lalu mereka pun menyampaikan kepada yang tidak hadir sesuai yang 

Allah � kehendaki, sehingga sangat dimungkinkan sebagian sahabat 

yang tidak hadir ada yang tidak tersampaikan hadits tersebut 

kepadanya. Tidak ada seorang ulama pun yang ilmunya meliputi 

seluruh sunahnya, misalnya Abu Bakar dan Umar �, dimana mereka 

berdua adalah orang-orang yang senantiasa menemani Nabi �, 

namun kita dapatkan juga mereka terluput dari sebagian sunah Nabi 

�. Contohnya adalah sebagai berikut : 

�a�
̀ ,̀[%g& �g�#̀ k	c@]� m]r[Y]! g�u.
� g�b�]'m b�]' [��]G[  [Ca�]hc
� ẁ�L̀ :}[3
̀�]  r[+ T̂�]�[I u.
�[� b�[  �Jbr]" ��] ]� 
\b�[.]' [3
̀ r[+ [Xa�g& ŵ�g&]! [�u.
� du.]S g�u.
� [�b�.̀]' ]�u.]&]� b�[  �Jbr]" �b�[@
̀]� cwf̀b&� ]?�a�
� {b�g(
̀f̀]�+̀ .]K�:̀+̀ 
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_C]G[�g�c
� g�b� X̀]5b�g" g�a�]eg ]� g�b� X�.�  mrY! �� ��(�'m �]�(̂]�+̀ }u#̀ ar5̂a�
� ]Sdu. g�u.
� [�b�.̀]' ]�u.]&]� 
�]1�P̀b'#̀ ]?g�|�
� {b�L̀]� à̀u.]� [�[8]1 X̀a�|�
� _�]	b�[' g�b� k�b�]Ng� mrY! �� ��'m �n-b)#̀.  

“ketika Abu Bakar ditanya tentang warisan seorang nenek? Beliau menjawab : ‘aku 

tidak tahu bagianmu dalah Kitabullah dan juga sunah Rasulullah � sedikitpun, 

namun aku akan bertanya kepada orang lain’. Kemudian Mughiroh bin Syu’bah � 

dan Muhammad bin Maslamah � bersaksi bahwa Nabi � telah memberikan 

warisan nenek seperenamnya. Sunah tersebut juga telah sampai kepada Imron bin 

Hushoin �”. (haditsnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi secara mursal, begitu 

juga dari Imron � juga secara mursal) 

Begitu juga Umar bin Khothob �, terluput darinya sunnah untuk 

meminta izin masuk ke rumah orang lain, sampai Abu Musa Al 

Asy’ari memberitahukannya dan menjadikan sahabat Anshor lainnya 

sebagai saksi. Berikut kisahnya yang ditulis Imam Muslim dalam 

Shahihnya (no. 5753) dari Abu Sa’id Al Khudriy � ia berkata : 

�a�_I d[+ kB[.bh]  ]�b�[' ld]�_# �̂b� k®b�Ì d];f̀+̀ �g�#̀ d]&�g  }��|{	̂]�b" �n5]-b�g  da�]� ]ÂL̀]� ẁ�:̀+̀ g�_Ig�g�b�#̀ ]�u.
� 
c,]1 ]O[�]& i�]�#̀ b�_@b�[  ẁ�g&]! [�u.
� md.S �� ��.' �.&� m _w�_:]) » _�8̀c%[�b&[2� y�*̀Ẁ c�̂+̀ ̀[�_# ]3
̀ 
u2�̂]� bOD̂b!�+̀ « .ẁ�L̀ ñd]�_# �] ]� ]���̀ ẁ�L̀ g\b��̀cf]�b&� d.̀]' ]	]�g' �̂b� T̂�uP]pc
� B̂b #̀ �̀*̀Ẁ �$�a	]  b�.̀+̀ c�̀b�g) 
d[
 g\b�]D]	+̀ a�_W g�g�c%D̂ ]Kb�]�c
� g\c.]A]�+̀ [�b�.̀]' g�g;b	]5bAf̀+̀ dl�#̀ g\c%D̂ B̂b #̀ g\b�u.]�+̀ �qW*̀Ẁ a�_W g\c+]	]Nb�� ẁ�L̀ b�L̀ 

]��]�b�[�]& g�be]�]� �8[%]��[� d.̀]' k,b�g" +̀b�.̀ �]  ]\b��̀cf]�b&� da�]� ̀�̀b�g) ]3
̀ ẁ�L̀ g\b��̀cf]�b&� �]�Ì g\b�[�]& ẁ�g&]! 
[�u.
� md.S �� ��.' �.&�m ẁ�L̀ [�u.
�]�+̀ a�]�D̂�æ� ]�]	b(Ồ ]3]�cP]�]� .b�#̀ a�]�[;cf]�
̀ b�]��̂ g�](b�]) ]3
̀ d.̀]' 
�8̀]1 .ẁ�:̀+̀ |d]�_# g�b� k®b�Ì u.
�]�+̀[� 2̀ gK�_:]) ]3]�]  u2�̂ �]�_W]�b�#̀ �v�[& b�_L �]) �]�#̀ ���[�]& .g\b�_:+̀ da�]� g\b�];#̀ ]	]�g' 

g\c._:+̀ b�L̀ g\b�[�]& ẁ�g&]! [�u.
� md.S �� ��.' �.&�m _w�_:]) �8̀]1.  
“kami sedang berada dalam majelisnya Ubay bin Ka’ab �, lalu datanglah Abu Musa 

Al Asy’ariy dalam keadaan marah, hingga bergabung dengan kami dan berkata : 

‘aku mau mencari khabar atas nama Allah apakah ada salah seorang diantara kalian 

yang pernah mendengar Rasulullah � bersabda : “Izin itu sebanyak 3 kali, jika 

diizinkan silakan masuk, namun jika tidak silakan kembali”?. Ubay berkata : 

‘memang ada apa gerangan (wahai Abu Musa)?’. Jawab Abu Musa � : ‘kemarin aku 

meminta izin kepada Umar bin Khothob sebanyak 3 kali, namun tidak ada respon 

darinya, sehingga aku pun kembali, lalu pada hari ini aku menemuinya dan 

mengabarkannya bahwa kemarin aku mengucapkan salam sebanyak 3 kali (namun 

karena tidak ada respon dari engkau) aku pun kembali, maka Umar � berkata, 
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‘sebenarnya kami mendengarmu, namun ketika itu kami sedang ada kesibukan, 

sekiranya engkau terus-menerus minta izin sampai kami (setelah selesai kesibukan) 

akan mengizinkanmu’. Aku pun berkata, ‘aku telah meminta izin kepadamu 

(sebanyak 3 kali) sebagaimana aku mendengarnya dari Rasulullah �. Umar � pun 

menanggapi, ‘demi Allah (benarkah seperti itu), aku akan menyiksa punggung dan 

perutmu, atau engkau membawakan saksi kepadaku orang-orang yang 

membenarkan hal ini. Ubay bin Ka’ab � berkata : ‘demi Allah kita tidak akan 

mendampingimu sampai kita mendapatkan 6 orang yang mendengarkan hal ini, 

bergabunglah wahai Abu Said’. Maka aku (Abu Sa’id Al Khudriy �) pergi 

bersamanya mendatangi Umar � dan aku berkata kepada Umar � bahwa aku 

mendengar hal senada dari Rasulullah �. 

Dari 2 kisah ini jelaslah bagi kita, ulama sekaliber Abu Bakar � dan 

Umar � yang merupakan manusia terbaik setelah para Nabi dan 

Rasul saja ada sebagian sunnah yang terluput sehingga tidak 

berpendapat dengan hadits tersebut yang belum sampai kepada 

mereka, tentu ulama lain yang tingkatannya dibawah mereka ada 

beberapa pendapat yang menyelisihi hadits yang shahih karena 

hadits tersebut belum sampai kepada mereka. Namun jika ada hadist 

shahih yang sampai kepada mereka, tentu mereka akan berpendapat 

dengan hadits tersebut, sebagaimana perkataan yang masyhur dari 

para ulama yang diwakili oleh Imam Syafi’I dengan perkataannya : 

��� MS F)��� �(+ ¡18  
“Jika telah shahih suatu hadits maka itu adalah pendapatku”. 

2. Hadits telah sampai kepadanya, namun kebetulan jalan hadits yang 

sampai kepadanya melalui sanad yang terdiri dari perowi yang 

majhul, jelek hapalannya dan semisalnya dari sifat-sifat yang 

menunjukkan tidak tenang dalam menerima riwayatnya. Namun 

hadits tersebut telah datang kepada ulama lain melalui sanad dengan 

perowi yang selamat dari kritikan atau adanya penguat-penguat 

untuk jalan-jalan haditsnya sehingga naik derajatnya menjadi hadits 

yang diterima. Oleh karenanya ulama lain tadi berpendapat sesuai 

dengan hadits shahih tersebut. Oleh sebab itu sering kita dapatkan 

perkataan sebagian ulama yang mengkaitkan ucapannya dengan 

hadits tadi, misalnya mereka berkata : 

r[
b�L̀ r[+ [�[8]1 [X
̀f̀b�]�c
� �8̀Ì b�L̀]� ]/�̂g! �](�[+ yF)[�]� �8̀@̀�̂ � c�̂+̀ ̀�Ì �ne�[e]S ]�g(+̀ r[
b�L̀  

“Pendapatku dalam masalah ini demikian, namun telah diriwayatkan tentangnya 

hadits yang demikian, jika hadits itu shahih maka itu adalah pendapatku”. 
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3. Hadits telah sampai kepadanya dan valid menurutnya, namun pada 

waktu ia berpendapat ia lupa hadits tersebut. Misal dari penyebab ini 

adalah kisah Umar � bersama dengan ‘Ammaar bin Yaasir � sebagai 

berikut dari Abdur Rokhman bin Abza ia berkata : 

u#̀ q*gD]! d];#̀ ]	]�g' ẁ�:̀+̀ dl��̂ g\b5]�bD#̀ b�.̀+̀ b�D̂#̀ ôJ�]  .ẁ�:̀+̀ 2̀ Î,]Ng; .ẁ�:̀+̀ i!�a�]' �] #̀ g	_Ic8]; �]) ]G[ #̀ 
]��̂[ b�g�c
� c��̂ �]�#̀ ]\b�#̀]� d[+ �Xa)	̂]& �]�b5]�bDf̀+̀ b�.̀+̀ b�ĥ]� ] ôJ� �a f̀+̀ ]\b�#̀ b�.̀+̀ Î,]Ng; �a #̀]� �]�#̀ g\c@a�]�]�+̀ d[+ 
T̂�]	|�
� g\b�u.]S]� .ẁ�:̀+̀ |d5̂a�
� md.S �� ��.' �.&�m » �]�a��̂ ̀�Ì ]3�[�c@]) c#̀ ]T	̂b-]; ]3b)]�]��̂ 
]sb!}�� a�_W ]�_�b�]; a�_W ]M]�b�]; �]�(̂�̂ ]3](bD]� ]3b�u�Ì]� « .+̀ẁ�:̀ g	]�g' <̂a;� ]�u.
� �]) g!�a�]'.  

ẁ�L̀ c�̂ ]\c%[" b�
̀ c�l�]�_# [��̂ .ẁ�L̀ g�@̀]ec
� [���̂Ẁa�]�]� g�b�� [�b5]' �̂]�b�a	
� �̂b� {]©b�#̀ b�]' [���̂#̀ ,̀cH[  [F)[�]� ë!�̀ 
ẁ�L̀ d�̂Ẁa�]�]� _X]�.̀]& b�]' ë!�̀ d[+ �8̀]1 [0�]�b&�¥� {[8u
� �̀]	Ì g�@̀]ec
� ẁ�:̀+̀ g	]�g' ]3�Î
]�g� �]  ]\b�u
]�];  

“seorang laki-laki mendatangi Umar � dan berkata : ‘aku dalam keadaan junub, 

namun aku tidak mendapatkan air’. Umar � menjawab : ‘engkau jangan sholat dulu 

(sampai mendapatkan air). Maka ‘Ammaar � berkata : ‘Wahai Amirul Mukminin 

apakah engkau tidak ingat, dulu aku dan engkau pada suatu peperangan kita 

berdua pernah junub dan tidak mendapatkan air, adapun engkau tidak 

mengerjakan sholat, sedangkan aku berguling-guling di tanah lalu mengerjakan 

sholat. (ketika kita khabarkan kepada Rasulullah �) Nabi � bersabda : 

“sesungguhnya mencukupi engkau (wahai ‘Ammaar) untuk memukulkan kedua 

tanganmu ke tanah, lalu ditiup kemudian diusapkan ke wajahmu dan kedua telapak 

tanganmu”. Umar � berkata : ‘bertakwalah kepada Allah wahai ‘Ammaar’ (umar � 

merasa tidak pernah mengalami kejadian tersebut). ‘Ammaar � pun menanggapi : 

‘jika engkau lupa, aku tidak akan menceritakannya lagi’. Dalam sanad lain terdapat 

tambahan dari Umar � ia berkata : ‘kami meyerahkan urusannya seperti pendapat 

engkau’. (HR. Muslim no. 846) 

Kita perhatikan kisah diatas, Umar � pernah sampai hadits 

kepadanya tentang mencukupinya Tayamum bagi orang yang junub 

ketika tidak mendapatkan air, namun ketika ditanya beliau � lupa 

dan berfatwa menyelisihi hadits tentangnya, kemudian diingatkan 

oleh ‘Ammaar � namun beliau Umar � masih belum ingat juga, 

namun pada akhirnya Umar � menyerahkan jawabannya kepada 

‘Ammaar �. 

4. Sebagian mereka tidak mengetahui atau berbeda pendapat tentang 

kata-kata yang asing dalam sebuah hadits. 
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5. Sebagian mereka menganggap hadits tersebut bertentangan dengan 

hadits lainnya. 

 

III. Solusi Menghadapi Perbedaan diantara Mereka 

 

1. Menyingkap hukum-hukum yang diperselisihkan tersebut. Namun 

tentu ini tidak bisa dilakukan oleh setiap orang, karena orang yang 

bisa melakukan hal ini haruslah memiliki kemampuan dalam ilmu-ilmu 

alat seperti Mustholah hadits, ushul fiqih, ushul tafsir dan yang 

semisalnya. 

2. Bertanya kepada ahli ilmu yang dapat menyingkap hal tersebut. 

Dalam bertanya hendaklah ia tujukan kepada para ulama yang 

mendalam ilmunya, karena dengan ketakwaannya mereka dapat 

menyingkap kerancuan-kerancuan dalil yang terjadi dengan petunjuk 

Allah �. Janganlah bertanya kepada orang yang bodoh, niscaya ia 

sesat dan menyesatkan. Nabi � bersabda : 

8̀]pa;� g?�a�
� �n&�æJg! q2�a(gD ��_.[%g�+̀ � �b�]�c+f̀+̀ 	̂b�]��̂ k�c.[' � ���.]-+̀ ���.]Y#̀]�  
“Manusia mengambil pemimpin mereka orang-orang yang bodoh, lalu ia ditanya dan 

berfatwa tanpa ilmu, maka ia sesat dan menyesatkan (Muttafaqun ‘Alaih) 

3. Ia mengamalkan sebuah kaedah yang disebutkan oleh para ulama 

yaitu “Khuruj minal Khilaf” (keluar dari perselisihan) yakni bentuknya 

misalnya ketika terjadi perbedaan apakan suatu amalan itu wajib 

ataukah sunnah?, maka ia mengerjakannya. Karena perselisihan itu 

bermuara bahwa suatu amalan tersebut disyariatkan. Begitu juga jika 

terjadi suatu amalan apakah dimakruhkan atau diharamkan, maka ia 

meninggalkannya, karena muaranya bahwa amalan tersebut tidak 

disyariatkan. 

4. Setelah melakukan sebab-sebab ilmiyah, kemudian ia banyak berdoa 

kepada Allah � untuk diberikan petunjuk didalam menghadapi 

kerancuan yang terjadi, sebagaimana doa Iftitah dalam sholat yang 

diajarkan oleh Rasulullah �. 

a�g(u.
� aT]! ,̀)	̂b5D̂ ,̀�[��@̀�[ ]� ,̀�[+�]	b&�̂]� ]	[~�+̀ [$�]�]�a�
� ŝb!}��]� �]']�[
 ®̂b�]�c
� [C]0�](a�
�]� ]\b�#̀ g�_@be]; 
]�b�]� ]�[0�]5[' �]��[+ ��g��Ì [��[+ ̀�_�[.]�bp]) d�̂[�b1� �]�[
 ]Â[.g�bA� [��[+ ]�[  l<]ec
� ]3�̂c��̂�̂ ]3a��̂ ]\b�#̀ {[�b(]; b�]  æJ�]�]; 
d
̀�̂ �Ú�]	[S k��[:]�b�g  
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“Ya Allah, Rabb Jibril, Mikail dan Isrofil, pemilik langit dan bumi Yang Maha 

Mengetahui semua yang ghoib dan yang nampak. Engkau menghukumi diantara 

hambamu terhadap apa yang mereka perselisihkan, berilah petunjuk kepadaku ketika 

terjadi perselisihan, manakah yang paling benar dengan izin-Mu. Sesungguhnya 

Engkau memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki kepada jalan yang lurus”. 

(HR. Muslim, Abu Dawud, Nasa’I dan Tirmidzi) 
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SHOLAT EKSEKUSI MATI 

 

��� � # �5eS� �
9 d.'� �� w�&! d.' K*�
�� C*N
�� � ���� 
Rosulullah sholallahu alaihi wa salam telah mengajarkan kepada umatnya 

seluruh ajaran agama baik yang besar maupun yang kecil, karena Allah Subhanahu 

wa Ta’ala khusus menganugerahkan kepada Nabi-Nya kesempurnaan agama ini 

dalam firman-NYa : 

 b�_@
̀ g\c.]�cI#̀ ]Kb�]�c
��n�)[0 ]K�.̀b&�̂c
� g�_@
̀ g\�[Y]!]� r[�]�b��̂ b�_@b�.̀]' g\b�]�b;#̀]� b�_@]�)[0  
“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu 

nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu”. (QS. Al Maa’idah : 3) 

Salah satu ajaran beliau sholallahu alaihi wa salam adalah sholat baik yang 

fardhu maupun yang sunnahnya. Rosulullah sholallahu alaihi wa salam sendiri 

langsung mempraktekkan kepada umatnya cara sholat dan jenis-jenis sholat yang 

semua tersusun rapi dalam buku-buku ulama islam yang diwariskan sampai kepada 

kita.  

Namun yang menariknya ada satu sholat sunnah yang luput dari perhatian 

ulama kita, sehingga mereka tidak menulisnya dalam buku-buku tentang fikih 

sholat, hal ini disebabkan karena mereka memandang bahwa sholat tersebut amat 

sangat jarang dikerjakan oleh kaum Muslimin dan hanya untuk orang-orang 

tertentu saja. Sholat ini diharapkan menjadi penutup amal baiknya karena sudah 

tidak ada lagi harapan baginya untuk melaksanakan amalan-amalan sholih. Muslim 

khusus yang berkesempatan melaksanakan sholat tersebut adalah mereka yang 

sedang berjalan untuk melakukan perbuatan terakhir yang ditawarkan kepadanya 

pada saat ia akan dieksekusi mati. Sholat sunnah tersebut adalah Sholat sunnah 

dua rokaat menjelang eksekusi matinya. 

Muslim yang pertama kali dan kemudian dijadikan syariat (akan datang 

pejelasannya) untuk mereka yang mengalami kejadian seperti ini adalah Sahabat 

mulia khubaib bin ‘Adiy Rodhiyallahu anhu. Kisah tentang sahabat ini diriwayatkan 

oleh Imam Abdur Rozaq dalam mushonafnya (no. 9730) dari jalan Ma’mar dari Az 

Zuhriy dari Amr bin Abi Sufyan Ats-Tsaqofiy dari Abu Huroiroh Rodhiyallahu anhu 

dalam kisah yang panjang tentang perang Ar Rojii’ dan didalamnya ada kisah 

Khubaib yang ditawan oleh Musyrikin Quraisy dan ketika akan dieksekusi mati, 

beliau Rodhiyallahu anhu berkata :  

 �̂b�]�]�cI]! dÎ.]S_# d�̂�g']0 .g$b0©̂
̀ � [$b�]�c
� ]�[  i¢]©]D d�̂ �]  u#̀ �b�]	]; c#̀ 2̀b�
̀ ẁ�:̀+̀ b�(̂b�
̀�̂ ]o]	]Nb�� a�_W  

“biarkan aku untuk sholat dua rokaat, {lalu berpaling kepada mereka} dan berkata, seandainya kalian 

tidak menyangka bahwa aku takut mati tentu aku akan tambah lagi. 
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Riwayat yang melalui jalur Imam Abdur Rozaq juga dikeluarkan haditsnya oleh 

Imam Ahmad dalam Musnadnya (no. 8096), Imam Thobroni dalam Mu’jam Kabir 

(no. 4078), Imam Ibnu Hibban dalam shohihnya (no. 7165), Imam Abu Nu’aim 

dalam Ma’rifatus Shohabah (no. 2265) dan Dalail Nubuwah (no. 421), dan Imam 

Al-Aliikai dalam syaroh ushulul I’tiqod (no. 2379). Kemudian diriwayatkan secara 

ringkas oleh Imam Ibnu Abi Ashim dalam Awail (119) dan Imam Thobroni dalam 

kitabnya Awail (79). Tambahan yang ada dalam{}, diriwayatkan oleh Imam 

Bukhori dalam Shohihnya (no. 4086) melalui jalan yang memutaba’ahi Imam Abdur 

Rozaq yaitu Hisyam bin Yusuf. 

Para perowinya adalah sudah terkenal, Hisyam bin Yusuf (w.197) ditsiqohkan oleh 

Imam Abu Hatim, Imam Ibnu Ma’in, Imam Ibnu Hibban, Imam Al Hakim dan Imam 

Al’ijli. Amr bin Abi Sufyan ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Hibban.  

Kemudian setelah mengisahkan perbuatan Khubaib ini, Abu Huroiroh 

Rodhiyallahu anhu berkata : 

]�g1 ,̂b�:̀c
� ]�b�[' �̂b�]�]�cIa	
� a�]& b�]  ẁa�#̀ ̀�@̀+̀ 
“Beliau adalah yang pertamakali menyunahkanmenyunahkanmenyunahkanmenyunahkan sholat dua rokaat ketika (menjelang) eksekusi mati”. 

Maka sholat sunnah dua rokaat menjelang eksekusi mati termasuk sunnah 

dari sunnah-sunnah Islam. Kalau ada yang bertanya bukankah ini hanya perbuatan 

sahabat saja dan tidak diketahui taqrir (persetujuan) dari Nabi Muhammad 

sholallahu alaihi wa salam secara langsung, sehingga bisa jadi ini ijtihad dari 

sahabat tersebut semata? Maka kita jawab bahwa sunnah Nabi sholallahu alaihi wa 

salam terdiri dari tiga bagian yang berupa ucapan, perbuatan dan persetujuan. 

Kedua jenis yang pertama, kita tidak mendapatkan riwayat yang shohih dari Beliau 

sholallahu alaihi wa salam tentang hal ini, sedangkan jenis yang ketiga yaitu 

diamnya Beliau sholallahu alaihi wa salam terhadap perbuatan sholat sunnahnya 

Khubaib Rodhiyallahu anhu menunjukkan persetujuan dari Beliau sholallahu alaihi 

wa salam, karena kisahnya terjadi pada zaman Beliau sholallahu alaihi wa salam. 

Seandainya ada yang mengatakan lagi bahwa bisa saja Nabi sholallahu alaihi wa 

salam tidak tahu kisah ini dan ucapan Abu Huroiroh ini mungkin diucapkan setelah 

Beliau sholallahu alaihi wa salam meninggal dunia?, maka kita jawab seandainya 

Nabi sholallahu alaihi wa salam tidak tahu, maka Allah Subhana wa Ta’ala Maha 

Tahu dan Maha Melihat terhadap perbuatan hamba-hamba-Nya dan jika perbuatan 

Khubaib Rodhiyallahu anhu yang termasuk ibadah ini keliru tentu Allah Subhana wa 

Ta’ala akan mewahyukan kepada Nabi-Nya untuk mengingatkan umatnya, akan 

tetapi kita tidak menemukan teguran Rosulullah sholallahu alaihi wa salam 

terhadap sholat Khubaib ini. Maka hal ini adalah taqrir (persetujuan) dari pembuat 

syariat terhadap sholat  Khubaib.  

Yang menguatkan hal ini para sahabat berdalil dengan diamnya syariat 

terhadap perbuatan Azl (mengeluarkan sperma diluar rahim istri ketika berjima’) 



GORESAN PENA 2012 Page 145 

 

mereka untuk menyatakan bolehnya perbuatan tersebut, sebagaimana kisah ini 

dikeluarkan riwayatnya oleh Imam bukhori (no. 5208) dan Imam Muslim (no. 

3632) dari Jabir Rodhiyallahu anhu, ia berkata : 

_w©̂b�]) _9b	_:c
�]� _w©̂b�]� �a�_I 
“Kami melakukan Azl sedangkan Al Qur’an (masih) turun kepada kami”. 

Dalam riwayat shohih Muslim ada tambahan : 

�L̀ gR�]eb&�̂ ]0�]E_9b	_:c
� g�b�]' �]��](]�
̀ g�b�]' d](b�g) �q%b�]" ̀�Ì b�
̀ _�]�c�g& ẁ.  
“Ishaq menambahkan, Sufyan (dari Jabir) berkata: Sekiranya itu dilarang tentu Al Qur’an akan 

melarangnya”. 

Maka untuk alasan yang sama yaitu, diamnya syariat (padahal wahyu belum 

berhenti turun) terhadap suatu perbuatan di masa itu (apalagi berupa ibadah) 

menunjukkan persetujuan untuk disyariatkannya. 

Alasan kedua yang menegaskan bahwa sholat tersebut disyatiatkan adalah 

perkataan Abu Huroiroh Rodhiyallahu anhu dalam hadits ini, yang mana perkataan 

beliau tersebut tidak ada sahabat yang menentangnya, maka inilah yang 

dinamakan oleh ulama ushul fiqih sebagai ijma sukuti, walaupun masih ada 

perbedaan pendapat tentang kehujjahannya. Namun intinya hal ini dapat dijadikan 

penguat untuk masalah yang kita bahas ini. 

Kemudian kapan waktu disyariatkannya sholat ini, dhohirnya adalah sesaat 

sebelum dilaksanakannya eksekusi mati, karena kebiasaannya sebelum 

dilaksanakan eksekusi mati, maka akan ditawarkan kepadanya permintaan yang 

terakhir yang kemungkinan pihak pengeksekusi bisa memenuhinya. 

Apakah jumlah rokaat sholat ini hanya dua rokaat saja? Dari ucapan Khubaib 

Rodhiyallahu anhu bahwa beliau ingin menambah rokaatnya, hanya saja pihak 

eksekutor (kafir Quraisy) sudah tidak sabar untuk segera mengeksukusinya, 

sehingga tambahan dua rokaat jika memungkinkan, dapat dilakukan. Kemudian 

juga tidak ada bacaan-bacaan tertentu dalam sholat ini dan dilakukan sebagaimana 

ritual sholat lainnya. 

Apakah sholat ini juga disyariatkan bagi seorang Muslim yang dijatuhi hukuman 

mati karena melakukan kejahatan, misalnya pengedar Narkoba atau pembunuhan ? 

jawabannya tentu disyariatkan bagi mereka (orang-orang Muslim) yang melakukan 

kejahatan seperti ini, bahkan hal ini lebih ditekankan karena harapannya sholat ini 

adalah amalan baik terakhirnya yang dapat menghapus kesalahannya yang telah 

lalu dan ini sebagai sarana tobat yang efektif untuk memohon ampunan kepada 

Robbnya. Imam Ibnu Daqiqil Ied dalam Syaroh Arbain Nawawi memberi judul “Bab 
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sesungguhnya perbuatan tergantung akhirnya” untuk menerangkan hadits Ibnu 

Mas’ud Rodhiyallahu anhu yang masyhur yang dikeluarkan dalam Shohihain : 

]�]� g�]�b�]� _b�_@]) �]  da�]� [Xa�«̀� ,̂b1#̀ ,̂]�]��̂ _,]�b�]�
̀ b�_I]�]�#̀ }u�̂ g�g	b�j̀ ]�
̀�̂ 2̀ /[8u
� ��]�+̀2� �](]�b� [�b�.̀]' g<5̂b�]�+̀ i¢�]![�
]  da�]� !̂�a�
� ,̂b1#̀ ,̂]�]��̂ _,]�b�]�
̀ b�_I]�]�#̀ u�̂]� ��](_.gAb�]�+̀ !̂�a�
� ,̂b1#̀ ,̂]�]��̂ _,]�b�]�+̀ gT�]�[@
� i¢�]![� 2� �](]�b�]�]� g�]�b�]� _�_@])�

«̀� ,̂b1#̀ ,̂]�]��̂ _,]�b�]�+̀ gT�]�[@
� [�b�.̀]' g<5̂b�]�+̀�](_.gAb�]�+̀ [Xa�(  

“Demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain-Nya, sesungguhnya salah seorang 

diantara kalian beramal dengan amalan ahlu jannah antara ia dengannya jaraknya tinggal sejengkal, 

lalu Kitab mendahuluinya kemudian ia beramal dengan amalan ahlu neraka, maka ia masuk 

kedalamnya. Dan seorang melakukan amalan ahlu neraka hingga jaraknya dengan ia tinggal 

sejengkal, lalu kitabnya mendahuluinya kemudian ia beramal dengan amalan ahlu jannah maka ia 

masuk kedalam jannah”. 

Dalam Al Qur’an Allah berfirman : 

[
 {]	cI[� ]3[
�̀ [$�%̀l�a�
� ]�b5[1c8g) [$�]�]�]ec
� u�̂ ,̂b�u.
� ]�[  �q�
̀gE]� !̂�](a�
� r̂+̀]	~̀ C̀�.̀aN
� �̂[L#̀]� ]�)	̂[I�u8.)114(  

“Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian 

permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) 

perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat”. (QS. Huud :114) 

Kemudian dalam asbabul nuzul ayat ini ada kisah yang menarik yang menunjukkan 

bahwa perbuatan dosa, dengan kita melakukan amalan kebaikan (diantaranya 

sholat) dapat menghilangkan kesalahan. Kisahnya ditakhrij oleh Imam Bukhori (no. 

526) dan Imam Muslim (no. 7177) dari Ibnu Mas’ud Rodhiyallahu anhu : 

]T�]S#̀ q*gD]! u#̀  ad5̂a�
� d];f̀+̀ � qX.̀b5_L �C#̀]	b � ]�[  m  �.&� ��.' �� d.Sm  g�u.
� ẁ]©b�f̀+̀ � g�]	]5bAf̀+̀ ) C̀*̀aN
� �̂[L#̀
 [$�%̀l�a�
� ]�b5[1c8g) [$�]�]�]ec
� u�̂ ,̂b�u.
� ]�[  �q�
̀gE]� !̂�](a�
� d̂+̀]	~̀ . (#̀ [�u.
� ẁ�g&]! �]) _,gDa	
� ẁ�:̀+̀ ẁ�L̀ �8̀]1 d[
 »

 b�(̂Î._I d[�a _# Ô�[�]h[
«  

“seorang lak-laki telah mencium perempuan (yang tidak halal), lalu ia mengadukan kepada Nabi 

sholallahu alaihi wa salam maka turun ayat {Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang 

(pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan 

yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk}. Laki-laki tadi berkata : Wahai 

Rosulullah apakah ini (khusus) untukku, beliau menjawab, (juga) untuk seluruh umatku”. 

Apabila ada seorang Kafir kemudian menjelang dilaksanakan eksekusi matinya 

ia masuk Islam maka sholat ini tetap disyariatkan kepadanya karena ia telah sah 

sebagai seorang Muslim untuk melaksanakan ibadah yang disyariatkan, bahkan 
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dalam kisah Usamah bin Zaid ketika ada orang Kafir yang hendak dibunuhnya 

mengucapkan kalimat syahadat, namun beliau Rodhiyallahu anhu tetap 

membunuhnya dan setelah kejadian ini diketahui oleh Nabi sholallahu alaihi wa 

salam, Beliau sholallahu alaihi wa salam sangat marah kepadanya, hal ini 

menunjukkan bahwa hak dan kewajiban Muslim dilaksanakan setelah ia masuk 

kedalam Islam, adapun masalah batinnya diserahkan kepada Robbunaa Subhana 

wa Ta’ala. 

   

Catatan : sholat ini hanyalah sunnah artinya tidak wajib, sebab seandainya 

diwajibkan tentu Beliau akan memerintahkan kepada seorang shohabiyah wanita 

Rodhiyallahu anha yang meminta dirajam karena telah berzina dan juga kepada 

Maaiz Rodhiyallahu anhu untuk melakukan sholat terlebih dahulu, sebelum 

dilaksanakan eksekusi kepada mereka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GORESAN PENA 2012 Page 148 

 

STATUS ANAK TIRI YANG TIDAK BERADA  

DIBAWAH PEMELIHARAAN BAPAK TIRINYA 

 

I. Mukadimah 

 

Imam Syaukaniy dalam “Irsyadul Fuhul” (1/381) berkata :  

K�(�  X�
�p�� �1� F�� �@) $�@�
� ��' ��
�é !�I8�.
 Z �@�� �;�5W� ����� \5H�+ 
�@��.
$ ��' ã�:� �@� R�P��� �� d��)� ,�
0 T�P�� � �.�
0 �  B�D T�P��  

“Mafhum Mukholafah adalah sesuatu yang didiamkan yang kebalikan 

dari sesuatu yang disebutkan dalam hukum, baik itsbat (penetapan) 

maupun Nafi (peniadaan). Maka tetaplah hukum yang didiamkan 

tersebut berlawanan dengan hukum yang dijelaskan (pada Nash).  

Mafhum Mukholafah juga disebut dalil Khithob karena hal ini adalah 

dalil dari sisi Khithob (yang diajak bicara). 

Jadi Mafhum Mukholah adalah salah satu cara memahami Nash 

Syar’i atau perundangan dari sisi sesuatu yang tidak disebutkan oleh 

Nash, sehingga kebalikan dari sesuatu yang tidak disebutkan tadi, 

menjadi hukum bagi seorang hamba dengan beberapa persyaratan 

tertentu. 

Untuk memahami masalah ini kita sebutkan beberapa contoh, 

sebagai berikut : 

1. Firman Allah � : 

,_L u2 g�D̂#̀ r[+ �]  ]r[�b�_# ar
̀�̂ q� a	]eg  d.̀]' k�['�~̀ g�g�]�cP]) u2�̂ #̀ ̀�_@]) qX]�b�]  b�#̀ q� ]0 q���_�b�a  

“Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, 

sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau 

makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir”. (QS. Al An’Aam (6) : 145) 

Perhatikan firman-Nya ‘darah yang mengalir’, maka dari sini dapat 

dipahami bahwa darah yang tidak mengalir dihalalkan seperti hati 

dan limpa. 

2. Sabda Nabi � : 

��� à̀.̀]� æJ��� �̂b�]�É.L b�
̀ ,[�be]) F̀]5�̀�  
“Jika air telah mencapai 2 qullah, maka %dak mengandung najis”. (HR. 4 ahli hadits 

dishahihkan oleh Imam Al Albani) 

Dari hadits ini dapat dipahami bahwa jika air belum mencapai 2 

qullah maka ada kemungkinan najis yang jatuh kedalamnya 

menyebabkan air menjadi najis. 
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II. Pendapat Para Ulama Tentang Status Anak Tiri Tersebut 

 

Para ulama berbeda pendapat terhadap anak tiri yang tidak 

berada di bawah pengasuhan bapak tirinya. Allah � berfirman ketika 

menyebutkan wanita yang haram dinikahi (bapak tirinya), diantaranya 

yaitu : 

g�_@g5[��]�]!]� r[;�u.
� r[+ b�_I!̂�ghg� b�[  g�_@[��]��̂ r[;�u.
� b�g�c.]A]0 a�(̂�̂ c�̂+̀ b�
̀ ��g��_@]; b�g�c.]A]0 a�(̂�̂ �.̀+̀ ]t�]�gD 
b�_@b�.̀]' 

“anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, 

tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka 

%dak berdosa kamu mengawininya”. (QS. An Nisaa (4) : 23) 

Misalnya seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita yang 

sudah memiliki anak perempuan dewasa dan kebetulan tinggal 

terpisah dengan ibunya, sehingga ketika wanita tadi dinikahi oleh laki-

laki tersebut, apakah anak perempuan wanita tadi (anak tiri bagi si 

laki-laki) menjadi Mahrom untuknya? Jawaban, para ulama terbagi 

menjadi 2 pendapat yaitu : 

1. Anak perempuan tersebut tidak menjadi Mahrom bagi bapak 

tirinya. Ini adalah pendapatnya Sahabat mulia Amirul Mukminin Ali 

bin Abi Thalib � kemudian diadopsi oleh Madzhab Dhahiri dan 

dibela oleh Al Hafidz Ibnu Hajar. Dalil mereka adalah menggunakan 

Mafhum Mukholafah dari ayat 23 surat Nisaa, dimana Allah � 

menyebutkan “ r[+ b�_I!̂�ghg� ” (dalam pemeliharaanmu), sehingga 

pemahaman kebalikannya jika anak tiri tadi tidak ikut tinggal 

bersama bapak tirinya, berarti ia tidak dalam pemeliharaanya 

sehingga anak tiri dikecualikan dan dapat dinikahi, setelah ibunya 

meninggal. Imam Abdur Razaq dalam “Mushonaf” (no. 10834) dan 

Imam Ibnul Mundzir meriwayatkan serta dishahihkan oleh Al Hafidz 

dalam “Al Fath” dari jalan : Ibrohim bin ‘Ubaid dari Malik bin Aus ia 

berkata : 

��[1�]	b��̂ �b� �b�]5g' b�]' 3[
�]  �b� ?b�#̀ ẁ�L̀  :b\]��Ì /[�b�[' C#̀]	b [� b�L̀ b$]�
̀]� r[
 � b\];�]�+̀ $b�]D]�+̀ 
�](b�.̀]' � \�[:.̀+̀ Èr[.]' �b� r�̂#̀ ®[
�~̀ ẁ�:̀+̀ r[
  :�]  3
̀ ° �;b	]5bAf̀+̀ � ẁ�:̀+̀  :�]([
#̀ X]�b�[� ° r�̂b�]) b�[  
�	b�j̀ � \c._L  :b�]�]� ẁ�L̀  :b\]��Ì r[+ �	̂bh[� ° \c._L  :�
̀ � ]r[1 r[+ Â[��uP
� � ẁ�L̀  :�](be[@b��+̀ � 
\c._L  :]�b)f̀+̀ �
b�L̀ d
̀�]�];  )b�_@5[��]�]!]�  (ẁ�L̀ �](a��̂ b�
̀ b�_@]; r[+ �	bh[�  
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“saya memiliki seorang istri yang telah melahirkan anak untukku, kemudian ia 

meninggal dunia. Pada suatu hari aku bertemu dengan Ali bin Abi Thalib �, maka ia 

berkata kepadaku : ‘ada apa engkau?’ lalu aku pun mengabarinya tentang 

kesedihanku. Lalu ia � bertanya : ‘apakah istrimu tadi memiliki anak, yakni bukan 

dari darah dagingmu?, aku menjawab, ‘ada’. Ia �  berkata lagi : ‘apakah anaknya 

tersebut dalam pemeliharaanmu? Aku menjawab, tidak ia berada di Thoif. Maka Ali 

� pun berkata kepadaku : ‘Nikahilah ia. Aku segera menimpali, bagaimana dengan 

firman Allah {anak-anak istrimu}. Kata Ali �, (anak tirimu) tadi tidak berada dibawah 

pemeliharaanmu” 

2. Anak perempuan tersebut adalah tetap mahromnya, sedangkan 

Mafhum dalam ayat di atas adalah  tidak dianggap karena itu 

adalah kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, dimana 

biasanya seorang anak tiri akan ikut bersama bapak tirinya di 

bawah pemeliharaanya. Ini adalah pendapatnya Jumhur ulama. 

Dalil mereka sebagaimana yang disebutkan. Kebiasaan yang 

berlaku pada masyarakat tidak dianggap mafhum, contohnya 

firman Allah � sebagai berikut : 

�
̀]� ��_.g�c:]; b�_I]0�
̀b�#̀ b�[  kR�.̀b �̂  
“dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan”. (QS. Al 

‘Anaam (6) : 151) 

Tentu tidak ada yang memahami ayat tersebut bahwa mafhumnya 

boleh membunuh anak jika bukan karena faktor kemiskinan, tapi 

karena faktor lain. Sehingga penyebutan takut kemiskinan disini 

adalah kebiasan bangsa arab dahulu yang membunuh anaknya 

karena takut kemiskinan. 

 

III. Pendapat yang Rajih 

 

 Pendapat yang rajih adalah pendapatnya Jumhur (mayoritas) 

ulama, yakni anak tiri tersbut tetap mahrom bagi bapak tirinya, 

karena pembatasan “dalam pemeliharaanmu” yang disebutkan dalam 

ayat diatas adalah adat kebiasan yang berlaku, sehingga tidak bisa 

diamalkan mafhumnya. Dalil yang menguatkan hal ini juga adalah 

seperti yang disampaikan oleh Imam Al Utsaimin dalam “Liqoo bab 

Maftuh” : 
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� ï	è X5��	
� B�
 q�~�	�  f� �@; Z �	h�� �� 3
� �
�L ���; :g�_@g5[��]�]!]� r[;�u.
� r[+ 
b�_I!̂�ghg� b�[  g�_@[��]��̂ r[;�u.
� b�g�c.]A]0 a�(̂�̂ ]���
�J:23 [	I8+ �� ��S�) :ù*
� Z �I!�h� (
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�) :�  �@���� ù*
� ��.A0 �� (¸ w�L :c�̂+̀ b�
̀ ��g��_@]; b�g�c.]A]0 a�(̂�̂ *+̀ ]t�]�gD b�_@b�.̀]' 
]J���
�:23 [\@&� �' ��:
� �w��� w�+ 3
� d.' # ��:
� w��� Gj � ��  �Å�� �1 ��L 

�¡.j# /# :J��� d.' # ®
��
� # X5��	
� �@; O  �( # Z 	h� ���©
� �8(.+ �I /8
� ��.' 
!�(£ J��.�
� �1� w�:
� MD�	
� ��# 2 Ú	��) Z X5��	
� # �@; Z 	h� ����¥� ,� �
 § $f; 

2� ��� # <.~ �( # r(+ �X5��! ��� �I �L ,A0 K���  
”Sesungguhnya pengharaman anak tiri tidak dipersyaratkan “dalam 

pemeliharaan”  hal ini dijelaskan dalam firman Allah � : { anak-anak isterimu 

yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri}. Disini Allah � 

menyebutkan 2 sifat yaitu : (yang pertama) {dalam pemeliharaanmu} dan yang 

kedua {dari isteri yang telah kamu campuri}. Kemudian Allah � berfirman : 

{tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka 

tidak berdosa kamu mengawininya}. Disini Allah � mendiamkan sifat yang 

pertama, maka hal ini menunjukkan bahwa sifat yang pertama tidak dianggap, 

ini disebut dengan sifat yang gholib (pada keumumannya) yakni kebiasaannya 

anak tiri bersama ibunya dalam pemeliharaannya. Demikian yang dipegangi oleh 

Jumhur (mayoritas) ulama dan ini adalah pendapat yang rajih bahwa tidak 

dipersyaratkan (kemahroman) anak tiri harus yang berada didalam 

pemeliharaan, bahkan jika ia baru saja datang setelah ibunya 

diceraikan ia tetap anak tiri (yang diharamkan), jika ibunya telah 

dicampuri. 
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��� �� ��	
� ���	
� ��� �����  
TAKHRIJ DOA MASUK BULAN RAJAB 

 

Teks Hadits : 

 

  

̀�Ì |d5̂a�
� md.S �� ��.' �.&�m ��̀�̂ ,̀]A]0 i®]D]! ẁ�L̀ » a�g(u.
� b�!̂�]� �]�
̀ r[+ k®]D]! ̀�]5b�]"]� �]�b�Î.]�]� ̀�]-] ]! «  

“Adalah Rasulullah � jika masuk bulan Rajab, Beliau � membaca doa : “Ya Allah berikan 

keberkahan kepada kami  pada bulan Rajab dan Sya’ban dan sampaikanlah (umur kami) 

hingga menjumpai bulan Ramadhan”.  

Takhrij Hadits : 

 

Hadits ini ditakhrij oleh : Imam Ahmad dalam “Musnad” (no. 2228) 

namun lafadz “ �]�b�Î.]�]� ̀�]-] ]! ” diganti dengan “ b�!̂�]�]� �]�
̀ r[+ ̀�]-] ]! ”, Imam Thabrani 

dalam “Mu’jam Ausath” (no. 4086) & dalam “Ad Duaa’ (no. 837), Imam 

Baihaqiy dalam “Syu’abul Iman (no. 3654) & “Fadhooilul Auqoot” (no. 14), 

Imam Abu Nu’aim dalam “Al Hilyah” (6/369), Imam Ibnu ‘Asaakir dalam 

“Mu’jam” (1/161), Imam Ibnu Sunniy dalam “’Amalul Yaum wal Lailah” (no. 

658) dan Imam Ibnu Abid Dunya dalam “Fadhooilul Ramadhon” (1/2) 

semuanya dari jalan :  

C̀]�[��]E �̂b� d�̂#̀ [0�L̀|	
� b�]' �0�])Ê l{	̂b�]�|�
� b�]' B̂]�#̀ �̂b� �3[
�]  

Zaidah bin Abir Ruqood dari Ziyaad An Numairiy dari Anas bin Malik � ia 

berkata : sama seperti hadits diatas. 

 

Kedudukan Sanad : 

 

1. Abu Muadz Zaidah bin Abir Ruqood (penduduk Bashroh) 

Komentar ulama : Imam Bukhori menilaianya “ �#$� %���
 ” (Mungkarul 

Hadits). Imam Abu Dawud mengatakan “ & ��'( )�!	 ” (aku tidak 

mengenal haditsnya). Imam Nasa’I menilainya “ & *��( �� �+ ” (aku tidak 

tahu siapa dia). Imam Ibnu Hibban menilaianya “ *��� ��#,$�
 �' ��+,-�
 � 
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& "��� )�!	! � � & .�#� &/ �,!�'0 ” (meriwayatkan hadits-hadits Mungkar dari 

perowi-perowi yang masyhur, tidak dapat dijadikan hujjah haditsnya dan 

tidak ditulis haditsnya, melainkan sebagai penguat saja). Hanya Imam Al 

Bazaar yang memberikan penilain positif kepadanya dengan komentarnya 

“ & 12! �! � � ,�$/ .�#$ �� ����� ,� � ��$ �$' )��3 ” (tidak mengapa, kami 

hanya menulis haditsnya selama kami tidak mendapati perowi lainnya). 

Demikian rangkuman komentar Aimah seperti yang dikumpulkan oleh 

Imam Al Mizzi dalam “Tahdzibul Kamal” dan juga Imam Ibnu Hajar dalam 

“Tahdzibut Tahdzib”. Kesimpulannya : sebagaimana yang ditulis oleh Al 

Hafidz dalam “At Taqriib” ia Mungkarul hadits. Berarti menunjukkan 

haditsnya sangat lemah sekali, tidak dapat digunakan sebagai penguat, 

lebih-lebih kalau ia sendirian tidak bisa dijadikan hujjah. 

 

2. Ziyaad bin Abdullah An Numairiy (Tabi’I kecil penduduk Bashroh) 

Komentar ulama : Imam Ibnu Ma’in menilaianya “ ���� %���
 ” (lemah 

haditsnya).  Imam Abu Hatim mengatakan “ .�#� ����� � � & "��� �! ” (ditulis 

haditsnya, tidak dijadikan hujjah). Hanya Imam Ibnu Hibban yang 

memasukkannya dalam deretan perowi tsiqot dalam kitabnya “Ats-

Tsiqoot”, namun beliau berkomentar “ �4�	� � �,# �� �,!�
 ” (ia keliru, 

namun ia seorang ahli ibadah), namun beliau menulisnya lagi dalam kitab 

“Al Majruhiin” dan mengomentarinya “ �#$� %���
 � *��� �' 1$( �,�-
 & �!-� 

%��� 5,6�
 � �#�� �!
 ���� ” (Mungkar haditsnya, ia meriwayatkan dari Anas 

� suatu hadits yang tidak menyerupai haditsnya perowi tsiqoh dan Ibnu 

Ma’in mematrukannya). Demikian rangkuman komentar Aimah seperti 

yang dikumpulkan oleh Imam Al Mizzi dalam “Tahdzibul Kamal” dan juga 

Imam Ibnu Hajar dalam “Tahdzibut Tahdzib”. Kesimpulannya : 

sebagaimana yang ditulis oleh Al Hafidz dalam “At Taqriib” ia Dhoif. 

 

3. Abu Hamzah Anas bin Malik �, sahabat mulia yang masyhur. 

 

Kesimpulan Sanad Hadits :  

 

Hadits ini Sangat Dhaif sehingga tidak dapat diamalkan, sekalipun 

dalam masalah Fadhoilul Amal, karena ulama yang membolehkannya, 
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mempersyaratkan bahwa haditsnya adalah dhoif yang ringan, sehingga 

berdasarkan requirement mereka hadits ini tidak dapat dijadikan Fadhoilul 

amal, terlebih lagi bagi ulama yang mempersyaratkan haditsnya minimal 

hasan untuk dapat dipergunakan beramal. Wallohu A’lam 

 

Nama-Nama Ulama yang Melemahkan Hadits Ini : 

 

1. Imam Baihaqi dalam “Syu’abul Imam” (no. 3815) dengan perkataannya 

“ 0	�; �) 0�)E /G��
� � ��' C���E �� ·# 0�L	
� w�L /!�p5
� C���E �� ·# 0�L	
� �' 0�)E /G��
� 	@�  F)��� ” (Ziyaad 

bersendirian dalam riwayatnya begitu juga Zaidah, Imam Bukhori berkata : “Zaidah 

Abir Ruqood dari Ziyaad An Numairiy, Mungkarul Hadits).  

2. Imam Al Haitsami dalam “Majmuz Zawaaid” dengan komentarnya “ ��+� C���E 
�� ·# 0�L	
� w�L /!�p5
� :	@�  F)��� �.(D� X'�£ ” (didalam sanadnya ada Zaidah bin Abir Ruqood, 

Imam Bukhori berkata tentangnya, mungkarul hadits dan para ulama me-majhul-

kannya).  

3. Imam Ibnu Muflih dalam “Masyaikh Abu Thohir” (no. 7) dengan 

perkataannya “ �0��&� �)�" Â�-
� ” (sanadnya sangat lemah). 

4. Didhaifkan Imam Al Albani dalam beberapa kitabnya.  

5. Imam Ibnu Utsaimin dalam “Liqoo” dengan komentarnya “ d.' # F)��� �81 q�-)# 
�.@�  ��+ ” (atas bahwa hadits ini juga diperbincangkan statusnya).  

6. Syaikh Abu Ishaq Al Huwainiy dalam “fatwanya” (1/168) beliau 

menilainya sebagai hadits mungkar.  

7. Syaikh Syu’aib Arnauth dalam “Ta’liq terhadap Musnad Ahmad” dengan 

perkataannya “ �0��&� Â��Y ” (Sanadnya lemah).  

8. dll.  

 

 

��� ���; �.'# .\= ��ß �� ��� � d.S� �� d.' ����& ��4 �.&� ���.�; �GHI . 
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TAKHRIJ HADITS DOA LAILATUL QODAR 

I. Mukadimah 

 

Malam Lailatul Qodar adalah malam yang lebih baik dari seribu bulan, 

sebagian ulama menganjurkan ketika kita mencari malam Lailatul Qodar 

untuk banyak membaca doa berikut : 

a�g(u.
� ]3a��̂ ñ�_�]' |®[eg; ]�c�]�c
� gÂb'�+̀ dl�]'  
“Ya Allah Engkau adalah Maha Pemaaf, menyukai orang yang memohon maaf, 

maka maafkanlah kami”. 

Apakah doa ini memiliki landasan darri syariat? Berikut pembahasannya : 

 

II. Takhrij Jalan-Jalan Riwayat 

 

Hadits ini datang dari beberapa jalan sebagai berikut : 

1. Dari Abdullah bin Buroidah dari Aisyah � beliau � berkata : 

�]) ẁ�g&]! [�u.
� � \b)#̀]!#̀ c� b�[.]'\ |/#̀ �X.̀b�
̀ _X.̀b�
̀ !̂b�:̀c
� � �]  _w�_L#̀ �](�[+ ° ẁ�L̀  :r[
�_L  
“Wahai Raasulullah!, apa pendapatmu jika aku menjumpai Malam Lailatul 

Qodar, apa yang harus aku ucapkan? Nabi � menjawab : Al Hadits. 
Jalannya adalah : Al Kahmas ibnul Hasan dari Abdullah bin Buroidah 

dari Aisyah � dst. 

Ditulis haditsnya oleh : Imam Tirmidzi dalam “Sunan” (no. 3855), 

Imam Imam Nasa’I dalam “Sunan Al Kubro” (no. 7712, 10708, 10709 & 

11688), Imam Ibnu Majah dalam “Sunan” (no. 3982), Imam Ibnu Ishaq 

dalam “Musnad” (no. 1361), Imam Baihaqiy dalam “Syu’abul Iman” (no. 

3545) dan Imam Ibnus Sunniy dalam “Amalul yaum wal Lailah” (no. 765)  

Kedudukan sanad : Kahmas (w. 149 H) seorang Tabi’I shoghir dinilai 

tsiqoh oleh Al Hafidz dalam “At Taqriib”. Abdullah bin Buroidah (w. 105 

atau 110 H) seorang Tabi’I wustho dinilai tsiqoh oleh Al Hafidz dalam “At 

Taqriib”, dalam “At Tahdzib” Al Hafidz menukil perkataan Imam 

Daruquthni yang menyebutkan bahwa Abdullah bin Buroidah tidak 

mendengar dari Aisyah. Aisyah (w. 57 atau 58 H) Ummul Mukminin �. 

Jalan lain dari : Abu Mas’ud Al Jariiri dari Abdullah bin Buroidah dari 

Aisyah � dst 

Ditulis haditsnya oleh : Imam Baihaqiy dalam “Syu’abul Iman” (no. 

3546), Imam Al Qodhoo’I dalam “Al Musnad” (no. 1349 & 1351), Imam 



GORESAN PENA 2012 Page 156 

 

Ibnu Mandah dalam “At Tauhid” (no. 300) dan Imam Al Marwazi dalam 

“Qiyamur Romadhon” (no. 52) 

Kedudukan sanad : Abu Mas’ud Sa’id bin Iyaas Al Jariiriy (w. 144 H) 

dinilai oleh Al Hafidz dalam “At Taqriib” sebagai rowi Tabi’I Shoghir yang 

tsiqoh berubah hapalannya 3 tahun sebelum wafatnya. 

 

2. Dari Sulaiman bin Buraidah dari Aisyah � sama seperti diatas 

Jalannya adalah : Sufyan Ats-tsauri dari ‘Alqomah bin Murtsid dari 

Sulaiman bin Buraidah dari Aisyah � dst. 

Ditulis haditnya oleh : Imam Al Hakim dalam “Al Mustadrok” (no. 

1897), Imam Ibnu Ishaq dalam “Musnad” (no. 1362), Imam Al Qodhoo’I 

dalam “Al Musnad” (no. 1352), Imam Thabrani dalam “Ad-Duaa’” (no. 

842) dan Imam Abu Ya’laa dalam “Al Mu’jam” (no. 43) 

Kedudukan sanad : Sufyan seorang Imam Yang masyhur. Alqomah bin 

Murtsid dinilai tsiqoh oleh Al Hafidz dalam “At Taqriib”. Sulaiman bin 

Buroidah (15 H - 105 H) saudaranya Abdullah bin Buroidah, dinilai Tsiqoh 

oleh Al Hafidz dalam “At Taqriib”, bahkan dalam “Tahdzibul Kamal” Imam 

Al Mizzi menukil bahwa Imam Ahmad menilai Sulaiman ini lebih tsiqoh dari 

saudaranya Abdullah. 

 

3. Dari Watsil dari Aisyah � sama seperti diatas 

Jalannya adalah : Ali Bin Tsabit dari Al Waliid bin ‘Amr dari Washiil atau 

Abu Washiil dari Aisyah � dst. 

Ditulis haditsnya oleh : Imam Al Qodhoo’I dalam “Al Musnad” (no. 

1350),  

Kedudukan sanad : Ali bin Tsabit dinilai shoduq terkadang keliru oleh Al 

Hafidz dalam “At Taqriib”. Al Waliid juga shoduq. Sedangkan Washil atau 

Abu Washil, seandainya ia Abu Washil Abdul Hamiid bin Washil, 

ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Hibban. 

 

4. Dari Abu Utsman Al Hindiy dari Aisyah � sama seperti diatas 

Jalannya adalah : dari Said Al Jariiriy dari Abu Utsman Al Hindiy dari 

Aisyah � dst. 

Ditulis haditsnya oleh : Imam Thabrani dalam “Ad-Duaa’” (no. 841),  

Kedudukan sanad : Sa’id telah berlalu biografinya. Abu Utsman Al 

Hindiy (w. 95 H) seorang Tabi’I Kibar dinilai tsiqoh, tsabat dan Abid oleh 

Al Hafidz. 
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5. Diriwayatkan secara Mauquf dari Aisyah �  

Syaikh Syu’aib Arnauth dalam “Taliq alaa Musnad Ahmad” berkata : 

�D	A#� q�+�L�  ��� ·# X5�" 10/206� r:(�5
�� Z "]�|�
�®) "3702 (�' ·# �X)���  �' ���5��
� �1� ��# �R�e&� 
�' ?�5�
� �� �M)!̂�̀ �' M)	g" �� �î��1 �' �X���' \
�L :�
 g\+	' /# X.�
 X.�
 !�:
� �  g\
f& �� �(�+ 2� X�+��
� .

�81� 0��&� �M�eS �
�D! $�:W.  
�D	A#� r����
� Z "{ @
�) "10714 (m �1� Z ",�' K��
� 
��X.�.) "878 (m �  <)	~ ��)©) �' ���� �' �5' 

�� �� �G5D �' �R�	�  �' �X���' \
�L :�
 g\�.' a/# X.�
 X.�
 �!�:
� �@
 r��'0 �(�+ # ẁ�&# ]�c�]�
� �� X�+��
�� .
�5'� �� �� G5gD § Â:� �
 d.' �X£	; §� 0	) �81 F)��� Z "X�è o�	"�� "§� �D	�) �
 [��/© Z "�5)8V ."�)©)� :�1 
��� ��!�1 ���� :�1 ,)�P
�.  

“dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah secara Mauquf (10/206) dan 

Imam Baihaqi dalam “Syu’ab” (no. 3702) dari Abu Mu’awiyah dari Asy-

Syaibani – Ibnu Ishaq- dari Al ‘Abbas bin Dzuroih dari Syuroih bin Hanii’ 

dari Aisyah � beliau � berkata : “sekiranya aku tahu bahwa malam ini 

malam Lailatul Qodar, tidak aku meminta kepada Allah kecuali Al ‘Afiyah. 

Ini sanadnya shahih, semua perowinya tsiqoh. 

Dikeluarkan juga oleh Imam Nasa’I dalam “Al Kubro” (no. 10714) dan 

juga dalam Amalul Yaum wal Lailah (no. 878) dari jalan Yaziid dari 

Humaid dari Abdullah bin Jubair dari Masruuq dari Aisyah �, beliau 

berkata : “sekiranya aku tahu bahwa malam ini malam lailatul qodar, 

tetntu doaku pada malal tersebut untuk memohon kepada Allah � 

ampunan dan Afiyah. Abdullah bin Jubair kami belum menemukan 

biografinya, riwayat ini tidak tercantum dalam “Tuhfatul Asyrof” dan Imam 

Al Mizzi juga tidak menyebutkan biografinya didalam “At Tahdziib”. Yaziid 

adalah Ibnu Harun dan Humaid adalah Ath-Thowiil”. 

 

III. Penilaian Ulama terhadap Derajat Hadits 

 

Kalau kita melihat jalan-jalan riwayatnya maka jalan dari Sulaiman dan 

Abu Ustman Al Hindiy adalah shahih. Didukung oleh Abdullah bin Buroidah, 

sekalipun ia rowi tsiqoh, namun sebagian ulama meragukan ia pernah 

mendengar dari Aisyah � dan Abu Washil layak dijadikan penguat serta 

riwayat Mauquf dari Aisyah �. Oleh karena itu, sebagian ulama hadits menilai 

Shahih hadits ini dan beramal dengannya, diantara mereka adalah : 

1. Imam Tirmidzi setelah menulis hadits ini berkata : 

�8̀]1 yF)[�]� i�]�]� iM�[e]S  
“ini adalah hadits Hasan Shahih”. 
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2. Imam Al Hakim setelah meriwayatkan hadits ini berkata : 

�81 F)�� M�eS d.' Ú	" �p��
� � §� ��D	¯  
“ini adalah hadits Shahih atas syarat Bukhori-Muslim, namun keduanya 

tidak menulisnya”. 

3. Imam Adz-Dzahabi yang menyetujui penshahihan Imam Al Hakim dalam 

“Talkhis”. 

4. Imam Nawawi dalam “Al Adzkar” juga dalam “Al Majmu” (6/446). 

5. Syaikhul Islam Abu Yahya Zakariyaa Al Anshoriy Asy-Syafi’I dalam “Al 

Bahjatul Waridiyyah”. 

6. Imam Fairuz Abadi dalam “Al Muhadzab” juga menganjurkannya. 

7. Al Hafidz Ibnu Hajar dalam “Bulughul Marom”. 

8. Imam Ibnu Qudamah dalam “Syahul Kabir” (3/117) menganjurkannya. 

9. Imam Ibnu Muflih Al Hanbali dalam “Al Furu’” (5/136) juga 

menganjurkannya. 

10. Imam Al Albani dalam beberapa kitabnya terutama “Silsilah hadits Shohih” 

(no. 3337). 

11. Syaikh Ahmad bin Gunaim Al Maliki dalam “Al Fawakih Daaniy” (3/493). 

12. Imam Ar Rofi’I menganjurkannya dalam “Syarhul Wajiz” (6/478). 

13. Al Hafidz Al Madisiy Asy-Syafi’I menganjurkan beramal dengan doa ini 

sebagaimana dinukil oleh Syaikh Sarwani dalam “Al Hawaasiy” (3/425). 

14. Syikhul Islam Ibnul Qoyyim Al Jauziyah dalam ‘Ilamul Muwaqi’in” (4/298). 

15. Syaikh Sinqity dalam “Syarah Zadul Mustaqni” (9/163). 

16. Imam Al Buhuutiy Al Hanbali dalam “Roudhul Muroobi’” (1/38). 

17. Imam Syaukani dalam “Nailul Author” (hadits no. 1771). 

18. Fatwa Lajanah Daimah (no. 2392) yang diketuai Imam Ibnu Baz dengan 

angootanya Syaikh Abdullah bin Qu’uud. 

19. Imam Ibnu Utsaimin dalam Fatwa-fatwanya. 

20. Syaikh Syu’aib Arnauth dalam “Taliqnya” terhadap Musnad Ahmad. 

21. Syaikh DR. Mahir Yasiin dalam “Taliq” terhadap Riyadhus Sholihin. 

22. Dll. 

 

IV. Kesimpulan 

 

Hadits ini Shahih dan dapat dijadikan hujjah agar kita memperbanyak doa 

ini dalam menghadapi malam Lailatul Qodar 
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TAKHRIJ HADITS “GHUFROONAK” 

���� � !T �����
� �;*S� � *&� d.' ��4 ¦�A ���5�
� K� �� ��:��� w�&!� T! �����
� d.'� �
9 �5eS� �����
�� �U 
����� �� K�) �)�
�.  

Doa yang masyhur yang dibaca ketika seseorang keluar dari kamar 

mandi adalah doa “Ghufroonak” (semoga Allah mengampuniku). Doa ini 

diriwayatkan hanya dari satu orang sahabat yang sekaligus istri Beliau � 

yang tercinta Ibu kita Aisyah �. Berikut takhrij dan penilaian ulama 

terhadap hadits ini : 

Hadits ini diriwayatkan oleh banyak ulama, namun semuanya berporos 

kepada riwayat Ismail bin Yunus dari Yusuf bin Abi Bardah dari Bapaknya 

(Amir bin Abdullah bin Qois Abu Bardah) dari Aisyah �, beliau � berkata : 

“Bahwa Rasulullah � jika keluar dari kamar mandi membaca doa 

“Ghufroonak”. Diantara mereka para pemilik kitab hadits yang mengoleksi 

riwayat ini adalah : 

1. Imam Bukhori dalam “Adabul Mufrood” (no. 693) 

2. Imam Bukhori dalam “Tarikh Kabir” (no. 3418). 

3. Imam Ahmad dalam “Musnadnya” (no. 25220). 

4. Imam Abu Dawud dalam “Sunannya” (no. 30). 

5. Imam Nasa’I dalam “Sunan Kubro” (no. 9907). 

6. Imam Tirmidzi dalam “Sunannya” (no. 7). 

7. Imam Ibnu Majah dalam “Sunannya” (no. 318). 

8. Imam Darimi dalam “Sunannya” (no. 705). 

9. Imam Ibnu Abi Syaibah dalam “Mushonafnya” (1/12 & 7/149). 

10. Imam Ibnu Hibban dalam “Shahihnya” (no. 79 & 1465). 

11. Imam Al Hakim dalam “Mustadroknya” (no. 519 & 520). 

12. Imam Baihaqi dalam “Sunannya” (no. 65). 

13. Imam Al Baghowi dalam “Syarhus Sunna” (1/56). 

14. Imam Ibnul Jarood dalam “Muntaqho” (no. 42). 

15. Imam Muhammad bin Ibrohim bin Ali dalam “Jabratul Ajza” (no. 18). 

16. Imam Ibnul Mundzir dalam “Al Ausath” (no. 313). 

17. Imam Thobroni dalam “Ad-Duaa’a” (no. 336). 

18. Imam Ibnu Suniy dalam “Amalul yaum wal Lailah” (no. 23). 

19. Imam Ibnul ‘Arobi dalam “Mu’jamnya” (no. 1639). 

Kedudukan sanad perowinya : 

A. Isroil bin Yusuf (w. > 160 H) salah seorang perowi Bukhori Muslim, 

ditsiqohkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Ma’in, Imam Abu Hatim, 
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Imam Al’ijli dan Imam Ibnu Hibban (Tahdzibul Kamal Imam Al Mizzi dan 

Tahdzibut Tahdzib Imam Ibnu Hajar). 

B. Yusuf bin Abi Bardah, Imam Ibnu Hibban memasukannya dalam kitab 

Tsiqootnya (no. 11851), begitu juga Imam Al ‘Ijli dalam kitab Ats-

Tsiqootnya (no. 2056), distiqohkan juga oleh Imam Al Hakim dalam 

“Mustadroknya” lalu disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi dalam “At 

Talkhish”. Imam Ibnu Abu Hatim menyebutkan dalam kitabnya “Jarh wa 

Ta’dil” (no. 948) tanpa memberikan penilaian apapun. Al Hafidz Ibnu 

Hajar dalam “At Taqriib” (2/343) menilainya sebagai perowi maqbul yang 

berarti menurut beliau bahwa ia seorang perowi yang layyin (lunak) 

haditsnya dan dapat diterima haditsnya jika ada penguatnya. Penulis 

menduga Al Hafidz tidak merasa puas dengan penilaian tsiqoh dari Imam 

Ibnu Hibban, Imam Al’Ijli dan Imam Al Hakim yang sudah ma’ruf mereka 

adalah para ulama yang Mutasahilin (gampang) merekomendasikan 

perowi.  

C. Bapaknya Abu Bardah (w. 104 H) seorang Tabi’I wutsho, perowi yang 

dijadikan hujjah oleh Bukhori-Muslim, dinilai tsiqoh oleh Imam Ibnu 

Sa’ad, Imam Al’ijli dan Imam Ibnu Hibban. 

 

Sebagaimana dapat dilihat dalam sanad ini terdapat seorang perowi 

yaitu Yusuf yang hanya mendapatkan rekomendasi dari kalangan Imam 

Mutasahilin. Namun beliau diambil haditsnya oleh 2 orang rowi tsiqoh yaitu 

Isroil diatas dan Sa’id bin Masruq (w. 126 H) yang dinilai tsiqoh oleh Al 

Hafidz dalam “At Taqriib”. Sehingga bisa jadi status beliau (Yusuf) ini naik 

menjadi rowi shoduuq yang dapat dijadikan hujjah. Karena seorang perowi 

yang diriwayatkan oleh sejumlah perowi tsiqoh dan mendapatkan 

rekomendasi dari Imam Ibnu Hibban serta tidak ada pengingkaran 

terhadapnya, dapat menjadikannya sebagai perowi shoduq yang dapat 

dijadikan hujjah. Faedah ini didapat dari penelitian Imam Al Mu’alimi Al 

Yamani sebagaimana yang dinukil oleh Imam Al Albani dalam Mukadimah 

kitabnya “Tamamul Minnah” : 

�� �� ®¨ ��5��
� ��.' �-)# ��# r�5�) # �-) �� �  �	I� r�.��� 	 # 	A9 K�1 ��+	' X&!����� �8U �.�
� ,L �  �5� ��.' 
,�j� ��' G1�£ T*P
� �1� # �  �:W� ��� �5� �L� {�! ��' O£ �  $�:H
� §� $f) �� 	@�) ��.' �(+ R��S Þ�× 

�� 
“termasuk perkara yang wajib untuk diingat juga, hendaknya menggabungkan 

perkataan Al Mualimi yang sangat penting yang perlu diketahui oleh orang yang akan 

berkecimpung dalam ilmu hadits dimana sedikit sekali orang yang mengingatkannya 

dan dilalaikan oleh mayoritas penuntut ilmu yaitu, perowi yang direkomendasikan oleh 



GORESAN PENA 2012 Page 161 

 

Imam Ibnu Hibban, sedangkan ia juga diambil haditsnya oleh sejumlah perowi tsiqoh 

dan tidak ada pengingkaran dalam riwayatnya, maka ia adalah perowi shoduq yang 

dapat dijadikan hujjah”. 

 

Sebagian ulama kontemporer melemahkan hadits ini karena mereka 

menganggap rekomendasi dari Imam Al Hakim, Imam Ibnu Hibban dan 

Imam Al’Ijli tidak bisa dijadikan pegangan, terlebih lagi Al Hafidz Ibnu Hajar 

juga menilainya hanya sebagai perowi maqbul yang berarti Layyin (lunak) 

haditsnya. Pelemahan mereka terhadap hadits ini karena status perowi 

Yusuf ini tidak bisa dibenarkan secara mutlak, dengan pertimbangan : 

1. Tidak benar bahwa Al Hafidz Ibnu Hajar secara mutlak mengabaikan 

penilaian tsiqoh dari Imam Ibnu Hibban dan Imam Al’ijli, buktinya kami 

berikan beberapa contoh : 

A. Beliau mentsiqohkan “ ��� �� ��� �� 
�� �����7�� ��	��� ” (Hafsh bin Umar bin 

Ubaid) dalam “At Taqriib”. Padahal dalam kitab beliau “At Tahdziib” 

tidak ada yang men-tausiq Hafsh ini, kecuali Imam Al’Ijli. 

B. Beliau juga mentsioqohkan “ 8' 
	�&� ,��09�� ” (Ummul Aswad Al 

Khuzaa’iyah) dalam “At Taqriib”. Padahal dalam kitab beliau “At 

Tahdziib” tidak ada yang men-tausiq Ummul Aswad ini, kecuali Imam 

Al’Ijli. 

C. Beliau mentsiqohkan “ ������ �� ,*�� ��)���� ” (Al Baroo’ bin Naajiyyah) dalam 

“At Taqriib”. Padahal Imam Adz-Dzahabi dalam “Mizanul I’tidal” 

berkata tentangnya “ +� ,��:* . /  �! ” (ia majhul tidak dikenal). Lalu Al 

Hafidz dalam “At Tahdzib” membantahnya dengan berkata “ 
2 +��� ��*!�� 

	 ��� ���� +��� ” (Imam Al’ijli dan Imam Ibnu Hibban telah mengenalnya, 

sehingga mencukupi). 

 

Kesimpulannya : tidak bisa dijadikan patokan bahwa ketika Al Hafidz 

Ibnu Hajar tidak mempergunakan tautsiq Imam Al’ijli atau Imam Ibnu 

Hibban atau keduanya, hal ini menunjukan bahwa tautsiqnya kedua 

Imam tersebut tidak diterima. Syaikh Hatim bin ‘Aarif dalam “Multaqo 

Ahlul Hadits” berkata : 

w�:�� Z J2�1 C��	
� /8
� § ����) Ä+��� �(�+ <�W�; r.h�
� �  �
�:� q� �= Z C��! �(:W� ê× �� ��   r.'� �� 
�)���  ��#� ¦�� ��#� 0��0 r����
�� �1Gj�  	I�� Ä+��� 3
� �(�' Z  )®)8(�
�  (O  3
� w�L Ä+��� �' 
J2�1 C��	
� �)8
� �(:W� 3%
�# X���� �U�H #� Z ã�� �����  " :w�5:   ",(+ w�:� � Ä+��� 2 ����) <�W�; 
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3%
�# X���� ° !K# B��.� !�8'�� Ä+�e.
 ° w�:��  :,�
 �
 q�0�(�D� � �# �.�
 <5& �.L � �# �1 fPA !�8�  �5��S 
!�Df  � J�" �� ���; .  

 “Kami katakan tentang mereka para rowi yang ditsiqohkan oleh Imam Al’ijli yang 

tidak dijadikan pegangan oleh Al Hafidz, seperti yang kami katakan tentang para 

perowi yang ditsiqohkan oleh Imam Yahya bin Ma’in, Imam Ibnul Madini, Imam 

Abu Hatim, Imam Abu Dawud, Imam Nasa’I dan selainnya, dimana Al Hafidz dalam 

“At Tahdziib” telah menyebutkan penilaian semua ulama diatas atau yang semisal 

mereka, namun terkadang Al Hafidz hanya menilai perowi tersebut “Maqbul”. 

Apakah kita akan mengatakan juga bahwa Al Hafidz tidak berpegang dengan tautsiq 

dari para Aimah diatas? Ataukah kita mencarikan udzur buat beliau? Kami jawab, 

mungkin ini adalah ijtihad beliau atau kesalahan tulis atau kesalahan yang 

pelakunya (masih diberikan) pahala Insya Allah”.    

2. Imam Al’ijli bukanlah ulama sembarangan yang begitu saja diremehkan 

penilaian-penilaian beliau terhadap para perowi hadits. Berikut komentar 

ulama terhadap kepakaran beliau dalam bidang hadits : 

A. Imam Ibnu Ma’in berkata : “ X:W ��� X:W ��� X:W ”. 

B. Imam Abbas bin Muhammad –muridnya Imam Ibnu Ma’in- berkata : 

“ ��� ��I ���� ,H  ��# �� ,5�� ê×� �� �� ” (kami menganggapnya semisal dengan 

Imam Ahmad dan Imam Yahya). 

C. Imam Ali bin Ahmad bin Zakariya (w. 370) berkata : “ � ��� ��  ���� �� ,5�� �L 
���I �8Af) �' r.h�
� ” (Imam Ibnu Ma’in dan Imam Ahmad mengambil 

darinya). 

D. Imam Al Khothib mengomentari : “ �I q��)0 ���Sô ” (agamanya bagus). 

E. Imam Adz-Dzhabi menilainya : “ K� ¥� Ä+��� ����� �1�©
� ” (seorang Imam, 

Hafidz dan zuhud). 

3. Kesalahan yang paling mendasar adalah penilaian para ulama 

kontemporer yang menganggap bahwa Imam Al’ijli adalah termasuk 

ulama yang Mutasahil (longgar) dalam memberikan Tautsiq. Syaikh 

Hatim telah menulis sebuah klarifikasi dalam masalah ini, kata beliau : 

d.'� �81 § �D# q���# �  X���� �:���
� m ,5L 	N�
� F)���  m �  �&� r.h�
� ,1���
�� Z <�W��
� ��#� 2 ����) 
d.' �:�W�; ��� 0	��� �� ��	
 § �Ý ��+ q2�L �G�
 . w�#� �  �;�D� ÂS� r.h�
� ,1���
�� Z <�W��
� :X *�
� <:Ã� 
�5' ��	
� ��� ê× r�.��� )$1386ú1  (F�� w�L Z  )X��.~ ,�@��
� �� 0!� Z ®��f; /	W�@
� �  ,�~����  : (
 "r.h�
�� ®)	L �  ��� �5� Z <�W�; ,�1�á� �  J� �:
� . " w�L� q�-)# Z  )��!��� X�"�@
�  " : (<�W�;� r.h�
� 

�;�D� J�	:�&2�� <�W��I ��� �5� �# O&�# " . ��5;� d.' 3
� ��4 	N�
� X *�
� ��4 	S�� �)�
� ��5
�� � Z 
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�~��  CGHI �  �5�I � �(�  �
�L Z  )X.�.& F)0���� Xe�eN
�  " : (r.h�
� o�	�  ,1���
�� Z <�W��
� � ���I 
�5� �=q�  � �:�W��+ 0�0	  ��� Â
�A w��L# X���� R�W��� �1�:�� �(�	D� " . ¸ 	���� �81 w�:
� ,1���� r.h�
� 
�� X5.~ �.�
� T�eS#� Â�
f�
� � ª� ¢�" 	(�"�� � §� ��; {	; �(�+ �  ��+�) �# ��
�¯ � ,� �  ��L��) ,�
�
�� 

�1 
�� � M5Sf+ �  !� �� X�.��� �1��' � ×2��� �� w2��&� � ,� ��! 2 E�¨ 3
� ��+ . !! fPA� /�� ,-�
� 
m r�.���I ��5
��� m �)©) �  �(.-+ � ��� 	D# ���� �  �(�Ì !�8�  � o�-) �� �  \:5& �� �U��'# m �(.5:; 
��  m �@
 �Ç��.:; ��+ � ®N��
�� 3
8
 q*(D q�!�5@�&�� �1 ��Af�� d.' �5��S .  

“Oleh karena itu, saya tidak mendapatkan satu orang pun ulama Mutaqodimin yang 

menganggap Imam Al’ijli Tasahul dalam tautsiq, dimana tidak bisa dijadikan 

tautsiqnya ketika bersendirian terhadap penilaian seorang rowi yang tidak didapati 

ulama lain yang menilainya demikian. Yang pertama kali yang saya tahu ulama yang 

mensifati Imam Al’ijli sebagai Mutasahil dalam Tautsiq adalah Imam Al Mu’alimi 

(w. 1386 H) yang mana beliau berkata dalam “At Tankiil” : “Imam Al’ijli mendekati 

Imam Ibnu Hibban dalam memberikan tautsiq kepada perowi terdahulu yang 

majhul”. Beliau dalam kitabnya yang lain “Anwarul Kasyifah” berkata : “Tautsiq 

Imam Al’ijli aku mendapatinya setelah mengadakan penelitian mirip dengan 

tautsiqnya Imam Ibnu Hibban atau lebih longgar lagi”. Kemudian pendapat Imam Al 

Mu’alimi diikuti oleh Muhadits zaman ini Imam Al Albani dalam beberapa kitabnya, 

diantaranya dalam “Ash-Shohihah” beliau berkata : “Imam Al’ijli telah diketahui 

Tasahul dalam Tautsiq seperti Imam Ibnu Hibban. Maka tautsiqnya tertolak jika 

menyelisi komentar ulama yang sudah dipercaya dalam menjarh”. Kemudian ucapan 

ini menyebar dikalangan penuntut ilmu dan para penulis. Engkau tidak akan 

melihat orang yang menentang atau menyelisihinya dan berdiskusi dengan dalil dan 

bukti, sehingga perkara ini menjadi konsesus dikalangan mereka, yang tidak perlu 

dimintai dalil (kenapa Imam Al’ijli dikatakan Mutasahil), bahkan terkadang tidak 

boleh untuk diperdebatkan lagi masalah ini. Kekeliruan para ulama yang mulia 

seperti Imam Al Mu’alimi dan Imam Al Albani tetap akan mendapatkan satu pahala 

karena mereka para ulama Mujtahid yang mendapatkan udzur ditimbang dari 

aktivitas mereka sebelumnya –semoga Allah � menerima amal mereka- namun 

sikap taqlid dan fanatik berlandaskan kebodohan dan kesombongan adalah sesuatu 

yang akan mendapatkan dosa”. 

4. Pendapat Imam Al Albani dalam “Tamamul Minnah” yang menjelaskan 

bahwa status perowi yang diriwayatkan oleh sejumlah ulama tsiqoh dan 

mendapatkan tautsiq dari ulama Mutasahil adalah menunjukan bahwa 

rowi tersebut shoduq dan dapat dijadikan hujjah. 
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5. Sejumlah ulama telah berhujjah dengan hadits ini, berikut komentar para 

ulama tentang hadits ini : 

1. Imam Tirmidzi dalam sunannya berkata : 

ẁ�L̀ �g�#̀ d]��[' �8̀]1 yF)[�]� i�]�]� i®)	̂j̀ 2̀ g�_+	̂b�]� u2�̂ b�[  [F)[�]� ,̀�[��]	b&�̂ b�]' g)]Âg&� �̂b� d�̂#̀ C̀]0b	g� .�g�#̀]� C̀]0b	g� g�b� d�̂#̀ 
d]&�g  g�g�b&� g	[ �]' g�b� [�b5]' [�u.
� �̂b� kBb�L̀ |{	̂]�b"}�� .2̀]� go	̂b�]� d[+ �8̀]1 T̂�]5c
� u2�̂ F̀)[�]� X̀]�[��]' dY! �� �(�' �̂]' 
ld5̂a�
�  md.S �� ��.' �.&� m.  

“ini adalah hadits Hasan Ghorib kami tidak mengetahui kecuali berasal dari 

haditsnya Isroil dari Yusuf bin Abi Bardah. Abu Burdah bin Abi Musa 

namanya adalah ‘Aamir bin Abdullah bin Qois Al Asy’ariy. Kami tidak mengenal 

hadits ini kecuali dari haditsnya Aisyah � dari Nabi �. 

2. Imam Al Hakim berkata dalam “Mustadrok” : 

�81 F)�� M�eS � �+ Â&�) �� ·# C0	� �  $�:W w9 ·# d&�  §� �Ý ���# ��P) ��+ � �L� 	I� ¢�ä ���# 
�  X���' rY! �� �(�'  

“Ini hadits Sahih, karena Yusuf bin Abi Bardah termasuk perowi tsiqot keluarga 

Abu Musa, kami tidak mendapatkan seorang ulama yang menilainya cacat, ia 

telah menyebutkan bahwa ia mendengar dari Bapaknya  dari Aisyah”. 

3.  Penilaian Imam Al Hakim ini juga disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi 

dalam “At Talkhis”. 

4. Imam Abu Hatim sebagaimana dinukil dalam “’Aunul Maubud” beliau 

berkata tentang hadits ini : “ |M]S#̀ �]  [��[+ F)[�]� X]�[��]' ” (yang paling shohih 

dalam masalah (doa keluar WC-pent.) adalah hadits Aisyah � ini). 

5. Imam Ibnu Hibban 

6. Imam Ibnu Khuzaimah, penshahihan keduanya dinukil oleh Imam 

Syaukani dalam “Nailul Author” (1/185) kata beliau : 

Lẁ� r[+ !̂b�]5c
� Ĝ�̂g�c
�  :g��]�]!]� |r[ !̂�a�
� g�]eae]S]� g�b�� X̀]�b)]©gA g�b��]� �a5[�  
“berkata penulis Badrul Munir : ‘diriwayatkan oleh Imam Darimi dan 

dishahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Hibban”. 

7. Imam Ibnul Jaruud, penukilan pensahihannya oleh Imam Al Albani 

dalam “Irwaul Gholiil” (no. 52). 

8. Al Hafidz Ibnu Hajar dalam “Bulughul Marom” setelah menyebutkan 

hadits ini berkata :  

g�]D]	bA#̀ _X]�b�]pc
�̀ .g�]eae]S]� �g�#̀ k�[;�]� �]ec
�]��[I�  
“dikeluarkan oleh lima ahli hadis dan dishahihkan oleh Imam Abu Hatim dan 

Imam Al Hakim”. 

9. Imam Ibnu Abidin Al Hanafi mensyariatkan membaca doa ini ketika 

keluar WC dalam kitabnya “Roddul Mukhtar” (1/373). 
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10. Imam Thohawi Al Hanafi mensyariatkan membaca doa ini ketika 

keluar WC dalam kitabnya “Hasiyah ‘alaal Marooqiy” (2/49). 

11. Imam Hasan bin ‘Amaar Al Hanafi mensyariatkan membaca doa ini 

ketika keluar WC dalam kitabnya “Marooqil Falaah” (1/22). 

12. Imam Abul Barokat Al Maliki mensyariatkan membaca doa ini ketika 

keluar WC dalam kitabnya “Syaroh Kabir” (1/106). 

13. Imam Al Khorosiy Al Maliki mensyariatkan membaca doa ini ketika 

keluar WC dalam kitabnya “Syaroh Mukhtashor Kholiil” (2/189). 

14. Imam Ibnu Abdil Bar mensyariatkan membaca doa ini ketika keluar 

WC dalam kitabnya “Al Kafi”. 

15. Imam Dimyathi Asy-Syafi’I mensyariatkan membaca doa ini ketika 

keluar WC dalam kitabnya “I’anatut Tholibin” (1/132). 

16. Imam Syarwani Asy-Syafi’I mensyariatkan membaca doa ini ketika 

keluar WC dalam kitabnya “Hawasiynya” (1/173). 

17. Imam Nawawi dalam “Al Majmu” (2/75) berkata : “ � #� F)�� X���' M�eN+ ” 

(adapun hadits Aisyah –Ghufroonak- adalah shahih). 

18. Imam Al Milyabaari Asy-Syafi’I mensyariatkan membaca doa ini 

ketika keluar WC dalam kitabnya “Fathul Mu’in” (1/132). 

19. Imam Al Baghowi sebagaimana dinukil oleh Imam Zakariya Al Anshori 

Asy-Syafi’I dalam “Asanul Matholib” berkata : 

]	]N]�cL�]� r[Y�:̀c
� |/�̂]�]5c
�]� d.̀]' 3]��]	c�_j ¢̂�]5l;�[.[
 g��]�]! g�b�� ̀�a5[� � g�g	b�j̀]� � g��geae]S]�  
“Al Qodhi dan Imam Al Baghowi meringkas hanya dengan mengatakan 

Ghuroonak karena mengikuti riwayat Imam Ibnu Hibban dan selainnya yang 

mereka menshahihkan haditsnya”. 

20. Imam Al Qoluubi Asy-Syafi’I mensyariatkan membaca doa ini ketika 

keluar WC dalam kitabnya “Hasiyah” (1/179). 

21. Imam Al Mawardi Asy-Syafi’I mensyariatkan membaca doa ini ketika 

keluar WC dalam kitabnya “Al Iqnaa” (1/4). 

22. Imam Syaukani mensyariatkan membaca doa ini ketika keluar WC 

dalam kitabnya “Ad-Durooril Madhiyah” (hal. 39). 

23. Imam Shidiq Hasan Khoon mensyariatkan membaca doa ini ketika 

keluar WC dalam kitabnya “Roudhun Nadhiyah” (1/27). 

24. Imam Al Albani dalam beberapa kitabnya menshahihkan hadits ini. 

25. Imam bin Baz dan Anggotanya dalam Lajnah Daimah mensyariatkan 

membaca doa ini ketika keluar WC dalam fatwanya no. 1900. 

26. Imam Ibnul Utsaimin dalam syaroh Mumti’ mensyariatkan membaca 

doa ini ketika keluar WC. 
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27. Imam As-Sa’di mensyariatkan membaca doa ini ketika keluar WC 

dalam kitabnya “Mihajus Salikin” (hal. 7). 

28. Syaikh Syu’aib Arnauth mengatakan hadits ini Hasan dalam “Ta’liq 

Musnad Ahmad”. 

29. Syaikh Sayyid Sabiq mensyariatkan membaca doa ini ketika keluar 

WC dalam kitabnya “Fiqhus Sunnah” (1/37). 

30. Dll 
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TAKHRIJ HADITS HASAD MEMAKAN KEBAIKAN 

Nabi � pernah bersabda : 

b�_I�a)�̂ ]�]�]ec
�]� u�̂+̀ ]�]�]ec
� _,_Icf]) [$�]�]�]ec
� �]�Ì _,_Icf]; g!�a�
� ]®P̀]ec
� « .#̀b� ẁ�L̀ » ]®b�g�c
� «  

“Hati-hatilah kalian dari hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan 

sebagaimana api memakan kayu bakar atau semak belukar (rumput kering)“. 

Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam “As-Sunan” (no. 4905), Imam Baihaqi 

dalam “Syu’abul Iman (no. 6333) & “Al-‘Adab (no. 115), Imam Abdu bin Humaid dalam Al-

Musnad” (no. 1434), Imam Ibnu Bisyroon dalam “Amaaliy” (no. 712), Imam Al-Khorooithiy 

dalam “Musawaaul Akhlaq” (no. 722) dan Imam Al-Asbahaaniy dalam “Majlisu fii Ru’yatillah” 

(no. 713) semuanya meriwayatkan dari jalan Sulaiman bin Bilaal dari Ibrohim bin Abi Usaid Al 

Barood dari Kakeknya dari Shahabat Abu Huroiroh � bahwa Nabi � bersabda : -Al-Hadits-. 

Kedudukan sanadnya : Sulaiman bin Bilaal (w. 177 H) dinilai tsiqoh oleh Al-Hafidz Ibnu 

Hajar dalam “At-Taqriib” termasuk perowinya Bukhori-Muslim. Ibrohim dikatakan oleh Imam 

Abu Hatim bahwa Mahaluhu Shidqu” (kejujuran adalah tempatnya), sedangkan Imam Ibnu 

Hibban memasukkanya dalam kitab “Ats-Tsiqoot”. Kakek Ibrohim ini tidak disebutkan namanya 

siapa ia (Mubham) sehingga ia termasuk rowi yang majhul ‘ain. Oleh karena itu Imam Al-Albani 

dalam “Silsilah Adh-Dhoifah” (no. 1902)  mendoifkan hadits ini karena alasan kemajhulan kakek 

Ibrohim. Namun ada beberapa hal yang perlu didiskusikan : 

1. Imam Adz-Dzahabi dalam “Mizanul I’4dal” (no. 10913) mengatakan bahwa kemungkinan 

nama dari kekek Ibrohim adalah Saalim Al Barood Abu Abdillah, seorang Tabi’I Kabir yang 

tsiqoh sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz dalam “At-Taqrib” dan Imam Adz-Dzahabi 

dalam “Al-Lisan”. Sehingga sanadnya Hasan Insya Allah. 

2. Hadits ini juga memiliki Syawahid (penguat) dari beberapa sahabat yaitu : 

A. Dari Shahabat Anas bin Malik � 

Haditsnya ditkahrij oleh Imam Al-Qodhoo’iy dalam “Al-Musnad” (no. 977) 

hampir sama dengan lafadz diatas. sedangkan Imam Ibnu Majah dalam “As-Sunan” (no. 

4350), Imam Abu Ya’la dalam “Al-Musnad” (no. 3557),  Imam Ibnul Muqriy dalam 

“Jamhazatul Ajzaa” (no. 11) dan Imam Ibnu ‘Asakir dalam “Mu’jam” (no. 1421), 

semuanya dari jalan Muhammad bin Abi Fudaik dari  Isa Al-Hanaath dari Abuz-Zanaad 

dari Shahabat Anas bin Malik � secara marfu’ dengan tambahan lafadz: 

_XL̀]�aN
�]� _î[�cPg; X̀%̀�[P]pc
� �]�Ì _î[�cPg) æJ�]�c
� ]!�a�
� _C*̀aN
�]� g!�g� �̂[ b�g�c
� gK�]�lN
�]� yXa�gD ]�[  !̂�a�
�  

“Shodaqoh menghapuskan kesalahan sebagaimana air yang memadamkan api. Dan 

shalat adalah cahayanya orang beriman serta puasa adalah perisai dari api neraka”. 

Kedudukan sanad : Ibnu Abi Fudaik seorang perowi Shoduq, sedangkan Abuz Zanaad 

Tabi’I Shoghiir seorang Imam yang tsiqoh. Namun kelemahan terjadi pada diri Isa bin 
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Abi Isa Maisaroh Al-Khanaath para ulama seperti Imam Yahya Al Qohthon, Imam 

Ahmad, Imam Ibnu Sa’ad, Imam Nasa’I dan selainnya mendhoifkannya, sehingga Al 

Hafidz dalam “At-Taqriib” berkesimpulan bahwa ia perowi “Matruk” sehingga haditsnya 

sangat dhoif sekali. 

Kemudian Imam Ibnu Bisyroon dalam “Amaaliy” (no. 959) meriwayatkan dengan 

lafadz sama dengan pembahasan hadits ini dari jalan Waaqid bin Salaamah dari Yaziid 

Ar-Ruqoosiy dari Shahabat Anas bin Malik � secara marfu’.  

Kedudukan sanad : kelemahan ada pada Waaqid, karena beliau dikatakan oleh Imam 

Bukhori “Lam Yashih haditsuhu” (haditsnya tidak shahih) sebagaimana dinukil oleh 

Imam Uqoiliy dalam “Adh-Dhu’aafaa” (no. 1938) dan Imam Ibnu Adiy dalam “Al Kamil” 

(no. 2015). Sehingga haditsnya pun dhoif. 

Kemudian Imam Al-Khothib dalam “Tarikh Baghdaad” (no. 677) 

meriwayatkannya dari jalan Muhammad Ibnul Hasan bin Hariiqon dari Al Hasan bin 

Musa dari Abu Hilaal dari Qotadah dari Anas � secara marfu’. 

Kedudukan sanad : Muhammad ibnul Hasan belum saya temukan biografinya. Al Hasan 

bin Musa seorang perowi tsiqoh, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz dalam “At-

Taqriib”. Abu Hilaal yang rojih ia perowi shoduq sebagaimana penilaian Imam Ibnu 

Ma’in yang dinukil oleh Imam Mizzi dalam “Tahdzibul Kamal”.  Qotadah adalah Imam 

Ahlus Sunnah yang masyhur. Al-Hafidz ‘Iroqiy dalam “Takhrij Ihya Ulumud Diin” 

mengatakan bahwa sanad milik Imam Al-Khothib ini adalah Hasan. 

 

B. Dari Shahabat Ibnu Umar �  

Haditsnya ditakhrij oleh Imam Al-Qodhoo’iy dalam “Al-Musnad” (no. 976) dari 

jalan Muhammad bin Manshur anbaanaa Mahmuud bin Umar bin Ja’far haddatsanaa 

Muhammad bin Muadz haddatsanii Al-Qo’nabiy dari Malik bin Anas dari Naafi’ dari 

Shahabat Ibnu Umar � secara marfu’. 

Kedudukan sanad : Muhammad bin Manshuur belum saya temukan biografinya. 

Mahmud bin Umar, dinukil oleh Imam Al-Khotib dalam “Tarikh Baghdad” (no. 7082) 

dari Imam Ahmad bin Ali bahwa ia seorang hamba sholih yang selalu sholat, namun 

dalam masalah hadits tidak demikian, karena beliau pernah menukil kitab “Al-

Qonaa’ah” padahal beliau tidak pernah mendengar dari gurunya tersebut. Muhammad 

bin Muadz ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Hibban. semua perowinya dari Al-Qo’nabi 

sampai Shahabat Ibnu Umar � adalah tsiqoh para perowi Bukhori-Muslim. 

Kesimpulannya mungkin sanad ini dapat dijadikan sebagai penguat. 

 

Berdasarkan hasil diskusi ini, kami menyimpulkan bahwa hadits “Hasad memakan kebaikan” 

statusnya adalah minimal hadits Hasan.  Wallahu A’lam. 
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TAKHRIJ HADITS MAN JADDA WAJADA 

 

Tersebar ucapan : “ �  È�D �D� ” (Barangsiapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan 

mendapatkan). Apakah ini adalah hadits Nabawi? 

Jawab : ini bukan hadits nabawi, Imam Al Ghoziy dalam “Al Jaddu Al Hatsiis” berkata :  

�  �D  �D���!�  ,�L �  ®.~ �D� �D� �1  â�� ,@
 �(�Ì  ®�N����
� Z F)���  
“Hadits Man Jadda wajada, terkadang dikatakan Man Tholaba wa Jadda wajada adalah 

semakna dengan (Setiap orang yang bersungguh-sungguh, akan mendapatkan bagian), itu 

semuanya bukan hadits”. 

Berkata penulis “Kasyful Khufaa’” : 

Z ©����
� B�
 F)�ß ,� �1 �  w�H �� C	���
� w�L� /!�:
� 2 ,S# �
 ,� �1 �  K*I ã�� Â.�
� �8I� F)�� �  û 
û� 

“Dalam kitab “At Tamyiiz” : ‘ini bukan hadits, namun sajak’. Imam Al-Qooriy berkata : ‘tidak 

ada asalnya, ini adalah ucapan sebagian ulama Salaf, demikian juga dengan hadits Man Lajja 

walaja”. 
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TAKHRIJ HADITS DUNIA LEBIH RENDAH NILAINYA 

DARIPADA SAYAP NYAMUK 

 

 

Nabi � bersabda : 

b�
̀ [\]��Ì �]�b�|�
� _w[�b�]; ]�b�[' [�u.
� ]t�]�]D �X]Y�g�]� �]  d:̀]& �n	[+�Ì �](b�[  X̀]�b	]" ] �J�  

“Sekiranya dunia seimbang dengan nilai sayap nyamuk, niscaya Dia tidak 

akan memberikan kepada orang kafir minuman daripadanya seteguk air” 

Takhrij Hadits : 

Hadits ini datang dari beberapa sahabat yaitu : 

 

1. Abu Huroiroh � secara marfu’ 

Ditulis oleh Imam Ibnu Abi ‘Ashim dalam “Az Zuhud” (no. 128) dari jalan 

: akhbaronaa ‘Uqbah bin Mukarim, akhbaronaa Yunus bin Bukair, 

akhbaronaa Abu Ma’syar dari Sa’id Al Maqbariy dari Abu Huroiroh � 

bahwa Rasulullah � bersabda : sama seperti hadits diatas. 

Kedudukan sanad : 

A. Uqbah bin Mukarim dinilai Shoduq oleh Al Hafidz dalam “At Taqriib” 

B. Yunus bin Bukair dinilai shoduq yukhthiu (melakukan kekeliruan) 

dalam “At Taqriib” oleh Al Hafidz 

C. Abu Ma’syar Nujaih bin Abdurakhman dikatakan oleh Imam Al Albani ia 

perowi dhoif dengan kesepakatan ulama diantara yang 

mendhoifkannya dengan sangat adalah Imam Yahya bin Ma’in dan 

Imam Bukhori dengan mengatakannya sebagai Mungkarul hadits 

(Silsilah Adh-Dhoifah no. 55) 

D. Sa’id bin Abi Sa’id Al Maqbary dikatakan oleh Al Hafidz Tsiqoh berubah 

hapalannya 4 tahun sebelum meninggalnya, sebagaimana tercantum 

dalam “At Taqriib”. 

Sa’id Al Maqbary mendapatkan Mutaba’ah dari Sholih-Maula At 

Tawaamah- sebagaimana ditakhrij oleh Imam Ibnu Abi ‘Ashim dalam 

“Az Zuhud” (no. 129) dan dalam “Musnad Asy-Syihaab” (no. 1321) karya 

Imam Al Qodhoo’i. 
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Kedudukan sanad : 

A. Sholih bin Nabhaan At Tawaamah dinilai oleh Al Hafidz dalam “At 

Taqriib” Shoduq ikhtilath (bercampur hapalannya). 

 

2. Abdullah bin Umar � secara Marfu’ 

Ditulis haditsnya oleh Imam Al Qodhi Al Qodhoo’I dalam “Musnad Asy-

Syihaab” (no. 1320) dari jalan : akhbaronaa Abul Fath Muhammad ibnul 

Husain Al Baghdadiy Al ‘Athoor tinggal di Bashroh, haddatsanaa Abu 

Nashr Ahmad ibnul Hasan bin Muhammad Asy-Syaahiy, haddatsanaa Abul 

Hasan Ali bin Isa ibnul Mutsanaa, haddatsanaa Abu Ja’far Muhammad bin 

Abi ‘Aun, haddatsanaa Abu Mus’ab dari Malik dari Naafi’ dari Ibnu Umar � 

bahwa Rasulullah � bersabda : sama seperti hadits diatas. 

Kedudukan sanad : 

A. Abul Fath kami belum menemukan biografinya. 

B. Abu Nashr disebutkan biografinya oleh sebagian ulama, namun kami 

belum menemukan komentar Jarh maupun Ta’dil kepadanya. 

C. Ali bin Isa dinilai tsiqoh oleh Al Khotib Al Baghdadi sebagaimana 

dinukil oleh Imam Al Albani dalam “Silsilah Ash-Shohihah” (no. 943) 

D. Abu Ja’far dinilai tsiqoh oleh Al Khotib Al Baghdadi sebagaimana 

dinukil oleh Imam Al Albani dalam “Silsilah Ash-Shohihah” (no. 943) 

E. Abu Mus’ab Ahmad bin Abi Bakr dikatakan oleh Al Hafidz shoduq, ahli 

fiqih lagi ahli ibadah sebagaimana dalam “At Taqriib” 

F. Malik bin Anas dan Naafi’ maula Ibnu Umar � adalah perowi yang 

masyhur dalam hadits. 

 

3. Sahl bin Sa’ad � secara marfu bahwa Nabi � bersabda : sama seperti 

diatas. 

Riwayatnya ditakhrij oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya (no. 2490) dan 

Imam Baihaqi dalam “Syu’abul Iman” (no. 10076) semuanya dari jalan : 

haddatsanaa Abdul Humaid bin Sulaiman dari Abi Haazim dari Sahl bin 

Sa’ad � secara marfu. 

Kedudukan sanad : 

A. Abdul Humaid dalam ‘At Taqriib” dinilai Dhoif oleh Al Hafidz. 

B. Abu Haazim Sulaiman bin Dinar adalah seorang yang tsiqoh lagi ahli 

ibadah sebagaimana ditulis oleh Al Hafidz dalam “At Taqriib”. 

Imam Ibnu Majah dalam “Sunannya” (no. 4249), Imam Al Hakim dalam 

“Mustadrok” (no. 7847), Imam Ibnu Abi ‘Ashim dalam “Az Zuhud” (no. 

127) dan Imam Baghowi dalam “Syarhus Sunnah” (7/196) meriwayatkan 
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Mutaba’ah untuk Abdul Humaid yaitu … haddatsanaa Zakariya bin 

Mamthuur dari Abu Haazim dari Sahl bin Sa’ad � secara marfu’. 

Kedudukan sanad : 

A. Zakariya bin Mamthuur dinilai oleh Al Hafidz dalam “At Taqriib” dan 

Imam Adz-Dzahabi dalam “At Talkhis” sebagai rawi Dhoif. 

 

4. Abu Ad-Dardaa’ � secara mauquf 

Riwayatnya ditulis oleh Imam Ahmad dalam “Az Zuhud” (no. 733) dan 

Imam Ath-Thobari dalam “Tahdzibut Atsar “ (no. 2556) semuanya dari 

jalan : Adh-Dhohaak bin Abdur Rokhman bin Abi Hausyab, aku 

mendengar Bilaal bin Sa’ad menghaditskan dari Abu Ad-Dardaa’ bahwa 

beliau � berkata : sama seperti hadits diatas, namun kata kafir diganti 

dengan Fir’aun. 

Kedudukan sanad : 

A. Adh-Dhohaak dinilai tsiqoh oleh Al Hafidz dalam “At Taqriib”. 

B. Bilaal  dinilai Al Hafidz tsiqoh, Ahli ibadah dan Faadhil (manusia 

utama) dalam “At Taqriib”, namun Bilaal tidak pernah mendengar 

hadits dari Abu Ad-Dardaa’ sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al 

Mizzi dalam “Tahdzibul Kamal”, sehingga sanad ini Munqathi 

(terputus). 

5. Seorang laki-laki dari Bani Fahm 

Riwayatnya ditulis oleh Al Hafidz Ibnu Hajar dalam “Matholibul ‘Aliyaah” 

(no. 3261) : Ibnu Abi Syaibah berkata, haddatsanaa Abdullah bin Idris, 

haddatsanaa Muhammad bin ‘Umaaroh dari Abdullah bin Abdur Rakhman 

bin Ma’mar dari seorang laki-laki bani Fahm bahwa Nabi � bersabda : 

idem. 

Kedudukan sanad : 

A. Abdullah bin Idris adalah seorang rawi tsiqoh, ahli ibadah lagi faqiih 

sebagaimana dikatakan oleh Al Hafidz dalam “At Taqriib”. 

B. Muhammad bin ‘Umaaroh dinilai Al Hafidz Shoduq Yukhthiu (keliru) 

dalam “At Taqriib” 

C. Abdullah adalah seorang Tabi’I kecil yang dinilai tsiqoh oleh Al Hafidz 

dalam “At Taqriib”. 

Seandainya laki-laki yang Mubham (yang majhul) ini adalah seorang 

sahabat, maka sanad ini adalah Hasan, namun jika ia adalah Tabi’I 

lain maka sanadnya mursal namun dapat dijadikan penguat. 
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6.  ‘Amr bin Murroh rohimahulloh  dalam sebuah kisah dan terdapat sabda 

Nabi � sebagaimana diatas. Amr bin Murroh adalah seorang Tabi’I kecil 

yang tsiqoh lagi ahli ibadah sebagaimana dikatakan oleh Al Hafidz dalam 

“At Taqriib” sehingga ini adalah hadits Mursal. 

Ditulis riwayatnya oleh Imam Hanaad dalam “Az Zuhud” (no. 794) dari 

jalan : haddatsanaa Ishaq Ar-Rooziy dari Abi Sinaan dari Amr bin Murroh 

�. 

Kedudukan sanad : 

A. Ishaq bin Sulaiman Ar-Rooziy dinilai tsiqoh lagi fadhil oleh Al Hafidz 

dalam “At Taqriib”. 

B. Abu Sinaan Sa’id bin Sinaan dikatakan oleh Al Hafidz shoduq lahu 

Auham (memilki kesalahan) dalam “At Taqriib”. 

 

Kesimpulan :  

1. Hadits ini datang secara marfu dari 3 orang sahabat yaitu Abu Huroiroh 

�, Abdullah bin Umar � dan Sahl bin Sa’id �. Sekalipun masing-masing 

jalannya tidak terlepas dari kritik. 

2. Datang juga riwayat mauquf dari sahabat Abu Ad-Dardaa’ namun dalam 

sanadnya terdapat keterputusan. 

3. Diriwayatkan juga secara shahih Mursal dari ‘Amr bin Murroh. 

4. Dan 1 riwayat lagi belum jelas apakah marfu kepada Nabi � ataukah 

mursal, karena tidak jelasnya status laki-laki dari Bani Fahm, apakah ia 

seorang sahabat, sehingga tidak membahayakan kalau dimajhulkan 

hadistnya atau ia seorang Tabi’I lainnya?  

5. Riwayat ini apabila digabungkan maka satu sama lainnya saling 

menguatkan, sehingga sebagian ulama menshahihkan hadits ini, 

diantara ulama tersebut adalah : Imam Tirmdizi dalam “Sunannya”, 

Imam Al Hakim dalam “Mustadroknya”, Imam Qurthubiy dalam 

“Tafsirnya”, Imam Ats-Tsa’labiy dalam “Tafsirnya”, Imam Abu Bakar Al 

Jazaa’iriy dalam “Aisar Tafsir”, Imam Muhammad Sarbiny dalam “Tafsir 

Sirojul Munir”, Imam Sakhowi dalam “Maqosidul Hasanah”, Imam Ibnu 

Katsir mengisyaratkan keshohihan hadits ini dalam “tafsirnya” (surat Az 

Zukhruf ayat 33), Imam Nawawi dalam “Riyadhus Sholihin”, Imam Al 

Albani dalam beberapa kitabnya, Lajnah Daimah yang diketuai oleh Imam 

Bin Baz dengan anggotanya Syaikh Abdur Rozak ‘Afiifiy dan Syaikh 

Abdullah bin Ghudayan dalam “Fatwa” (no. 9395), Syaikh Prof. Sholih Al 

Fauzan dalam “Syaroh Masaailul Jahiliyyah”, Syaikh Ibnu Jibrin dalam 

“Fataawanya”, Syaikh DR. Maahir Yaasiin dalam “Ta’liq Riyadhus Sholihin” 
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dan Syaikh DR. Abdullah Al Faqiih dalam “Fatawa Syabkah Islamiyah” 

serta para ulama lainnya. 
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TAKHRIJ HADITS SHOLAT ITU TIANG AGAMA 

Terjemah dari An-Nafilah fii Ahaadits Adh-Dhoifah karya Syaikh Abu Ishaq Al Huwainy 

 

Diriwayatkan bahwa Nabi � bersabda : 

_C*aN
� g0��[' �̂)l�
� � b�]  �(] �L̀# b�:+̀ ]K�L̀# ]�)l�
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“Sholat Adalah Tiang Agama, barangsiapa yang menegakkannya, maka ia telah 

menegakkan agamanya dan barangsiapa yang merobohkannya, berarti ia telah 

merobohkan agamanya”. 

 

Takhrij Hadits : 

As-Syaikh berkata : “aku tidak mendapati matan hadits yang lengkap seperti ini. 

Hadits ini masyhur dikalangan manusia dengan bentuk kalimat seperti ini, biasanya 

sering disampaikan oleh para pemberi nasehat. Aku hanya menemukan awal lafadz 

hadits ini, yaitu “Sholat adalah tiang agama”.  

Lafadz seperti ini dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dalam “Syu’abul Iman”  dengan 

sanad lemah dari Ikrimah dari Umar � secara Marfu’. lalu Imam Baihaqi menukil 

perkataan gurunya Imam Hakim yang berkata : “Ikrimah tidak pernah mendengar Umar 

�”. (demikian yang ternukil dalam “Al-Maqoshid”  hal. 632). 

Imam Ibnu Sholah dalam “Misykalul Wasith”  berkata : “tidak ma’ruf”. 

Sedangkan Imam Nawawi dalam “At-Tanqiih”  berkata : “Mungkar dan Bathil”. Namun 

Al Hafidz Ibnu Hajar dalam “At-Talkhiish” (1/173) menyanggah dan berkata : “itu tidak 

tepat, bahkan lafadz ini (Sholat adalah Tiang Agama) telah diriwayatkan oleh Imam Abu 

Nu’aim gurunya Imam Bukhori dalam “Kitabush Sholat”  dari Habiib bin Saliim dari Bilaal 

bin Yahya ia berkata, seorang laki-laki mendatangi Nabi � lalu bertanya kepada Beliau 

�, kemudian dijawab oleh Nabi � : “Sholat adalah Tiang Agama”. Kata Al Hafidz : “ini 

hadits Mursal, semua perowinya tsiqoh”.  

Aku (Syaikh Abu Ishaq) berkata : “demikian menurut beliau, namun ini adalah 

terlalu longgar, karena Habiib bin Saliim, Imam Bukhori telah menulis biografinya dalam 

“Al Kabiir” (1/2/319) dan Imam Abu Hatim dalam “Al-Jarh wat-Ta’dil” (1/2/102), mereka 

berdua tidak menyebut Jarh dan juga Ta’dil kepadanya, sehingga Habiib ini adalah 

Majhul Hal, sekalipun ia mendapatkan tautsiq dari Imam Ibnu Hibban. Al Hafidz sendiri 

dalam kitabnya “At-Taqriib”  memberinya penilaian “Maqbuul” yang artinya rowi ini 

hanya dijadikan sebagai Mutaba’ah (penguat) untuk yang lainnya, jika bersendirian 

maka ia Layyin (lunak) haditsnya. Imam Tirmidzi (no. 986) telah menghasankan 

haditsnya Habiib yang merupakan hadits lemah tentang larangan An-Na’yi (meratap) 

dalam Kitab Al Janaiz”. 
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Makna lafadz hadits (Sholat adalah Tiang Agama) dikuatkan dengan riwayat 

yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi (no. 2616), Imam Ibnu Majah (no. 3973) dan 

Imam Ahmad (5/231, 237) dari hadits Muadz bin Jabal � dimana Nabi � bersabda : 

g?c#]! 	̂b }�� gK*̀b&�¥� g�g0�g�]']� _C*̀aN
� _C]�b![�]� [�[ �]�]& g0�](ĥc
�  

“Pucuk urusan adalah Islam, Tiangnya adalah Sholat dan punuknya adalah Jihad”. 

Imam Tirmidzi berkata : “Hadits Hasan Shahih”. Aku (Syaikh) berkata : “ini adalah 

hadits Hasan sebagaimana telah aku tahqiq dalam “Takhrij Kitab Ash-Shomtu”  karya 

Imam Ibnu Abid Dunya (no. 6)”. 
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TAKHRIJ HADITS TUNTUTLAH ILMU  

SAMPAI KE NEGERI CINA 

Diriwayatkan bahwa Nabi � pernah bersabda : 

��g5_.c~� ]�c.[�c
� b�
̀]� �̂lN
��̂  

“Tuntutlah Ilmu sampai ke negeri Cina”. 

 

Imam Al-Albani dalam “Silsilah Adh-Dhoifah” (no. 416) berkata : 

Ini hadits batil. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu ‘Adiy (2/207), Imam Abu Nu’aim 

dalam “Akhabru Ashbahaan” (2/106), Imam Ibnu Ali An Naisabururiy dalam “Al 

Fawaaid” (2/241), Imam Abul Qosim Al Qusyairiy dalam “Al-Arbaiin” (2/151), Imam 

Al-Khothib dalam “At-Tariikh” (9/364) dan “Ar-Rihlah” (1/2), Imam Baihaqi dalam “Al 

Madkhol” (241/324), Imam Ibnu Abdil Bar dalam “Jaamiu Bayaanil Ilmi” (1/7-8) dan 

Imam Adh-Dhoyaa’ dalam “Al Muntaqo min Masmuu’aatihi bi marwa” (1/28). 

Semuanya dari jalan Al-Hasan bin ‘Athiyyah haddatsanaa Abu ‘Aatikah Thoriif 

bin Sulaiman dari Anas bin Malik � secara marfu dengan tambahan lafadz : 

g®.̀~̀ �̂c.[�c
� yX]-)	̂+̀ d.̀]' Î,_I k�[.b�g  

“Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap Muslim”. 

Imam Ibnu Adiy berkata : ‘Sabda Nabi “Sampai ke negeri Cina” aku tidak 

mengetahui siapa yang meriwayatkannya selain Al-Hasan bin ‘Athiyyah”. Demikian juga 

yang dikatakan Imam Al-Khothib dalam “Tarikhnya”. Sebelumnya juga sudah 

dikatakan Imam Al-Hakim sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnul Muhib dari 

catatannya terhadap kitab “Al-Fawaid” yang aku nukil. Namun semua ini perlu ditinjau 

ulang, karena Imam Al-Uqoiliy dalam “Adh-Dhuaafa” (196) telah meriwayatkan dari 

jalan Hammad bin Kholid Al-Khiyaath ia berkata, haddatsanaa Thoriif bin 

Sulaiman dst. Imam Uqoiliy mengomentarinya : “ia tidak terjaga lafadz “Sampai ke 

negeri Cina” kecuali dari Abu ‘Atikah sedangkan ia seorang yang ‘Matrukul Hadits’. 

Sedangkan lafadz “setiap Muslim” adalah riwayat yang lunak yang lebih dekat kepada 

riwayat lemah. 

Maka kelemahan hadits ini adalah Abu ‘Atikah karena ia telah disepakati 

kelemahannya, bahkan Imam Uqoili telah sangat mendoifkannya sebagaimana yang 

engkau lihat. Imam Bukhori juga mengomentarinya : “Mungkarul Hadits”, Imam Nasa’I 

berkata : “Laisa bitsiqoh” (tidak tsiqoh), Imam Abu Hatim mengomentarinya, 

“Dzaahibul hadits” (haditsnya lenyap), sebagaimana yang diriwayatkan oleh anaknya 

(2/1/494) dan disebutkan oleh As-Sulaimaaniy dalam “orang-orang yang dikenal 

sebagai pemalsu hadits”.  Imam Ibnu Qudamah dalam “Al Muntakhob” (10/199/1) 

menukil dari Ad-Dawariy bahwa ia berkata : “aku bertanya kepada Yahya bin Ma’in 

tentang Abu ‘Atikah ini, lalu beliau menjawab tidak mengenalnya, lalu dari Al Marwaziy 
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ia berkata : “bahwa Imam Ahmad disebutkan hadits ini, maka beliau mengingkarinya 

dengan keras”. 

Imam Al-Albani berkata : “Imam Ibnu Jauzi telah memasukkan hadits ini dalam 

“Al Maudhuu’aat” (1/215) lalu berkomentar : “Imam Ibnu Hibban menilainya, hadits 

Bathil tidak ada asalnya. Hal ini juga disepakati Imam Sakhowiy dalam “Al Maqooshid” 

(hal. 63). Adapun Imam Suyuthi mengkritiknya dalam “Al-Laaaliiy” (1/193) yang 

kesimpulannya, bahwa hadits ini memiliki dua jalan yang lain : 

1. Dari riwayat Ya’qub bin Ishaq bin Ibrohim Al-Asqolaaniy dengan sanadnya dari Az-

Zuhriy dari Anas � secara Marfu’, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdil Bar. Ya’qub 

ini dikomentari oleh Imam Adz-Dzahabi, “pendusta” lalu disebutkan bahwa ini 

meriwayatkan dengan sanad shahih “Barangsiapa dari umatku yang menghapal 40 

hadits” dan ini adalah hadits batil. 

2. Dari jalan Ahmad bin Abdullah Al Juwaibaariy dengan sanadnya dari Abu Huroiroh 

� secara marfu’, setangah lafadz hadits yang pertama saja. Imam Suyuthi 

berkomentar : “Al Juwaibaariy pemalsu hadits”. 

Imam Al-Albani berkata : “maka ini jelas sekali kritikan beliau kepada Imam Ibnul Jauzi 

tidak tepat. 

Imam Suyuthi berkata dalam “At-Ta’qibaat ‘alaal Maudhuu’aat” (hal. 4) : 

“dikeluarkan oleh Imam Al Baihaqiy dalam “Syu’abul Iman” dari jalan Abu ‘Atikah lalu 

beliau berkomentar : “Haditsnya masyhur, sanadnya lemah, Abu ‘Atikah perowinya 

Imam Tirmidzi dan tidak dijarh dengan kedustaan dan tuduhan dusta, aku (Imam 

Suyuthi) juga menemukan ia memiliki penguat dari riwayatnya Anas �. Dikeluarkan 

oleh Imam Abu Ya’la dan Imam Ibnu Abdil Bar dalam “Al-Ilmu” dari jalan  Katsir bin 

Syandhir dari Ibnu Siriin dari Anas �, juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abduil Bar dari 

jalan ‘Ubaid ibnu Muhammad Al Firyaabiy dari Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri dari 

Anas �. Sedangkan kalimat yang kedua (“Menuntut ilmu wajib bagi setiap Muslim”) 

diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah yang memiliki banyak jalan dari Anas � yang jika 

dikumpulkan akan mencapai derajat Hasan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al 

Mizzi. Begitu juga Imam Al Baihaqiy meriwayatkan dalam “Asy-Syu’ab” dari 4 jalan dari 

Sahabat Anas � dan dari haditsnya Shahabat Abu Sa’id Al-Khudriy �. 

Kami (Imam Al-Albani) memiliki beberapa sanggahan sebagai berikut : 

1. Perlu diteliti lagi penukilan dari Imam Baihaqiy apakah ia meriwayatkan setengah 

kalimat yang pertama yakni “Tuntutlah ilmu sekalipun ke negeri Cina” ataukah 

setengah kalimat yang kedua (Menuntut ilmu wajib bagi setiap Muslim”) karena hal 

ini adalah masyhur dimana Imam Sakhowiy menukil perkataan Imam Baihaqiy  

bukan untuk setengah kalimat yang pertama sebagaimana yang tertera ucapannya 

didalam “Al-Madkhol” (242-243) lalu aku lebih yakin lagi setelah dicetaknya kitab 

“Asy-Syu’ab” (2/254-255). 

2. Ucapan Imam Suyuthi : “bahwa Abu ‘Atikah tidak dijarh dengan kedustaan”. Ini 

menyelisihi komentar Imam As-Sulaimaaniy sebagaimana yang telah lewat, begitu 
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juga Imam Nasa’I mengomentarinya “Laisa bitsiqoh”dimana hal ini tidak 

tersembunyi lagi mengandung pen-jarh-an. 

3. Aku telah merujuk riwayatnya Syandhiir ini dalam “Jaami’” karya Imam Ibnu Abdil 

Bar, dimana aku tidak mendapati setengah kalimat yang pertama, namun ia hanya 

meriwayatkan setengah kalimat yang kedua saja, seperti riwayatnya Imam Ibnu 

Majah. Aku menduga riwayatnya Imam Abu Ya’la juga seperti ini bukan riwayat 

setengah kalimat yang pertama, yang mana jika seandainya seperti yang dikatakan 

oleh Imam Suyuthi tentu Imam Al-Haitsamiy dalam “Al Majma’” akan 

mengatakannya, namun kenyataannya beliau tidak meriwayatkannya. 

4. Riwayat Az-Zuhriy dari Shahabat Anas � dalam riwayat Imam Ibnu Abdil Bar 

didalam sanadnya ada ‘Ubaid bin Muhammad Al Firyaabiy, aku tidak 

mengetahuinya. Imam Suyuthi sudah mengisyaratkan kemajhulannya ketika 

pertama kali menukil sanadnya, namun beliau menyangka bahwa jalan ini selamat, 

namun itu tidak benar. Bahkan sanadnya ada kedustaan sebagaimana telah berlalu. 

Lalu aku mendapati biografi Al Firyaabi ini dalam kitabnya Imam Ibnu Abi Hatim 

(2/2/335) dari Bapaknya. Imam Ibnu Hibban menyebutkan dalam “Ats-Tsiqoot” 

(8/406) dan berkata : “Mustaqimul Hadits (lurus haditsnya)”. Maka kesalahan yang 

terjadi berasal dari Ya’qub (seorang pendusta). 

5. Ucapan Imam Suyuthi : “ia memiliki banyak jalan…”.  yaitu setengah kalimat yang 

kedua, sebagaimana ini adalah dhohir perkataannya. Imam Munawi telah 

memahaminya berbeda yaitu beliau memahaminya untuk seluruh lafadz haditsnya, 

dimana beliau mengatakan dalam Syarhnya, setelah menukil pem-Batil-an hadits 

ini oleh Imam Ibnu Hibban dan penilaian Imam Ibnu Jauzi bahwa hadits ini palsu, 

beliau menyanggahnya dengan ucapan Imam Mizzi bahwa hadits ini memiliki 

banyak jalan yang jika dikumpulkan akan mencapai derajat hasan. Imam Adz-

Dzhabi berkata dalam “Talkhiishul Waahiyaat” diriwayatkan dari beberapa jalan 

yang lemah dan sebagiannya Sholih. Ini adalah kesalahpahaman Imam Munawiy 

karena Imam Mizzi memaksudkannya untuk setengah kalimat yang kedua 

sebagaimana ini dhohirnya perkataan Imam Suyuthi dan juga ini yang diinginkan 

oleh Imam Adz-Dzhahabi sebagaimana yang dinukil oleh Imam Munawi dari “At-

Talkhish” tidak diragukan lagi. 

Kesimpulannya : Kalimat pertama dalam hadits ini, yang benar adalah 

pendapatnya Imam Ibnu Hibban dan Imam Ibnul Jauzy yang mana ia tidak memiliki 

jalan-jalan yang dapat menguatkannya. Adapun kalimat yang kedua maka sangat 

dimungkinkan ia naik ke derajat Hasan sebagaimana dikatakan oleh Imam Mizzi, 

karena ia memiliki sangat banyak sekali jalan dari Shahabat Anas �, aku telah 

mengumpulkan jalannya sampai sekarang ada 8 jalan dan juga diriwayatkan dari 

beberapa Shahabat seperti Shahabat Ibnu Umar �, Shahabat Abu Sa’id �, Shahabat 

Ibnu Abbas �, Sahabat Ibnu Mas’ud � dan Shahabat Ali �. Aku sedang meneliti jalan-

jalan lainnya sehingga memungkinkan bagiku untuk menghkumi yang sebenarnya 

apakah ia Shahih, Hasan atau Dhoif. Lalu aku telah selesai menelitinya dan jumlah 
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jalannya mencapai 20-an dalam “Takhriij Misykalatul Faqir” (48-62) dan aku 

memastikan hadits Hasan…. 
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UCAPAN SELAMAT HARI RAYA  

 

I. Pendapat Ulama Madzhab 
A. Madzhab Hanafi 

Diwakili oleh Imam Thohawi dalam catatannya terhadap “Marooqil Falaah” (2/527) beliau 

menjelaskan : 
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Ucapan selamat hari raya dengan “Taqobalallahu Minnaa wa minkum” hal ini tidak 

diingkari, bahkan disunahkan karena adanya atsar sebagaimana diriwayatkan oleh Al 

Hafizd Ibnu Hajar dalam “Tuhfatah ‘Ied Al Adhaa” oleh Abul Qosim Al Musyamiliy 

dengan sanad hasan : ‘bahwa sahabat Rasulullah � jika saling bertemu pada hari raya 

saling mengucapkan Taqobalallahu Minnaa wa minkum”. Dikeluarkan juga oleh Imam 

Ath-Thobroni dalam “Ad Du’aa” dengan sanad yang kuat. Syaikh Al Muta’aamil di negeri 

syam dan Mesir tentang ucapan manusia kepada temannya “selamat hari raya” dan 

yang semisalnya dan mungkin untuk dibawa lafadz ini kepada kebolehan, kebaikan dan 

anjuran ketika diantara mereka ada keharusan seperti ini. Demikian juga saling 

bersalaman maka ini sunnah setelah atau ketika saling bertemu. 

 

B. Madzhab Maliki 

Diwakil oleh Imam Abu Zaid Al Qoiruwaaniy dalam “Al Fawaakih Dani” (3/244) : 
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Imam Malik pernah ditanya berkaitan ucapan seseorang kepada saudaranya pada hari 

raya “Taqobalallahu Minnaa wa minka”, yang dimaksud adalah puasanya dan perbuatan 

baiknya pada bulan Ramadhan, semoga Allah mengampuni kami dan kamu. Beliau 

rohimahulloh  menjawab : ‘aku tidak mengenalnya dan tidak mengingkarinya’. 

Imam Ibnu Habiib berkata : ‘maksudnya beliau tidak mengetahui hal ini dari sunnah dan 

beliau tidak mengingkari orang yang mengucapkannya, karena ini adalah ucapan yang 

baik yaitu doa, sampai-sampai Syaikh Asy-Syaibaniy berkata, wajib melakukan hal ini 

sekiranya dapat menimbulkan fitnah dan memutus persaudaraan ketika 

meninggalkannya, yang menunjukan hal ini adalah apa yang mereka katakan tentang 

tarawih kepada orang yang menghadirinya. Yang semisal dengan hal ini adalah ucapan 

manusia kepada orang lain pada hari raya “selamat hari raya”, “semoga Allah 

memanjangkan umurmu” dan yang semisalnya, tidak ragu lagi tentang kebolehan hal ini 

semua, bahkan sekiranya hal ini dikatakan wajib maka tidak jauh dari kebenaran, karena 

manusia diperintahkan untuk menampakkan kasih sayang dan saling mencintai kepada 

orang lain 

 

C. Madzhab Syafi’i 

Diwakili oleh Syaikhul Islam Abu Yahya Zakariya Al Anshori dalam “Asaanil Matholib” (4/121) 
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gT�]� �]  ]/�̂g! r[+ ŵb�L̀ ?̂�a�
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Syaikh Al Qomuuliy berkata : ‘aku tidak melihat sahabat kami berbicara tentang ucapan 

selamat hari raya, namun bagi orang awam hal ini masyhur sebagaimana yang mereka 

lakukan, namun dinukilkan oleh Al Hafidz Al Mundziriy dari Al Hafidz Al Maqdisiy bahwa 

beliau menjawab tentang permasalahan ini bahwa para ulama masih berselisih pendapat 

tentang hal ini dan yang aku pandang bahwa hal ini boleh, bukan sunnah dan tidak pula 

bid’ah. [selesai nukilan]. Syaikh kami Al Hafidz pada masanya Asy-Syihaab Ibnu Hajar 

telah memberikan pandangan setelah mengadakan penelitian dalam masalah ini bahwa 

ucapan selamat hari raya disyariatkan, berdalil dengan perbuatan Imam Baihaqi yang 

memberikan bab khusus dalam kitabnya “bab sesuatu yang diriwayatkan tentang 

ucapan sebagian manusia kepada orang lain pada hari raya “Taqobalallohu minnaa wa 

minka”. Kemudian disebutkan khabar dan atsar yang lemah, namun jika digabungkan 

dapat dijadikan hujjah. Lalu Al Hafidz Ibnu Hajar berkata : ‘berdalil juga dengan 

keumuman memberikan ucapan selamat ketika mendapatkan nikmat atau ketika 

terhindar dari bahaya dengan disyariatkannya sujud syukur dan Takziyah (ucapan duka 

cita). Kemudian juga berdalil dengan riwayat Bukhori-Muslim dari Ka’ab bin Malik � 

pada kisah perang Tabuk ketika beliau � tidak ikut perang Tabuk, maka ketika diberi 

kabar gembira diterimanya taubatnya setelah diboikot Nabi �, maka berdirilah Tholhah 

bin Ubaidillah � segera menemuinya dan mengucapkan selamat kepadanya. 

 

D. Madzhab Hanbali 

Diwakili oleh Imam Ibnu Qudamah dalam “Syaroh Kabiir” (2/259) : 
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Syaikh Harob berkata, aku bertanya kepada Imam Ahmad tentang ucapan manusia 

pada hari raya “Taqobalallohu minnaa wa minkum”? jawab beliau : ‘tidak mengapa, 

penduduk Syam meriwayatkan hal ini dari Abu Umaamah’. Lalu dikatakan lagi, dari 

Watsilah ibnul Asqo’? jawab Imam Ahmad, ‘iya’. 

Imam Ibnu ‘Aqiil menyebutkan hadits ini dari Muhammad bin Ziyaad ia berkata : ‘aku 

bersama Abu Umaamah Al Baahiliy � dan sahabat Nabi � lainnya, mereka jika pulang 

dari sholat Ied saling mengucapkan “Taqobalallohu minnaa wa minka”. Imam Ahmad 

berkata Sanad hadits Abu Umaamah � sanadnya Jayyid 
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II. Pendapat ulama Lainnya 
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Soal : Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya sebagaimana dalam Majmu fatawa 

(24/253) : Apakah ucapan selamat hari raya sesuai dengan kebiasan lisan-lisan 

manusia, seperti : ‘Selamat hari raya’ dan yang semisalnya, apakah ia memiliki asal 

dalam syariat atau tidak? Jika ia memiliki dasar dalam syariat, apa yang harus 

diucapkan, berilah fatwa kepada kami, semoga engkau mendapat ganjaran pahala? 

Jawab : ucapan selamat hari raya berkata sebagian orang jika bertemu orang lain 

setelah sholat hari raya “Semoga Allah menerima amal kami dan kalian”; “semoga Allah 

menghalalkan (dosamu)” dan yang semisalnya, hal ini diriwayatkan dari sebagian 

sahabat bahwa mereka melakukannya, sebagian para Aimah seperti Imam Ahmad dan 

selainnya memberikan keringanan, namun Imam Ahmad berkata : ‘aku tidak memulai 

mengucapkannya kepada orang lain, jika ada orang lain yang mengucapkannya aku 

jawab’. Hal ini karena menjawab penghormatan adalah wajib, adapun memulai ucapan 

selamat tidak ada sunnah yang memerintahkannya dan juga tidak ada larangannya. 

Maka barangsiapa yang mengerjakannya ia memiliki panutan dan barangsiapa yang 

meninggalkannya ia juga memiliki panutan. Wallahu A’lam. 

Menurutku perkara ucapan selamat adalah adat (kebiasaan) yang mendekati ibadah. 

Asal dalam adat adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya, berbeda dengan 

ibadah yang butuh kepada orang yang mengucapkannya dalil terhadap apa yang ia 
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sampaikan. Suatu hal yang diketahui bahwa adat itu berbeda sesuai dengan waktu dan 

tempatnya. Namun perkara ucapan selamat hari raya telah tetap dari sahabat atau 

sebagian mereka telah melakukannya, maka hal ini juga lebih utama kepada selain 

mereka . Wallahu A’lam. 
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Soal : Fadhilah Syaikh Ibnu Utsaimin rohimahulloh  ditanya : Apakah terdapat ucapan 

yang terjaga dari salaf tentang ucapan selamat hari raya?  Apakah juga benar duduk 

setelah khutbah pertama, kemudian berkhutbah yang kedua atau tidak ada duduk 

dalam khutbah Hari Raya?  

Jawab : Ucapan selamat hari raya telah ada contohnya dari sebagian sahabat �, hal ini 

tidaklah dilakukan kecuali sekarang sudah termasuk perkara kebiasan yang manusia 

sudah terbiasa dengannya, sebagian mereka mengucapkan kepada orang lain ucapan 

selamat karena telah sampai pada hari raya, puasanya dan tarawihnya genap sempurna. 
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Namun yang terjadi tidak ada doa namun sekedar masalah berciuman, karena sebagian 

manusia ketika mengucapkan selamat hari raya mereka berciuman, ini adalah perkara 

yang tidak ada landasannya, tidak perlu melakukan hal tersebut, cukup bersalaman dan 

mengucapkan selamat saja. 

Adapun permasalahan khutbah hari raya, para ulama telah berselisih pendapat tentang 

hal ini : 

1. Sebagian ulama berpendapat, bahwa hari raya memiliki 2 khutbah yang ada duduk 
diantara keduanya. 

2. Sebagian mereka mengatakan, tidak ada baginya kecuali 1 khutbah saja, namun jika 
para wanita tidak mendengar khutbahnya, maka boleh khusus khutbah kepada 
mereka, karena Nabi � ketika berkhutbah didepan manusia pada hari raya, 
kemudian turun mendekati wanita dan memberikan nasehat serta mengingatkan 
mereka, pengkhususan khutbah ini pada waktu kita sekarang tidak diperlukan 
(karena sudah ada pengeras suara-pent.) 
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Soal : Fadhilah Syaikh Ibnu Utsaimin rohimahulloh  ditanya : apa hukum ucapan hari 

raya? Apakah ia memiliki ucapan tertentu?  

Jawab : ucapan selamat hari raya boleh, tidak ada ucapan tertentu yang khusus, 

hanyalah ia sesuai dengan kebiasan manusia, hal ini diperbolehkan selama bukan 

merupakan dosa. 
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Soal : Apa yang diucapkan oleh Rasulullah � ketika bertemu dengan keluarga dan 

sahabatnya pada hari raya? Apakah boleh menggunakan lafadz berikut : “sepanjang 

masa engkau dalam keadaan baik” dan “semoga engkau kembali (fitroh)’ dan ungkapan 

lainnya? 

Jawab : memberi ucapan selamat hari raya disyariatkan menurut jumhur ulama Fikih, 

mereka berdalil kebolehannya dengan hadits Muhammad bin Ziyaad yang berkata : ‘aku 

bersama dengan Abu Umamah Al Bahili � dan sahabat lainnya, mereka jika kembali dari 

sholat ‘Ied berkata sebagian kepada sebagian lainnya : “Taqobalallahu minnaa wa 

minkum” (semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian). Imam Ibnu ‘Aqiil Al 

Hanbali berkata, Imam Ahmad berkata, sanad hadits Abu Umaamah Jayyid. Tidak ada 

larangan untuk mengucapkan : “selamat hari raya” dan ‘Semoga Allah menjadikan 

kalian orang yang kembali suci” dan selainnya yang biasa berlaku dikalangan manusia 

berupa ucapan selamat hari raya, selama yang dimaksudkan adalah menebarkan kasih 

sayang dan menampakan kegembiraan. Wallahu A’lam. 

Mufti : DR. Abdullah Al Faqiih 
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Soal : dari saudara kita di Washinton DC ia bertanya : Manusia mengucapkan pada hari 

raya kepada orang lain “Semoga Allah � menerima amal sholih kami dan kalian”, 

bukankan termasuk keutamaan wahai Bapak yang mulia untuk mendoakan manusia 

agar diterima semua amalnya? Apakah ada doa yang disyariatkan dalam hal perayaan 

hari raya?  

Jawab :  Tidak masalah seorang Muslim mengucapkan kepada saudaranya pada hari 

raya atau selainnya “semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian”. Aku tidak 

mengetahui tentang hal ini nash sedikitpun, namun seorang Mukmin mendoakan untuk 

saudaranya doa-doa yang baik telah ada dalil-dalil yang banyak berkaitan dengan hal 

tersebut. Wallahul Muwafiq. 

 

III. Kesimpulan 
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Risalah ini ditutup dengan komentar dari  Abu Abdillah Adz-Dzahabi  : 

Ini adalah syiar hari raya dan menunjukan kegembiraan, akhlak dan keceriaan. Sebagian 

ulama memberikan keringanan seperti Imam Ahmad dalam riwayat darinya, Imam Malik 

rohimahulloh  berkata : ‘kami tidak mengetahui perkara Tahniah dilakukan di Madinah’. 

Pokok dari permasalahan ini adalah yang disebutkan oleh Muhammad bin Ziyaad ia 

berkata : ‘aku bersama dengan Abu Umaamah Al Bahiliy � dan selainnya dari sahabat 

Nabi �, mereka jika kembali dari sholat hari raya saling mengucapkan “Taqobalallahu 

minnaa wa minkum”. Imam Ahmad berkata, ‘sanad Abu Umaamah Jayyid (diatas hasan 

dibawah shahih). 

Dari Jubair bin Nufair ia berkata : ‘Sahabat Rasulullah � jika saling bertemu pada hari 

raya saling mengucapkan “Taqobalallahu minnaa wa minka”. Imam Al Khoofi berkata . 

sanadnya Hasan. Kesimpulannya ucapan selamat hari raya dengan ungkapan apapun 

adalah baik dan benar, sekalipun apa yang diriwayatkan dari sahabat � itu lebih baik 

dan lebih bagus. Wallahu � A’lam.  
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WAKTU TERJADINYA PERISTIWA ISRAA DAN MI’RAJ 

Syaikh Mubarokfuri berkata dalam “Rokhiqul Makhtuum” (hal. 108) : 
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“Para ulama berbeda pendapat tentang penentuan waktu terjadinya, menjadi beberapa 

pendapat, Yaitu : 

1. Peristiwa Israa terjadi pada tahun dimana Allah � memuliakan Beliau � dengan 

Nubuwwah, pendapat ini dipilih oleh Imam Ath-Thobariy. 

2. Terjadi setelah Beliau � diutus selama 5 tahun, hal ini dirajihkan oleh Imam Nawawi 

dan Imam Qurthubiy. 

3. Terjadi pada tanggal 27 Rajab pada tahun ke-10 dari Nubuwah Beliau �. 

4. Terjadi 16 bulan sebelum Beliau � hijrah yaitu pada bulan Ramadhon tahun ke-12 

dari Nubuwahnya. 

5. Terjadi 1 tahun 2 bulan (14 bulan) sebelum Rasulullah � hijrah, yaitu pada bulan 

Muharram tahun ke-13 dari Nubuwahnya. 

6. Terjadi setahun sebelum hijrah yaitu pada bulan Robii’ul Awal pada tahun ke-13 dari 

Nubuwahnya. 

Ketiga pendapat yang pertama (yaitu no. 1, 2 dan 3, termasuk pendapat yang 

masyhur dinegeri kita bahwa hal itu terjadi pada tanggal 27 Rajab-pent.) 

tertolak, karena Khodijah � wafat pada bulan Ramadhon pada tahun ke-10 Nubuwah 

Nabi �, sedangkan wafatnya Khodijah � sebelum diwajibkan sholat lima waktu dan 

tidak ada perbedaan pendapat bahwa kewajiban sholat lima waktu diperintahkan pada 

malam Israa. Kemudian 3 pendapat sisanya (no. 4, 5 dan 6) aku tidak menemukan 
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sesuatu yang menguatkan salah satu diantaranya, selain bahwa konteks isi dalam surat 

Al Israa menunjukkan bahwa Isra terjadi pada akhir-akhir”. 

 

Sehingga perayaan sebagian Kaum Muslimin untuk malam 27 Rajab dengan meyakininya 

bahwa malam itu terjadinya Isra dan Mi’raj tidak ada dasarnya dalam agama kita. Berikut akan 

kami nukilkan perkataan para Ulama kita : 

1. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata dalam “Zaadul Ma’aad” (1/84) : 
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“tidak disyariatkan bagi Kaum Muslimin mengkhususkan suatu malam yang disangkanya 

bahwa itu adalah malam Israa dengan melakukan sholat atau selainnya”. 

2. Imam Ibnu Haaj berkata dalam “Al Madkhol (1/294) : 
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“termasuk bid’ah yang mereka ada-adakan didalamnya yakni pada bulan Rajab malam ke-27 

nya yang dikenal dengan malam Mi’raj…”. (dinukil dari kitabnya Syaikh Tuwaijiri “Bid’ah 

Hauliyah”) 

3. Imam Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh (Mufti ‘Aam Arab saudi sebelum Imam bin Baz) 

berkata dalam “Majmu Fatawa Syaikh Muhammad bin Ibrohim” (3/103) : 
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“Bahwa perayaan Isra dan Mi’raj adalah batil dan termasuk Bid’ah, ini menyerupai Yahudi 

dan Nashroni dalam mengagungkan hari-hari yang tidak diagungkan oleh syariat. Rasulullah 

� lah yang mensyariatkan, beliau menempatkan bahwa sesuatu ini halal yang itu haram. 

Lalu dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin dan Para Imam pemberi petunjuk dari kalangan 

sahabat dan Tabi’in. namun tidak dikenal dari mereka semua perayaan yang telah 

disebutkan tadi, lalu belia berkata : Maklsudnya bahwa perayaan yang dikenal dengan 

perayaan Isra Mi’raj adalah Bid’ah, maka tidak boleh bergabung dalam acara tersebut”. 

(dinukil dari kitabnya Syaikh Tuwaijiri “Bid’ah Hauliyah”) 

4. Lajnah Daimah (komite Fatwa) Arab Saudi pernah mengeluarkan fatwa sebagai berikut : 
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Soal : Apa hukum perayaan Maulud Nabi dan malam Isra Mi’raj dengan tujuan untuk 

dakwah syiar Islam sebagaimana yang dapat disaksikan di Indonesia? 

Jawab : Nabi � telah berdakwah kepada Islam dengan ucapan, perbuatan dan Jihad di jalan 

Allah �. Beliau � adalah orang yang paling mengerti tentang metode dakwah, 

menyebarkan Islam dan menampakkan Syiar-Syiarnya. (namun) tidak didapati dari petunjuk 

Beliau � dalam berdakwah dan menampakkan Syiar-Syiar Islam dengan perayaan Maulid 

dan tidak juga perayaan Isra dan Mi’raj. Beliau � adalah yang mengetahui ukuran tersebut 

dan telah menentukan ukuran-ukurannya. (kemudian) para sahabat � menempuh metode 

Beliau � dan mengambil petunjuknya dalam berdakwah kepada Islam dan 

menyebarkannya, (namun) mereka � tidak pernah mengadakan perayaan tersebut tidak 

pula perayaan untuk kejadian-kejadian yang besar yang semisalnya. Perayaan ini juga 

tidak dikenal oleh Para Imam kaum Muslimin yang Mu’tabar dari kalangan Ahlus Sunnah 

wal Jama’ah rohimahumulloh. Hanyalah perayaan ini dikenal dari kalangan Ahli Bid’ah dan 

yang ekstrim dalam beragama seperti Rafidhoh dan seluruh firqoh Syi’ah serta selain 

mereka dari kalangan yang sedikit ilmunya terhadap syariat yang suci. Perayaan-perayaan 

sebagaimana yang disebutkan adalah Bid’ah Mungkar, karena menyelisihi petunjuk 

Rasulullah �, Khulafaaur Rasyidin dan Para Imam Salafus Sholih pada 3 masa kurun generasi 

yang pertama �. Telah tetap hadits dari Nabi � bahwa Beliau bersabda : “Barangsiapa yang 

membuat-buat dalam perkara kami ini sesuatu yang tidak ada darinya, maka itu tertolak”. 
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Dan Sabdanya � : “Barangsiapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada perintahnya 

dari kami, maka itu tertolak”. Dan Sabdanya � : “hatilah-hatilah kalian dari perkara-perkara 

yang diada-adakan, karena setiap perkara yang diada-adakan adalah Bid’ah dan setiap 

Bid’ah adalah sesat”. Al Hadits.  

5. Imam Ibnu Baz rohimahulloh  pernah ditanya dengan pertanyaan yang dibukukan dalam 

“Majmu Fatawa wa Maqolaat Ibnu Baz” (4/275-277) sebagai berikut : 
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Soal : Sebagian Masyaikh telah mengada-adakan perayaan-perayaan, yang aku tidak 

mengetahui alasan perayaan tersebut dalam syariat, seperti perayaan tentang Maulud Nabi 

�, malam Isra dan Mi’raj dan Tahun baru Hijriyah. Kami mengharapkan penjelasan apa yang 

ditunjukan oleh syariat dalam permasalahan ini, sehingga kami berada diatas penjelasan? 

Jawab : tidak diragukan lagi bahwa Allah � telah menyempurnakan untuk umat ini 

agamanya dan nikmatnya, sebagaimana firman Allah � : { Pada hari ini telah 

Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan 

telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu}(QS. Al Maidah (5) : 3). Nabi � wafat dalam 

keadaan Beliau � telah menyampaikan risalahnya dengan jelas dan Allah � telah 

menyempurnakan syariat-syariat agama. Maka tidak boleh bagi seorang pun untuk 

mengada-adakan dalam agama ini sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, 

sebagaimana sabda Nabi � : “” (Muttafaqun ‘Alaihi dari hadits Aisyah �), dikeluarkan oleh 

Imam Muslim dalam Shohihnya dari Aisyah � bahwa Nabi � bersabda : “”. Maka ia tertolak 

tidak boleh mengerjakannya, karena hal tersebut adalah tambahan dalam agama yang tidak 

diizinkan oleh Allah �. Dalam Al Qur’an Allah � telah mengingkari orang-orang yang 

melakukan hal tersebut. Allah � berfirman dalam surat Asy-Syuura (ayat 21): {Apakah 

mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka 

agama yang tidak diizinkan Allah? } . dalam Shahih Muslim dari Jabir � bahwa Nabi � 

bersabda dalam khutbah Jum’atnya : “Ammaa Ba’du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan 

adalah Kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad �, sejelek-jeleknya 

perkara adalah apa-apa yang diadakan dan setiap Bid’ah adalah sesat. Hadits-hadits dan 

Atsar-atsar yang mengingkari perayaan-perayaan ini yang disebutkan dalam pertanyaan 

yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasul, bid’ah dan memperingatkan darinya sangat 

banyak.  Tidak sempat menjawab pertanyaan ini dengan menyebutkan sabda-sabda Nabi � 

tersebut. Beliau � adalah manusia yang memberikan nasehat kepada umat manusia dan 

yang yang paling berilumu terhadap syariat Allah �, beliau � adalah orang yang paling 
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bersemangat untuk memberikan hidayah dan petunjuk kepada umatnya untuk melakukan 

perbuatan yang bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Rabbnya �. Para sahabat � tidak 

pernah melakukan perayaan tersebut, sedangkan mereka adalah manusia yang terbaik dan 

paling berilmu setelah para Nabi �, mereka adalah manusia yang paling bersemangat 

untuk mendapatkan kebaikan. (begitu juga) para Imam pemberi petunjuk pada masa (3) 

abad yang utama tidak pernah melakukan perayaan tersebut. Hanyalah hal ini diada-adakan 

oleh sebagian orang belakangan ini, sebagian mereka merayakan hal tersebut berdasarkan 

ijtihad dan Istihsan (menganggap baik) tanpa hujjah dan kebanyakan mereka adalah Taklid 

(membebek) kepada orang sebelumnya. Maka yang wajib bagi setiap kaum Muslimin untuk 

menapaki jalan Rasulullah � dan para sahabatnya serta memperingatkan manusia dari 

perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama Allah setelah generasi mereka para 

sahabat. Yang demikian adalah jalan yang lurus dan manhaj yang tegak. Sebagaimana Allah 

� berfirman : { dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus, maka 

ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu 

mencerai beraikan kamu dari jalanNya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu 

bertakwa } (QS. Al An’aam (6) : 153). Telah tetap dalam hadits yang shahih dari Abdullah bin 

Mas’ud � bahwa Nabi � membaca ayat ini kepada para sahabat, lalu Beliau � membuat 

garis yang lurus dan bersabda : “Ini adalah jalan Allah”, lalu Beliau � membuat garis di 

kanan dan kiri dari garis lurus tadi dan bersabda : “ini adalah jalan-jalan, setiap jalan ada 

syaithon yang mengajak kepadanya”, lalu beliau membaca ayat tersebut. Allah Azza wa Jalla 

berfirman : { Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang 

dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya 

Allah amat keras hukumannya } (QS. Al Hasyr (59) : 7). Dari apa yang telah kami sebutkan 

sebelumnya jelaslah bagi anda bahwa semua perayaan tersebut adalah Bid’ah, wajib bagi 

setiap Muslim meninggalkannya dan memperingatkan darinya, yang disyariatkan bagi kaum 

Muslimin adalah mempelajari agamanya dan bersungguh-sungguh didalam mempelajari 

Siroh Nabi �, dan mempelajarinya setiap waktu tidak hanya khusus pada waktu Maulid saja. 

Semua syariat Allah � cukup dari semua yang diada-adakan dari Bid’ah-bid’ah yang ada. 

Adapun malam Isra dan Mi’raj yang shahih dari para ulama bahwa hal tersebut tidak 

diketahui dan yang datang tentang penentuan waktu kejadiannya dari hadits-hadits yang 

adalah semuanya hadist-hadits yang lemah tidak valid datangnya berasal dari Nabi �. 

Barangsiapa yang mengatakan bahwa itu terjadinya pada tanggal 27 Rajab, maka ia telah 

keliru, karena tidak ada hujjah syariat yang menguatkan hal tersebut. Taruklah waktu 

terjadinya diketahui, maka merayakannya tetap adalah bid’ah, karena hal tersebut adalah 

tambahan dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah �. Sekiranya hal ini disyariatkan, 

tentu Rasulullah � dan para sahabatnya akan lebih dahulu dan bersemangat untuk 

melaksanakannya dibanding orang-orang yang kemudian. Demikian juga waktu hijrah, kalau 

perayaan tersebut disyariatkan tentu Rasulullah � akan mengerjakannya dan juga para 

sahabatnya, kalau mereka semua melakukannya, tentu akan dinukilkan kepada kita, maka 

ketika hal tersebut tidak pernah ternukil dari mereka, hal ini menunjukan bahwa itu adalah 

bid’ah. 

Aku mengharap kepada Allah Azza wa Jalla agar memperbaiki keadaan kaum Muslimin dan 

memberikan kepada mereka pemahaman dalam agama dan agar kita semua hati-hati dari 

semua bid’ah dan hal-hal yang diada-adakan serta agar kita senantiasa menempuh jalan 
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yang lurus. Sesungguhnya Dia atas segala sesuatu Maha Kuasa. Sholawat dan Salam 

terlimpah curahkan kepada Muhammad �, keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang 

yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. 

 
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


