
  

KUMPULAN 

ARTIKEL 2013 

Ibnu ‘Abdil Qodir 



Kumupulan Artikel 2013 |  1 

 

Kata Pengantar 

 

َصلى اللُه َعَليِْه َوَسلَم خاتم النبيين، وعلى له  الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على رسولنا محمد 
 أما بعد وصحبه أجمعين.

Seperti pada tahun sebelumnya, maka saya menyusun kembali tulisan-tulisan saya 

yang terpisah sepanjang kurun masa tahun 2013. Tulisan-tulisan ini adalah diluar tulisan 

bersambung, seperti Shahih Bukhori dan selainnya. Pengumpulan tulisan ini bermaksud sebagai 

bahan muroja’ah dan muthola’ah terhadap apa yang telah kami tulis sepanjang tahun 2013, 

dengan harapan akan memudah kami dan pembaca ketika ingin merujuk kepada permasalahan 

yang pernah dibahas pada tulisan kami sebelumnya. 

 

Semoga kumpulan artikel pada tahun 2013 ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 

Amiin. 
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AMALAN-AMALAN PENGHAPUS DOSA 

 Karena Kemurahan dan Kedermawanan Allah �, maka Allah � memberikan petunjuk 

kepada hamba-Nya untuk melakukan amalan yang mudah yang bisa menghapus dosa-sosanya. 

Kami akan sarikan dari tulisan Syaikh Ibnu Ad-Dabii’ Asy-Syaibaaniy dalam karyanya “ مكفرات الذنوب
 : Ada beberapa jenis amalan yang dapat menghapus dosa, diantaranya .”وموجبات الجنة

1. Yang dapat menghapuskan dosa yang telah lalu dan yang akan datang 

A. Mengucapkan doa ini setelah makan : 

وٍة ُغِفَر لَُه َما تـََقدَم ِمْن َمْن َأَكَل طََعاًما ثُم َقاَل الَْحْمُد لِلِه الذِ  يِه ِمْن َغْيِر َحْوٍل ِمنى َوَال قُـ ى َأطَْعَمِنى َهَذا الطَعاَم َوَرزَقَِن
 َذنِْبِه وََما تََأخرَ 

“Barangsiapa yang makan, lalu berdoa : ‘segala puji bagi Allah yang telah memberi 

makanan ini kepadaku dan memberikan rezeki tanpa adanya daya dan upaya dariku’. 

Maka akan diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang” (HR. Abu Dawud 

dan selainnya, dihasankan oleh Imam Al Albani). 

B. Mengucapkan doa ini ketika memakai pakaian : 

َحمْ  َم مِ َوَمْن لَِبَس ثـَْوبًا فَـَقاَل اْل ٍة ُغِفَر لَُه َما تََـقدى َوالَ قُـوْوَب َوَرزََقنِيهِ ِمْن َغْيِر َحْوٍل ِمنِذى َكَساِنى َهَذا الثـِه الْن َذنِْبِه ُد لِل
 َوَما تَأَخرَ 

“Barangsiapa yang memakai pakaian lalu berdoa : ‘segala puji bagi Allah yang telah 

memberikan pakaianku ini dan memberiku rezeki tanpa ada daya dan upaya dariku’. 

Maka akan diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang” (HR. Abu Dawud 

dan selainnya, dihasankan oleh Imam Al Albani). 

C. Berwudhu dengan sempurna : 

َأخرَ َال ُيْسِبُغ َعبٌْد اْلُوُضوَء ِإال غَ  َفَر اللُه لَُه َما تـََقدَم ِمْن َذنِْبِه َوَما َت  
“tidaklah seorang hamba menyempurnakan wudhunya, kecuali Allah � akan 

mengampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang” (HR. Al Bazar dan 

selainnya, dihasankan oleh Imam Al Haitsami). 

D. Saling bersalaman dan bersholawat ketika bertemu dengan saudaranya Fillah : 

بِ  َياِن َعَلى النُل َأَحُدُهَما َصاِحَبُه فَـُيَصاِفُحُه ، َوُيَصل ي صلى اهللا عليه وسلم ِإال لَْم َما ِمْن َعْبَديِْن ُمَتَحابـيِْن ِفي اللِه يَْستَـْقِب
َم ِمنْـُهَما َوَما تَأَخرَ يـَْفَترَِقا َحتى تـُغْ  ا َما تـََقد َفَر ذُنُوبـُُهَم  

“Tidaklah dua orang hamba yang saling mencintai di jalan Allah, lalu keduanya 

bertemu dan bersalaman serta bersholawat kepada Nabi �, melainkan tidaklah 

keduanya berpisah, sampai diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang” 

(HR. Baihaqi dalam Syu’abul Iman dan selainnya, dihasankan oleh Imam Al Albani).  
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2. Yang dapat menghapus dosa yang telah lalu 

A. Berwudhu seperti yang diajarkan oleh Rasulullah � : 

 اٍت ، عَْن ُحْمَراَن َمْولَى عُثَْماَن بِْن َعفائِِه ، فَـَغَسَلُهَما ثََالَث َمر فْـَرَغ َعَلى يََدْيِه ِمْن ِإَن اَن َأنُه رََأى ُعثَْماَن َدَعا ِبَوُضوٍء ، فََأ
ِإلَى الِْمرْفَـَقْيِن ثَالَثًا ،  يََديْهِ ثُم َأْدَخَل يَِميَنُه ِفى الَْوُضوِء ، ثُم تََمْضَمَض ، َواْستَـْنَشَق ، َواْستَـْنثََـر ، ثُم َغَسَل َوْجَهُه َثالَثًا وَ 

 ِبىَقاَل رَأَْيُت الن رِْجٍل َثالَثًا ، ثُم َغَسَل ُكل َمَسَح ِبرَْأِسِه ، ثُم ْحَو ُوُضوِئى َهَذا  -صلى اهللا عليه وسلم  -ثُم يـَتـََوضُأ َن
َأ نَْحَو ُوُضوِئى َهَذا ثُم َصلى رَْكَعتَـيْ « َوَقاَل  َم ِمْن ذَنِْبِه َمْن تـََوض ُه لَُه َما تـََقدُث ِفيِهَما نـَْفَسُه ، َغَفَر اللِن ، الَ ُيَحد«  

“Dari Khumroon maula Ustman bin ‘Affaan bahwa ia melihat Utsman bin ‘Affaan 

meminta air wudhu, lalu ia memasukkan kedua tangannya ke bejana, lalu mencucinya 

tiga kali, lalu memasukkan tangan kanannya kedalam air wudhu, lalu berkumur-kumur 

dan beristinsyaq dan beristinsyar. Lalu mencuci wajahnya tiga kali dan kedua 

tangannya sampai sikunya tiga kali, lalu mengusap kepalanya, lalu mencuci setiap 

kakinya tiga kali. Lalu Ustman � berkata : ‘aku melihat Nabi � berwudhu seperti 

wudhuku ini, lalu Nabi � bersabda : “Barangsiapa yang berwudhu seperti wudhuku ini, 

lalu sholat 2 rakaat, dengan khusyu’, akan diampuni oleh Allah � dosanya yang telah 

lalu” (Muttafaqun ‘Alaih). 

B. Melaksanakan puasa pada bulan Ramadhan : 

َم ِمْن َذنِْبهِ  َمْن َصاَم َرَمَضاَن ِإيَمانًا َواْحِتَسابًا ُغِفَر لَُه َما تـََقد 
“Barangsiapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan dengan keimanan dan mengharap 

pahala, akan diampuni dosanya yang telah lalu” (Muttafaqun ‘Alaih). 

C. Melaksanakan Sholat tarawih pada bulan Ramadhan : 

َم ِمْن َذنِْبهِ  ا تـََقد يْـَلَة الَْقْدِر ِإيَمانًا َواْحِتَسابًا ُغفَِر لَُه َم  َوَمْن قَاَم َل
“Barangsiapa yang sholat tarawih pada bulan Ramadhan dengan keimanan dan 

mengharap pahala, akan diampuni dosanya yang telah lalu” (Muttafaqun ‘Alaih). 

D. Mengucapkan Amin pada saat Imam selesai membaca ayat terakhir surat Al Fatihah : 

ْولَ  اليَن ) فَـُقوُلوا آِميَن . فََمْن َوافََق قَـْولُُه قَـ ِإلمَاُم ( غَْيِر اْلَمغُْضوِب َعَليِْهْم َوَال الض َم  ِإَذا َقاَل ا الَْمالَِئَكِة ُغِفَر لَُه َما تـََقد
 ِمْن َذنْبِهِ 

“Jika Imam berkata : ‘Ghoirul maghduubi ‘alaihim walaadh dhooliin’, maka jawablah : 

‘Aamiin’. Jika ucapannya bertepatan dengan ucapan malaikat, maka akan diampuni  

dosanya yang telah lalu”  (Muttafaqun ‘alaih). 

E. Mengucapkan “Robbanaa wa lakal hamdu” ketika Imam berkata “Sami’a Allahu liman 

Hamidah : 

ِإلَماُم َسِمَع اللُه لَِمْن َحِمَدُه فَـُقوُلوا رَبـَنا َوَلَك اْلَحمُْد َفِإن َمْن َوافََق قَـْوُلُه قَـْولَ  تـََقدَم ِمْن الَْمالَِئَكِة ُغِفَر لَُه َما  ِإَذا َقاَل ا
 َذنِْبهِ 
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“Jika Imam berkata : ‘Sami’a Allahu limah Hamidah’, maka jawablah : ‘Robbanaa 

walakal hamdu’. Jika ucapannya bertepatan dengan ucapan malaikat, maka akan 

diampuni dosanya yang telah lalu” (HR. An Nasa’I dan selainnya, dishahihkan oleh 

Imam Al Albani). 

F. Berwudhu dan Sholat sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah � : 

َم ِمْن َعَملٍ  ى َكَما ُأِمَر ُغِفَر لَُه َما َقدَأ َكَما أُِمَر َوَصل َمْن تـََوض 
“Barangsiapa yang berwudhu dan sholat sebagaimana yang diperintahkan akan 

diampuni dosanya yang telah lalu” (HR. Nasa’I, Ibnu Majah dan selainnya, dishahihkan 

oleh Imam Al Albani). 

3. Yang dapat menghilangkan dosa, sehingga seperti bayi yang baru lahir 

A. Berhaji dengan khusyu’ : 

ِم َولََدتُْه ُأمهُ َمْن َحج لِلِه فَـَلْم يَـرُْفْث َولَْم يـَْفُسْق َرَجَع َكيَـوْ   
“Barangsiapa yang berhaji, kemudian ia tidak berkata jorok dan tidak berbuat fasik, 

maka ia kembali seperti hari pada waktu dilahirkan oleh ibunya” (HR. Bukhori). 

B. Sholat dhuha setelah sholat Subuh : 

ى الَْغَداَة فَـَقعََد ِفي َمْقعَِدِه فََـلْم يَْـلُغ ِبَشْيٍء ِمْن أَْمِر الدنْـَيا ، َويَذُْكُر اللَه َحتى ُيَصلَي الضحَ  َمْن َصلى الَْفْجَر َأْو َقاَل :
يـَْوِم َولََدتُْه ُأمُه ال َذنَْب لَهُ  َع ، رََكَعاٍت َخَرَج ِمْن ذُُنوبِِه َك  َأرَْب

“Barangsiapa yang sholat Subuh, lalu ia tetap duduk di tempatnya, tidak 

membicarakan masalah dunia, ia berdzikir kepada Allah � sampai ia sholat Dhuha 4 

rakaat, maka hilanglah dosanya, kembali seperti ia dilahirkan ibunya sama sekali tidak 

ada dosanya” (HR. Abu Ya’laa, dihasankan oleh Imam Bushiiriy). 

4. Yang dapat menghapuskan dosa, sekalipun dosanya sebanyak buih di lautan (amat sangat 

banyak) 

A. Melakukan dzikir berikut setelah selesai sholat : 

بـَر اللَه  َثالَثًا َوَثالَثِيَن َفِتْلَك ِتْسعٌَة َوِتْسُعوَن َمْن َسبَح اللَه ِفى ُدبُِر ُكل َصالٍَة َثالَثًا َوثَالَثِيَن َوَحِمَد اللَه ثَالَثًا َوثََالثِيَن وََك
َم الِْمائَِة الَ ِإلََه إِال اللُه َوْحَدُه الَ َشرِيَك لَُه  لَُه الُْمْلُك َولَُه اْلَحْمُد َوُهَو َعَلى ُكل َشْىٍء َقِديٌر ُغِفَرْت َخطَايَاُه َوِإْن  َوَقاَل تََما

َبْحرِ  لَ زَبَِد اْل  َكاَنْت ِمْث
“Barangsiapa yang bertasbih setiap selesai sholat sebanyak 33 kali, bertahmid 33 kali 

dan bertakbir 33 kali, jadi semuanya 99 kali, digenapkan menjado 100 dengan berdzikir 

: ‘tidak ada tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya, 

Dialah pemilik kerajaan dan segala pujian dan Dia atas segala sesuatu Maha Berkuasa’. 

Maka akan diampuni dosanya, sekalipun sebanyak buih di lautan” (HR. Muslim). 

B. Membaca dzikir berikut sebanyak 100 kali pada waktu pagi dan petang : 

ْبَحاَن اللِه َوِبَحْمِدِه ُغِفَرْت ُذنُوبُهُ  ، َوِإْن َكاَنْت َأْكثـََر مِْن زَبَِد الَْبْحرِ َمْن َقاَل ِإَذا َأْصَبَح ِمائََة َمرٍة، َوِإذَا أَْمَسى ِمائََة َمرةٍ: ُس  
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“Barangsiapa jika pada waktu dan petang berdzikir sebanyak 100 kali dengan dzikir : 

‘Maha suci Allah dan segala puji bagi-Nya’. Maka akan diampuni dosanya, sekalipun 

lebih banyak dari buih di lautan” (HR. Al Hakim dan selainnya, dishahihkan oleh Imam 

Al Hakim dan Imam Al Albani). 

C. Berdzikir seperti ini : 

انَْت ِمْثَل َال ِإلََه ِإال اللُه َواللُه َأْكبَـُر َوالَ َحْوَل َوَال قُـوَة ِإال بِاللهِ. ِإال ُكفَرْت َعْنُه َخطَايَاُه َما َعَلى األَْرِض َأَحٌد يَُـقوُل  َولَْو َك
 زَبَِد الَْبْحرِ 

“Tidak seorang pun di muka bumi ini yang berdzikir : ‘tidak ada tuhan yang berhak 

diibadahi kecuali Allah, Allah Maha Besar, tidak ada daya dan upaya kecuali karena 

Allah’. Akan diampuni dosanya, sekalipun sebanyak buih di lautan” (HR. Tirmidzi dan 

selainnya, dihasankan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Al Albani). 

D. Berdzikir “Subhanallah wa bihamdihi setiap hari 100 kali : 

َحْمِدِه . ِفى يـَْوٍم ِمائََة َمرٍة ُحطْت َخطَايَاُه ، َوِإْن َكانَْت ِمْثَل زَبَِد الْبَ  ْحرِ َمْن َقاَل ُسبَْحاَن اللِه َوِب  
“Barangsiapa yang berdzikir ‘Subhanallah wa bihamdihi’ sebanyak 100 kali setiap hari, 

akan dihapus kesalahannya, sekalipun sebanyak buih di lautan” (Muttafaqun ‘Alaih). 

  

Demikian beberapa amalan yang sengaja saya ambil dari kitab tersebut, yang saya lihat 

dishahihkan atau dihasankan oleh para ulama. Dan tentunya masih banyak lagi amalan-amalan 

yang dapat menghancurkan dosa, sekalipun itu sangat banyak dan sangat besar. Sepintas dapat 

kita lihat, amalan-amalan diatas adalah ringan, tidak memerlukan waktu dan uang yang banyak, 

bahkan sebagian besarnya sama sekali tidak mengeluarkan biaya. Semoga amalan-amalan 

tersebut dapat kita amalkan, sehingga besar harapan kita berjumpa dengan Rabb kita, tanpa 

membawa dosa sedikitpun. Amiin.  
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ASMA’ ALLAH AZZA WA JALLA ADALAH TAUQIFIYYAH (MUTLAK BERDASARKAN 

WAHYU, SEDANGKAN AKAL TIDAK PUNYA PERANAN DIDALAMNYA) 

 

  Dalam masalah asma’ ini harus berlandaskan A l Qur’an dan As-Sunnah, 

tanpa adanya penambahan dan pengurangan, karena akal tidak mungkin dapat 

mengetahui Asma’ yang dimiliki-Nya. Untuk itu, kita wajib berpijak pada nash 

berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla :  

ْنُه َمْسُئوًال  َؤاَد ُكل ُأولَِئَك َكاَن َع  َوَال تـَْقُف َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم ِإن السْمَع َوالَْبَصَر َوالُْف
“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. 

Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan 

jawabnya.” (QS. Al-Israa’ : 36). 

Firman-Nya juga : 

ثَْم َوالْبَـْغَي ِبَغْيِر اْلَحق َوَأْن تُ  ُسْلطَانًا َوَأْن تَُـقولُوا  ْشرُِكوا بِاللِه َما لَْم يـُنَـزْل بِهِ ُقْل ِإنَما َحرمَ رَبَي الَْفَواِحَش َما ظََهَر ِمنْـَها َوَما َبطََن َواإلِْ
 َعَلى اللِه َما َال تـَْعَلُمونَ 

” Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak 

ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang 

benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan 

hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu 

ketahui” (QS. Al-A’raaf : 33). 

 Selain itu, memberikan nama kepada A llah dengan asma’ yang tidak ditetapkan 

oleh Allah bagi diri-Nya sendiri, atau mengingkari asma’-Nya adalah pelanggaran 

terhadap hak A llah. Maka wajiblah berlaku sopan dalam masalah ini dan cukup dengan 

mengikuti apa yang datang dari nash. 

 

 

(dinukil dari buku Syarah Asma’ul Husna karya DR. Sa’id bin Ali bin Wahf Al-Qohthani, 

pustaka Imam Syafi’I hal 11-12) 
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BELAJAR DARI AKHLAK IMAM AL ALBANI 

DALAM MENGHORMATI AHLI ILMU 

 

Sekilas bagi saya ketika membaca kritikan-kritikan Imam Al Albani kepada Aimah hadist 

lainnya dalam kitab-kitab takhrij beliau, ada kesan beliau merendahkan para Aimah tersebut, 

namun ketika dikaji lebih dalam, sebenarnya beliau adalah ulama yang sangat menghormati ahli 

ilmu, terlebih lagi para Aimah sebelumnya. Barangkali kesan ini timbul karena gaya bahasa 

beliau yang tanpa “tedeng aling-aling” mengkritik mereka secara ilmiah. Namun sejatinya Imam 

Al Albani banyak mengambil faedah dari mereka.  

Salah satu contohnya adalah ketika Imam Al Albani melakukan kritik terhadap kitab 

Fiqhus sunnah karya Syaikh Sayyid Saabiq, yang beliau namai karyanya tersebut dengan nama 

 Anugerah yang sempurna dalam ta’liq terhadap Fiqhus) ”تمام المنة في التعليق على فقه السنة“

Sunnah). Beliau berkata dalam Mukadimah “Tamaamul Minnah” (cet. Daarur Rayah) (hal. 12-

13),  ketika menjelaskan kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam Fiqhus Sunah : 

  يمكن حصر هذه األخطاء على وجه التقريب فيما يلي:
  أحاديث كثيرة سكت المؤلف عليها وهي ضعيفة. - 1
  أحاديث أخرى قواها وهي عند التحقيق واهية. - 2
  أحاديث ضعفها وهي صحيحة أو لها أسانيد أخرى صحيحة. - 3
  أحاديث ينسبها لغير "الصحيحين" وهي فيهما أو في أحدهما. - 4
  ديث يعزوها ألحد "الصحيحين" وغيرها وال أصل لها فيهما.أحا - 5
  أحاديث يوردها وال وجود لها في شيء من كتب السنة. - 6
  سوق الحديث من طريق صحابي يسميه برواية جماعة من المحدثين وهو عند بعضهم عن صحابي آخر أو أكثر. - 7
  إليه عقبه بما يقدح في صحته عزوه الحديث لمخرجه ساكتا عليه مع أن مخرجه الذي نسبه - 8
القياس مع أنه يوجد فيها حديث  -  9 ا ب لمسائل فكثيرا ما يسوق المسائل دون دليل يؤيدها وأحيانا يحتج له عدم تتبعه أدلة ا

  صحيح وتارة يستدل بالعموم وفيها دليل خاص.
  عدم استقصائه مسائل الفصل مثل "األغسال المستحبة" ونحوها. - 10
  ي المسالة الواحدة أقواال متعارضة دون أن يرجح إحداها على األخرى.إيراده ف - 11
  اضطراب رأيه في بعض المسائل في المكان الواحد فيختار في أول البحث ما ينقضه في خاتمته. - 12
يله وقوة دليل مخالفه. - 13   ترجيحه من األقوال واآلراء المتعارضة ما ال يستحق الترجيح لضعف دل
  الحديث الصحيح الذي ال معارض له من الحديث في غير ما مسألة.مخالفته  - 14

وهذا النوع األخير من أنكر ما وقع للمؤلف فإنه ال يتفق في شيء مع توجيه المؤلف في الكتاب الناس إلى األخذ بالسنة 
ئل أو عدم علمه بمن والسيما إذا عرفت أن عذره في المخالفة المشار إليها هو عدم أخذ الجمهور بالحديث في بعض المسا
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تها وسيأتي كالم اإلمام الشافعي الذي يبطل هذه  عمل به في مسألة أخرى وهذه هي شبهة المقلدين في رد السنن ومحارب
 الشبهة ويستأصل شأفتها جزاه اهللا خيرا

“Mungkin dapat dibatasi kesalahan-kesalahan yang ada, kurang lebih sebagai berikut : 

1. Hadits-hadits yang banyak didiamkan penulis (Syaikh Sayyid Sabiq) adalah lemah 

statusnya. 

2. Hadits-hadits yang dikuatkan penulis, setelah ditahqiq ternyata lemah. 

3. Hadits-hadits yang dilemahkan penulis, ternyata shahih atau ia memiliki jalan lain yang 

shahih. 

4. Hadits-hadits yang dinisbahkan kepada selain Bukhori-Muslim, ternyata sebenarnya ada 

didalam Bukhori-Muslim atau salah satunya. 

5. Hadits-hadits yang penulis sandarkan kepada Bukhori-Muslim atau selainnya, ternyata 

tidak terdapat disana. 

6. Hadits-hadits yang dibawakan penulis, ada yang sama sekali tidak terdapat didalam kitab 

sunnah. 

7. Menyebutkan hadits dari jalan sahabat yang disebutkan berasal dari riwayat sekelompok 

ulama hadits, namun sebenarnya dalam kitab para ulama ia berasal dari sahabat lain atau 

lebih dari seorang sahabat. 

8. Menyandarkan hadits kepada ulama yang meriwayatkannya, namun mendiamkan 

komentarnya, padahal ulama yang meriwayatkan tadi, mengkritik keshahihan hadits 

setelah meriwayatkannya. 

9. Tidak selalu menyertakan dalil-dalil dalam permasalahan yang dibahas, kebanyakan 

permasalah yang tidak disertakan dalil, dikuatkan dengan qiyas, padahal terdapat hadits 

shahih atau terkadang berdalil dengan dalil umum, padahal ada dalil khusus. 

10. Tidak menguasai beberapa permasalahan, seperti mandi-mandi sunnah atau semisalnya. 

11. Membawakan dalam sebuah permasalahan pendapat-pendapat yang saling bertentangan, 

namun tanpa merajihkan salah satu pendapat tersebut. 

12. Tidak konsisten dalam berpendapat pada sebagian permasalahan, beliau memilih sebuah 

pendapat diawal pembahasan, lalu membatalkannya pada akhir pembahasan. 

13. Menguatkan pendapat yang bertentangan, namun sebenarnya pendapat tersebut tidak 

layak dirajihkan karena lemahnya dalil dan kuatnya dalil yang menentangnya. 

14. Menyelisihi hadits shahih yang tidak ada penentangnya dengan hadits yang tidak berkaitan 

dengan tema pembahasan. 

Jenis terakhir ini adalah yang paling parah dari apa yang dilakukan penulis, karena 

tidak sesuai dengan komitmen penulis untuk menyajikan kepada manusia, yang hanya merujuk 

kepada sunnah, terlebih lagi ketika diketahui bahwa alasan penulis meninggalkan hadits yang 

shahih, karena mayoritas ulama tidak berpegang dengan hadits tersebut pada sebagian 

permasalahan atau ketidaktahuan penulis adanya orang yang mengamalkan hadits tersebut. 
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Ini adalah syubhatnya para tukang taqlid didalam membantah sunah-sunah Nabi Sholallahu 

'alaihi wa Salaam, akan datang ucapan Imam Syafi’I yang membatalkan syubhat ini dan 

mencabut sampai ke akar-akarnya. Semoga Allah membalas kebaikan kepada Imam Syafi’i. 

  

Kita lihat betapa pedasnya ucapan Imam Al Albani kepada penulis kitab Fiqhus Sunnah 

Syaikh Sayyid Sabiq. Tentu orang yang senang mencari kesalahan manusia, akan menjadikan hal 

ini sebagai kesempatan menghantam para ahli ilmu. Namun ketika kita melihat apa yang 

dilakukan oleh Imam Al Albani, tahulah kita agungnya akhlak ulama yang senantiasa membela 

hadits-hadits Nabi ini. Imam Al Albani berkata setelahnya : 

يان أخطائه أن أحط من قدره شيئا أو أبخس من حقه  وقد يكون من نافلة القول أن أذكر أنني ال أريد بالتعليق على الكتاب وب
 بل إنما أريد االنتصار للحق بالحق وصيانة "فقه السنة" عن الخطأ ما أمكن فإن ذلك أدعى إلقبال الناس عليه واالستفادة منه

“sebagai tambahan, aku tidak bermaksud ketika memberikan komentar kitab Fiqhus Sunah dan 

menjelaskan kesalahannya untuk menurunkan atau merendahkan kedudukan penulisnya, 

namun ini semua untuk menolong kebenaran dengan kebenaran dan ikut menjaga kitab Fiqhus 

Sunnah dari kesalahan sebisa mungkin. Oleh karenanya aku merekomendasikan kepada 

manusia untuk menerima kitab Fiqhus Sunnah dan mengambil faedah darinya”. 

 Betapa mulianya beliau, bandingkan! dengan orang-orang yang hanya mendapatkan 

satu dua ketergelinciran ulama, kemudian ia jadikan sebagai sarana membodoh-bodohkannya 

dan menginjak-injak harga dirinya. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat tercela seperti ini. 

Amiin 
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BELAJAR DARI AKHLAK SAMAHATUS SYAIKH 

 MUHAMMAD BIN IBROHIM ALU SYAIKH 

(Disadur dari  tul isan Syaikh Naashir bin Hamd Al  Fahd yang dipubl ikasikan oleh Multaqo Ahlul  Hadits) 

 

Beliau adalah Mufti ‘Aam Saudi Arabia sebelum Samahatus Syaikh bin Baz. Nasab beliau 

sampai kepada Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, mujadid islam pada zamannya. 

Beliau dilahirkan pada tanggal 10 Muharam tahun 1311 H atau bertepatan dengan tanggal 23 

Juli tahun 1893. pada saat beliau lahir, ibunya sedang melaksanakan puasa Asy-Syuraa’. Beliau 

lahir dari pasangan Ibrohim bin Abdul Lathif dan Jauharoh bintu Abdul Aziz Al Hilaaliy. Bapaknya 

adalah seorang hakim pada zamannya. 

Al Imam Muhammad bin Ibrohim Alu Syaikh masa kecilnya tumbuh dalam naungan 

rumah yang dipenuhi oleh ilmu dan agama, beliau telah mempelajari Al Qur’an dan hapal Al 

Qur’an pada usia remajanya. Kemudian beliau belajar berbagai macam cabang ilmu agama. 

Pada usia 17 tahun penglihatan beliau hilang, sehingga akhirnya mengalami kebutaan. Diantara 

guru-guru beliau adalah : 

1. Syaikh Abdur Rokhman bin Mufairij, Al Imam belajar Al Qur’an pada saat usianya masih 

belia.   

2. Pamannya, Syaikh Abdullah bin Abdul Lathif, beliau belajar kepadanya sebelum hilang 

penglihatannya. Syaikh Abdullah sangat menyayanginya. 

3. Syaikh Sa’ad bin Hamd bin ‘Atiiq, Al Imam sangat menyukai gurunya ini, sehingga kalau 

beliau menyebutkan syaikhnya ini, biasanya beliau akan mengatakan : ‘Syaikhunaa, syaikh 

kabiir dan seorang Alim yang masyhur’. 

4. Syaikh Abdullah bin Roosyid, Al Imam belajar kepadanya ilmu faroid (warisan). 

5. Syaikh Muhammad bin Abdul Aziz Al Maani’, Syaikh Nashir Al Fahd menceritakan bahwa 

beliau melihat berapa kali, jika Syaikh Ibnu Maani’ mengunjungi Al Imam, maka Al Imam 

berdiri menyambutnya lalu menciumnya, sangat berantusias menyambutnya, lalu 

mempersilakan untuk duduk di tempatnya. Ketika aku menanyakan kenapa Al Imam 

melakukan hal ini kepadanya, maka dikatakan kepadaku bahwa Syaikh Ibnu Maani’ adalah 

gurunya dan beliau menghormatinya karena usianya yang lebih tua. 

Aktivitas kesibukan Imam Muhammad bin Ibrohim Alu Syaikh sangat banyak, beliau 

pernah menduduki beberapa posisi sebagai berikut : 

1. Menjabat sebagai hakim untuk wilayah Ghotghot, selama kurang lebih 6 bulan 

2. Beliau menjadi Imam masjid Syaikh Abdur Rokhman bin Hasan, beliau menjadi Imam dan 

khothib di masjid tersebut sampai beliau wafat. Sekarang masjid ini bernama masjid Syaikh 

Muhammad bin Ibrohim. 

3. Beliau sebelum sibuk dengan aktivitas yang berkaitan dengan kemaslahatan kaum 

muslimin, mengajar di masjidnya setelah sholat subuh, lalu di rumahnya pada waktu Dhuha 

dan terkadang mengajar di masjidnya juga setelah ashar. 
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4. Beliau sudah menjadi mufti Arab Saudi, sebelum dibuka lembaga fatwa secara resmi, 

kemudian pada bulan Sya’ban tahun 1374 H yang bertepatan dengan bulan Maret 1955, 

dibukalah secara resmi lembaga fatwa dibawah kepempinan beliau Rokhimahullahu. 

5. Ketika didirikan Universitas Islam Madinah pada tahun 1380 H atau bertepatan dengan 

tahun 1960, beliau menjabat sebagai rektornya dan menunjuk Samahatus Syaikh Abdul  

Aziz bin Abdullah bin Baz sebagai wakil rector. 

Murid-murid beliau sangat banyak, diantara mereka adalah : 

1. Syaikh Abdullah bin Humaid 

2. Syaikh bin Baz 

3. Syaikh Shoolih bin Ghushuun 

4. Syaikh Abdur Rokhman bin Faaris 

Beliau memiliki akhlak yang mulia, berikut beberapa gambaran akhlaknya : 

1. Beliau seorang yang cerdas, sekalipun pada usia mudanya beliau sudah kehilangan 

penglihatannya. 

2. Beliau adalah orang yang memiliki hapalan yang kuat, beliau hapal banyak matan-matan 

kitab. Beliau juga memiliki hapalan yang mutqin (kokoh) tentang Al Qur’an. Syaikh Al Fahd 

bersaksi bahwa selama 18 tahun bersama dengan beliau, maka tidak pernah mendapati Al 

Imam salah dalam membaca Al Qur’an ketika mengimami jamaah di masjidnya. Beliau tidak 

pernah mengulangi bacaan surat Al Qur’an ketika mengimami sholat, selama kurang lebih 

18 tahun, menurut persaksian Syaikh Al Fahd. Tentu ini sesuatu yang luar biasa dari 

seorang yang memiliki cacat kebutaan pada usia mudanya. 

3. Beliau seorang yang teguh dan tegas, Al Imam sangat disiplin dalam menghapal matan-

matan kitab, beliau tidak rela hanya hafal sedikit saja matan-matan tersebut dan beliau 

juga tidak rela kalau hapalan matan kitabnya hilang begitu saja. 

4. Beliau sangat zuhud terhadap gelar dan pujian. Syaikh Al Fahd mengisahkan bahwa selama 

kurang lebih 18 tahun menemani beliau, tidak pernah mendengar Al Imam mengucapkan 

untuk dirinya sendiri sebutan “Syaikh” atau “mufti”, sekalipun ketika menukilkan berita  

dari selainnya, beliau hanya menyebut namanya saja untuk dirinya.  

Coba kita lihat betapa agungnya akhlak beliau, tidak gila dengan gelar dan puja-puji, 

sampaipun ketika menyampaikan berita dari orang lain yang tentunya orang lain tersebut 

menyebut nama beliau dengan Syaikh atau mufti. Betapa kita sering dapatkan, misalnya 

seorang ustadz ketika ditanya oleh hadirin, misalnya dengan pertanyaan : ‘ustadz apa 

hukumnya hal ini …’, maka sering kita dengar, ustadz tersebut ketika membacakan 

pertanyaannya akan mengulangi perkataan “ustadz” sebagaimana ucapan si penanya. 

Kemudian Syaikh Al Fahd melanjutkan, Al Imam jika ada orang yang memujinya, maka 

beliau langsung memotongnya dan berkata : ‘semoga Allah menerima taubat kami’, 

‘semoga Allah memaafkan kami’. 
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5. Beliau sangat menghormati gurunya, ulama, para Dai dan hakim. Telah berlalu bagaimana 

sikap Al Imam kepada gurunya Syaikh Ibnu Maani’. Syaikh Al Fahd menceritakan bahwa 

dirinya melihat Syaikh Hamuud At-Tuwaijiriy berkunjung ke samahatul Mufti, lalu 

membacakan tulisannya yang berisi bantahan kepada ahlu bid’ah, setelah selesai pada saat 

Syaikh Hamuud beranjak pulang, Al Imam berkata : ‘Syaikh Hamuud mujahid, Jazakallah 

khoir’. Al Imam sangat memuliakan Syaikh Ahmad Syakir dan syaikh Hamid Al Faqhi, jika 

berkunjung ke Saudi, beliau langsung menjamunya. Dan masih banyak kisah lainnya. 

6. Beliau sangat cemburu terhadap agamanya, Syaikh Al Fahd mencontohkan bahwa pada 

suatu hari ada seorang yang bercerita kepada beliau tentang sebagian kemungkaran yang  

terjadi, maka pada keesokkan harinya Al Imam tampak gelisah, beliau sempat berkata : 

‘aku tidak bisa tidur semalaman, karena merasa sempit (dengan cerita orang tadi)’. 

7. Beliau sangat menjaga waktu, seluruh waktunya digunakan untuk ketaatan kepada Allah 

dan menunaikan kebutuhan kaum muslimin. Syaikh Al Fahd mengisahkan bahwa dirinya  

pernah pergi bersafar bersama Al Imam, maka sepanjang perjalanan, Beliau meminta  

kepada orang yang ikut bersama dengannya untuk membacakan kitab-kitab para ulama. 

8. Beliau sekalipun dikenal tegas dan memiliki wibawa dikalangan manusia, namun Al Imam 

juga sosok yang humoris, terkadang beliau bercanda dengan murid-muridnya. 

9. Beliau Rokhimallahu tidak pernah menceritakan ibadahnya kepada seorang pun. Syaikh Al  

Fahd menceritakan bahwa Al Imam banyak melakukan ibadah haji dan umroh, khususnya 

menjelang akhir usianya. Beliau banyak membaca Al Qur’an dalam kesendiriannya. 

10. Beliau sangat waro’ khususnya dalam masalah ibadah jika dimintai fatwa. Beliau terkadang 

tawaquf ketika ditanya atau beliau baru memberikan jawabannya sehari atau 2 hari setelah 

mempelajari pertanyaannya. Berikut berapa contoh yang disebutkan oleh Syaikh Al Fahd : 

A. Ada seorang dari daerah Zulfa yang sering pergi bersafar, ia bercerita bahwa dirinya  

pernah tinggal disebelah masjid yang imam masjidnya mencukur jenggotnya dan 

merokok, maka kemudian orang tersebut meminta kepada syaikh Al Fahd 

menanyakannya kepada Imam Muhammad bin Ibrohim Alu Syaikh, maka Al Imam tidak 

langsung menjawabnya, beliau tawaquf selama kurang lebih 2 hari, baru kemudian 

beliau memberikan jawaban : ‘hendaknya ia mencari masjid yang lain, jika tidak 

mendapati masjid yang lain, maka janganlah ia sholat dibelakang orang (fasik) tersebut, 

selama ia dalam kondisi safar’. 

B. Syaikh Fahd menceritakan bahwa pada tahun 1377 H, dirinya pernah sakit kakinya, 

sampai kakinya di-gips, sehingga dirinya tidak bisa menggerakkan kakinya, kemudian 

ketika waktu sholat dirinya hanya bertayamum dan tidak mampu untuk menghadap 

kiblat. Kemudian setelah sembuh aku bertanya kepada Al Imam, apakah sah sholatku 

atau aku perlu mengulanginya? Maka beberapa hari aku menunggu jawabanya, namun 

beliau tidak memberikan jawaban sedikitpun. 
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Al Imam berpulang ke rakhmat Allah pada waktu Dhuha hari Kamis tanggal 17 Dzulhijjah 

tahun 1393 atau bertepatan dengan tanggal 10 Januari 1974 di kota Mekkah pada saat akan 

kembali dari menunaikan ibadah haji. Semoga Allah Ta’aalaa menempatkan beliau di jannah-

Nya. Amiin. 
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BERWUDHU SETELAH BERHUBUNGAN BADAN SEBELUM TIDUR 

 Salah satu faktor penambah hubungan harmonis antara suami istri adalah melakukan 

“Jimaa’” (berhubungan badan), disamping itu juga agar sepasang suami-istri tersebut 

mendapatkan anak yang sholih. Terkadang suami-istri melakukan Jima’ di malam hari karena 

kondisinya lebih memungkinkan setelah melakukan aktivitas pada siang harinya. Waktu inilah 

yang disinggung oleh Allah � dalam ayat-Nya : 

يَن لَْم يـَبْـلُغُوا الُْحُلَم ِمنْ  ْيَمانُُكْم َوالِذ َأيـَها الِذيَن َآَمنُوا ِلَيْسَتْأِذْنُكُم الِذيَن َمَلَكْت َأ ُكْم ثََالَث َمراٍت ِمْن قَـبِْل َصَالِة يَا 
ْجِر َوِحيَن َتَضُعوَن ثِيَاَبُكْم ِمَن الظِهيَرِة َوِمْن بـَْعِد َصَالِة اْلِعَشا ُكْم َوَال َعلَيِْهْم الَْف ِء ثََالُث َعْورَاٍت َلُكْم َلْيَس َعلَْي

للهُ َلُكُم اْآلََياِت َواللُه َعلِ  يٌم َحِكيمٌ ُجَناٌح بـَْعَدُهن َطوافُوَن َعَلْيُكْم بَـْعضُُكْم َعَلى بـَْعٍض َكَذِلَك يـُبَـيُن ا  
“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu 

miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu 

tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu 

menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) 

tiga 'aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari 

(tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada 

sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah 

Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. An Nuur : 58). 
 

 Kemudian disyariatkan bagi orang yang berjima’ untuk mandi Junub, namun karena 

dilakukan pada malam hari tentunya banyak yang menunda melakukan mandi Junub pada pagi 

harinya sebelum melakukan sholat Subuh, karena ketika seorang dalam keadaan Junub berarti 

ia dalam keadaan hadats besar yang perlu disucikan dahulu sebelum melakukan sholat. 

Sehingga kebutuhan mandi Junubnya pada waktu itu adalah dalam rangka melaksanakan sholat 

Subuh pada pagi harinya. Oleh karenanya diperbolehkan baginya untuk tidur terlebih dahulu 

dalam keadaan Junub. Namun disyariatkan baginya untuk berwudhu dengan wudhu sholat 

sebelum ia tidur, berdasarkan hadits berikut : 

 ِبىلن َناُم َأَحُدنَا َوْهَو ُجُنٌب َقاَل  -صلى اهللا عليه وسلم  -َعْن َعبِْد اللِه َقاَل اْستَـْفَتى ُعَمُر ا ا تَـَوضَأ « أَيـَ نـََعْم ، إَِذ

« 
“Dari Abdullah bin Umar � ia berkata : ‘Umar � meminta fatwa kepada Nabi � : 

‘apakah kami (boleh) tidur dalam keadaan junub?’, Nabi � menjawab : “iya, jika engkau 

telah berwudhu” (HR. Bukhori dan selainnya). 

َوضَأ َوَعْن َعاِئَشَة َقاَلْت : { َكاَن رَُسوُل اللِه َصلى اللُه عََلْيِه َوَسلَم إذَا َأرَاَد َأْن يـََناَم َوُهَو ُجُنٌب  َغَسَل فَـْرَجُه َوتَـ

 ُوُضوَءُه ِللصَالِة }
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“Dari Aisyah � ia berkata : ‘Rasulullah � jika hendak tidur dalam kondisi Junub, Beliau 

mencuci kemaluannya, lalu berwudhu seperti wudhunya sholat” (Muttafaqun ‘alaih). 
 

 Para ulama Fikih berselisih pendapat, apakah wudhu ini wajib bagi orang yang tidak 

segera mandi Junub sebelum ia tidur lagi? Ataukah Cuma hukumnya dianjurkan saja?. Ulama 

dari kalangan madzhab Dhohiriyyah dan Ibnu Hajib dari kalangan Malikiyyah mengatakan 

wajibnya wudhu tersebut, dalil mereka adalah dari hadits Ibnu Umar � diatas dalam riwayat 

Imam Bukhori. Yakni hadits tersebut dikaitkan dengan syarat berwudhu agar seseorang boleh 

tidur ketika dalam kondisi Junub, sebagaimana dalam fatwa Rasulullah � diatas. Beliau 

mengatakan Jika engkau berwudhu.  

 Namun jumhur (mayoritas ulama) mengatakan wudhu tersebut hanya berupa anjuran 

saja, mereka menjawab dalil yang dibawakan oleh kelompok ulama yang mengatakan wajib 

sebagai berikut : 

1. Telah terdapat jawaban tambahan dari Rasulullah � pada saat memberikan fatwa kepada 

sahabat Umar � sebagaimana diriwayat Imam Abur Rozaq dalam “Mushonaf” (no. 1077) 

dari jalan : 

 َصل ِبيُعَمَر اْستَـْفَتى الن اِق، َعِن ابِْن ُجَرْيٍج َقاَل: َأْخبَـَرِني نَاِفٌع، َعِن ابِْن ُعَمَر، َأنزَم َعْبُد الرى اهللاُ َعلَيِْه َوَسل
َو ُجُنٌب؟ َقاَل: §فَـَقاَل:  َوضْأ،«َأيـََناُم َأَحُدنَا وَُه »ثُم لِيَـَنْم َحتى يـَْغَتِسَل ِإَذا َشاءَ  نـََعْم، ِليتَـ   

“Abdur Rozaq dari Ibnu Jurair ia berkata, akhbaronii Naafi’ dari Ibnu Umar dari 
Umar � bahwa ia pernah minta fatwa kepada Nabi �, ‘apakah kami (boleh) tidur 

dalam kondisi junub?’, Nabi � menjawab : “iya, berwudhulah, lalu tidurlah sampai 

nanti engkau mandi, jika engkau mau”. 
Sanad hadits ini shahih semua perowinya tsiqot, perowi Bukhori-Muslim, sekalipun Ibnu 

Juraij seorang yang Mudallis, namun disini beliau telah menjelaskan aktivitas 

periwayatannya. 

Maka perkataan Nabi � Jika engkau mau, menunjukkan bahwa wudhu sebelum tidur 

adalah anjuran semata, karena Nabi � seolah-olah mengatakan jika engkau mau silakan 

berwudhu (dan ini tentunya lebih utama) dan jika engkau ingin tidak berwudhu juga tidak 

mengapa. 

2. Riwayat Sahabat Umar � yang terdapat ziyadah (tambahan) ini, juga didukung oleh 

pertanyaan dari anaknya, Ibnu Umar � langsung kepada Nabi � : 

 نَـَعْم َويـَتَـَوض ُأ إْن َشاَء }َأنُه سُِئَل النِبي َصلى اللُه َعلَيِْه َوَسلَم { أَيـََناُم َأَحُدنَا َوُهَو ُجنٌُب َقاَل :   
“bahwa Ibnu Umar � bertanya kepada Nabi � : ‘apakah kami (boleh) tidur dalam 

kondisi junub?, Nabi � menjawab : “iya, dan berwudhulah jika mau” (diriwayatkan 

oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Khuzaimah dalam shahihnya). 
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3. Bahwa wudhu itu sendiri sejatinya hanya diwajibkan ketika hendak mengerjakan sholat, 

sebagaimana hadits Sahabat Ibnu Abbas �, bahwa Nabi � pernah bersabda : 

 ِإنَما أُِمْرُت ِباْلُوُضوِء ِإذَا ُقْمُت إَِلى الصَالةِ 
“Sesungguhnya aku hanyalah diperintahkan untuk berwudhu, ketika hendak sholat” 

(riwayat ashabus sunan, dishahihkan oleh Imam Al Albani). 
 

Kesimpulannya, sangat dianjurkan bagi orang yang dalam kondisi Junub ketika menunda 

untuk melakukan mandi junub, ia berwudhu agar, terlebih lagi ketika hendak tidur, karena tidur 

adalah saudarnya kematian, sehingga ketika ia ditakdirkan nyawanya dicabut pada saat tidur, ia 

dalam kondisi berwudhu. Allah � berfirman : 

َموْ  ْوتَِها َوالِتي َلْم َتُمْت ِفي َمَناِمَها فَـُيْمِسُك الِتي َقَضى َعَليْـَها اْل نـُْفَس ِحيَن َم َوـيُْرِسُل اْألُْخَرى ِإَلى اللهُ يـَتَـَوفى اْألَ َت 

ُرونَ  ِفي َذِلَك َآلَيَاٍت لَِقْوٍم يـَتََـفك ى ِإنَأَجٍل ُمَسم 
“A llah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang 

belum mati di waktu tidurnya; maka Dia tahanlah jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan 

kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda- tanda kekuasaan A llah bagi 

kaum yang berfikir” (QS. Az Zumar : 42). 
 

Oleh sebab itu, Nabi kita yang mulia senantiasa menganjurkan kepada umatnya agar 

ketika bangun tidur membaca doa : 

لهِ الِذى َأْحَيانَا بـَْعَد َما َأَماتَـنَا َوإَِلْيِه النُشورُ   اْلَحْمُد ِل
“Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami dimatikan dan 

kepada-Nya kita akan dikumpulkan” (Muttafaqun ‘A laih). 
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BID’AH LEBIH DISUKAI IBLIS DIBANDINGKAN MAKSIAT 

 Telah masyhur hadits “Maqtu’” dari Sufyan Ats-Tsauri yang berkata : 

 اْلِبْدَعُة َأَحب ِإَلى إِبِْليَس ِمَن اْلَمْعِصيَةِ 
“Bid’ah lebih disukai Iblis dibandingkan dengan Maksiat”. 
Hadits ini dikeluarkan oleh : Imam Baihaqi dalam “Syu’abul Imam” (no. 9135), Imam Abu 

Nu’aim dalam “Hilyatul Aulia” (7/26), Imam Ali ibnul Ja’di dalam “Musnadnya” (no. 1809), Imam 

Ibnu Busyroon dalam “Amaaliy” (no. 708), Imam Al Lalika’I dalam “Syaroh Ushul I’tiqod Ahlus 

Sunnah” (no. 238), Imam Muhammad bin Abdul Wahhab Al Asbahaaniy dalam “Majlis fii 

Ru’yatillah” (no. 709). Semua sanadnya bermuara kepada Yahya bin Yamaan ia berkata : ‘aku 

mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata : “Al Hadits’”. 

Siapa perowi Yahya bin Yamaan ini? 

 Yahya bin Yamaan adalah Abu Zakariyaa, seorang penduduk Kufah, wafat pada tahun 

189 H.  beliau dipakai oleh Imam Bukhori dalam kitab Adabul Mufrod dan juga dipakai oleh 

Imam Muslim dalam kitab shahihnya. para ulama berbeda dalam menilai kondisinya. Imam 

Ahmad berkata : “ليس بحجة” (bukan hujjah). Imam Nasa’I berkata : “ليس بالقوى” (tidak kuat). 

Imam Ibnu Ma’in berkata : “ليس بثبت” (tidak kokoh). Namun menurut periwayatan murid lainnya 

yaitu dari Imam Utsman bin Said Ad-Darimi, Imam Ibnu Ma’in menilainya, “ أرجو أن يكون

ا  Hal senada juga diungkapkan oleh murid lainnya .(aku berharap ia seorang yang shoduq)”صدوق

yaitu Imam Abdul Kholiq bin Manshur bahwa Imam Ibnu Ma’in menilainya, “ليس به بأس” (tidak 

mengapa). Imam Ibnu Madini juga menilainya, “صدوق و كان قد فلج فتغير حفظه” (seorang yang 

jujur, ketika telah lanjut usianya, berubah hapalannya). Bahkan Imam Waaki’ sampai 

memberikan persaksian yang memujinya : 

 ما كان أحد من أصحابنا أحفظ للحديث منه ، كان يحفظ فى المجلس خمس مئة حديث ثم نسى

“Tidak ada sahabat kami yang lebih hapal hadits dibandingkan beliau, Yahya bin Yamaan ini 

hapal dalam satu majelis 500 hadits, kemudian ia menjadi lupa”. 

Barangkali penilaian yang adil tentangnya adalah apa yang dikatakan oleh Imam Ya’qub bin 

Syaibah : 

ذا خولف ، و هو من متقدمى أصحاب كان صدوقا كثير الحديث ، و إنما أنكر عليه أصحابنا كثرة الغلط ، و ليس بحجة إ

 سفيان فى الكثرة عنه

“Beliau seorang yang shoduq banyak meriwayatkan hadits, hanyalah para sahabat kami 

mengingkarinya karena banyak kelirunya, dan haditsnya bukan hujjah jika ada yang 

menyelisihinya, beliau termasuk murid seniornya Imam Sufyan dan banyak meriwayatkan 

darinya”. 
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(biografi ini dinukil dari Tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib Al Hafidz Ibnu Hajar). 

 Sehingga Atsar dari Sufyan Ats-Tsauri ini adalah minimalnya Hasan, terlebih lagi bahwa 

Yahya bin Yamaan adalah murid seniornya Imam Sufyan, sebagaimana dikatakan oleh Imam 

Ya’qub diatas. Imam Al’ijli yang merupakan Imam Jarh wa Ta’dil setingkat Imam Ibnu Ma’in 

pernah berkata tentangnya : 

ه فلج بآخره فتغير حفظه  ا بالحديث صدوقا ، إال أن عبدا ، معروف كان من كبار أصحاب الثورى ، و كان ثقة جائز الحديث ، مت

 ، و كان فقيرا صبورا

“Beliau adalah salah satu pembesar muridnya Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau tsiqoh boleh 

diriwayatkan haditsnya, seorang ahli ibadah, terkenal jujur dengan haditsnya, namun ketika 

usianya senja, berubah hapalannya dan beliau adalah seorang yang miskin namun penuh 

kesabaran”. 

 Hal yang menguatkan bahwa atsar ini adalah diucapkan oleh Imam Sufyan  Ats-Tsauri, 

banyak ulama yang meriwayatkannya, tidak didapati sedikitpun ulama salaf yang menentang 

riwayat ini. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam “Majmu Fatawanya” (2/345) berkata : 

َمعْ  ْسَالِم َكُسْفَياَن الثـْورِي َوَغْيرِِه إن الِْبْدعََة َأَحب إَلى إبِْليَس ِمْن اْل بِْدعََة َال يُـَتاُب ِمنـَْها َوالَْمْعِصيَُة َولَِهَذا َقاَل َأئِمُة اإلِْ ِصيَِة ِألَن اْل
َنى قَـْوِلهِْم إن الِْبْدَعَة َال يـَُتابُ  ا . َوَمْع ُب ِمنْـَه تِخُذ ِديًنا لَْم ُيَشرْعُه اللُه َوَال َرُسولُُه قَْد زُيَن لَُه ُسوءُ  يـُتَا ُمْبَتدَِع الِذي يـَ ِمنْـَها : َأن اْل

ْو بِأَنُه تـََرَك َحَسنًا َمأُْمورًا بِِه َسيٌئ لِ عََمِلِه فـََرآُه َحَسًنا فَـُهَو َال يـَُتوُب َما َداَم يََـراُه َحَسنًا ِألَن َأوَل التـْوبَِة الِْعْلُم بَِأن ِفعَْلُه  َيُتوَب ِمْنُه . َأ
ْسِتْحَباٍب لَِيُتوَب َويـَْفَعَلُه . َفَما َداَم يََـرى ِفْعلَُه َحَسًنا َوُهَو َسيٌئ ِفي نـَْفِس اْألَمْ  ِر َفِإنُه َال يَـُتوُب . َولَِكن التـْوَبَة ِمْنُه َأْمَر إيَجاٍب َأْو ا

ِكنٌَة  َحانَُه َوـتََعالَى َمْن هَ ُمْم ْن يـَْهِديَُه اللُه َويُْـرِشَدُه َحتى يـََتبَـيَن َلُه الَْحق َكَما َهَدى ُسْب يَن َوَطَوائَِف َوَواِقعٌَة بَِأ اِر َوالُْمنَافِِق ُكف َدى ِمْن اْل
بِدَِع َوالضَالِل   ِمْن َأْهِل اْل

“Oleh karenanya Para Imam kaum Muslimin berkata, seperti Sufyan Ats-Tsauri dan selainnya, 

bahwa bid’ah lebih disukai Iblis dibandingkan maksiat, karena bid’ah (susah) untuk ditaubati 

sedangkan maksiat mudah ditaubati. Maksud bid’ah susah ditaubati adalah karena pelaku 

bid’ah yang membuat agama yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya, ia memandang 

bagus perbuatan jeleknya, sehingga ia melihatnya sebagai suatu kebaikan, maka hal ini 

menyebabkan ia tidak bertaubat darinya, selama ia memandang hal tersebut adalah baik. 

Karena awal mula dari keinginan bertaubat adalah ketika sadar bahwa perbuatannya adalah 

jelek, sehingga perlu bertaubat darinya, atau ia meninggalkan perbuatan baik yang seharusnya 

dikerjakannya, baik perkara wajib atau sunnah, sehingga ia perlu bertaubat atas hal itu. Maka 

selama ia memandang perbuatannya baik, padahal pada hakikatnya itu adalah perbuatan 

jelek, maka ia tidak akan bertaubat darinya.  

Namun taubat dari bid’ah hal yang mungkin terjadi, yaitu dengan hidayah dari Allah yangmana 

Allah � memberikan petunjuk kepadanya hingga jelaslah kebenaran baginya, sebagaimana 

Allah � memberikan hidayah kepada orang-orang kafir dan munafik dan sekelompok ahlu 

bid’ah yang sesat.  
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 DOA RINGAN, PAHALANYA BERJUTA-JUTA 

 Allah � sangat Pemurah kepada hamba-Nya, Dia akan membalasi amal hamba-Nya 

dengan ganjaran yang berlipat-lipat. Allah � berfirman : 

 ِإن اللَه َال يَْظِلُم ِمثْـَقاَل َذرٍة َوِإْن َتُك َحَسَنًة ُيَضاِعْفَها َويـُْؤِت ِمْن لَُدنُْه َأْجرًا َعِظيًما
“Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah, dan jika ada kebajikan 

sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisi-Nya pahala yang 

besar” (QS. An Nisaa’ : 40). 

Imam Syinqithi dalam “Tafsir Adhwaul Bayan” berkata : 

ضَاِعْفَها } اآلية . َسَنةً ُي ن تَُك َح   قوله تعالى : { َوِإ
ره ولكنه بين في موضع آخر أن أقل ما تضاعف به عشر أمثالها ، وهو قوله : { لم يبين في هذه اآلية الكريمة أقل ما تضاعف به الحسنة ، وال أكث

ألنعام :  ُر َأمْثَالَِها } [ ا حسنة فـََلهُ َعْش َجآءَ بال   ] . 160َمن 
َلهُ  قُوَن َأمَْوا ذين يـُْنِف لى ما شاء اهللا ، وهو قوله : { مَثلُ ال لغت سبعمائة ضعف إ ِل َحبٍة وبين في موضع آخر أن المضاعفة ربما ب ي َسِبيِل اهللا َكَمَث مْ ِف

ْت َسْبَع َسنَاِبلَ } [ البقرة :   ] اآلية كما تقدم 261أَنبََت
“Firman Allah � : {dan jika ada kebajikan sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipat 

gandakannya}. Dalam ayat yang mulia ini tidak dijelaskan berapa jumlah minimal dan berapa 

jumlah maksimal suatu kebaikan itu dilipat gandakan, namun dalam ayat lain dijelaskan, bahwa 

jumlah minimal pahala dilipat gandakan adalah 10 kali lipat, yakni dalam Firman-Nya : 

{“Barangsiapa membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya” (QS. 

Al An’aam : 160}. Kemudian dalam ayat lainnya juga dijelaskan bahwa jumlah maksimalnya adalah 

mencapai 700 kali lipat sampai jumlah yang Allah � kehendaki, seperti Firman-Nya : 

{“ Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan 

Allah[ adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir 

seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki”(QS. Al Baqoroh : 

261)}. 

 Begitu Maha Dermawannya Allah �, sehingga memberikan ganjaran yang berlipat-lipat 

ganda dari 1 amalan kebaikan hamba-Nya. Bahkan Allah � tidak hanya memberikan ganjaran 

sampai 700 kali lipat, namun lebih dari itu sesuai dengan yang Allah � kehendaki. Melalui lisan 

Nabi-Nya �, seorang hamba dengan mengucapkan doa yang mudah, Allah � balas dengan 

kebaikan sampai berjuta-juta. Misalnya hadits berikut : 

ُمْلُك َوَلهُ اْلَحْمُد يُْحِيى ِإلَهَ ِإال اللُه َوْحَدُه َال َشِريُك َلهُ لَُه اْل َويُِميُت َوُهَو َحى الَ َيُموُت  َمْن َدَخَل السوَق فَـَقاَل َال 
َو َعَلى ُكل َشْىٍء َقِديٌر َكَتَب اللُه لَُه َأْلَف أَْلِف َحَسَنٍة َوَمَحا َعْنُه َأْلَف َأْلِف  ِه اْلَخيْـُر َوُه َلهُ أَْلَف َأْلِف ِبيَِد َسيئٍَة َورَفََع 

 َدَرَجةٍ 
“Barangsiapa yang masuk pasar, lalu berdoa : “Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi, kecuali 

Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dialah pemilik kerajaan yang segala pujian, Yang 

menghidupkan dan Yang Mematikan. Dia Maha Hidup tidak akan mati, di-Tangan-Nya segala 
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kebaikan. Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu”. Allah � akan membalasnya 1000-1000 (1 juta) 

kebaikan, dihapuskan kesalahan sebanyak 1 juta kesalahan dan diangkat derajatnya 1 juta derajat”. 

Hadits ini diriwayatkan melalui beberapa jalan yaitu : 

1. Dari Sahabat Umar bin Khothob �  

Haditsnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam “Sunannya” (no. 3756), Imam Darimi  

dalam “Sunannya” (no. 2748), Imam Al Hakim dalam “Al Mustadrok” (no. 1930), Imam 

Abdu bin Humaid dalam “Al Musnad” (no. 2), dari jalan Al Azhar bin Sinaan dari 

Muhammad bin Waasi’ dari Salim bin Abdullah bin Umar � dari Bapaknya Ibnu Umar dari  

Bapaknya Umar bin Khotob � dari Nabi �.  

Kemudian Imam Tirmidzi dalam “Sunannya” (no. 3757), Imam Ibnu Majah dalam 

“Sunannya” (no. 2320), Imam Ath-Thoyaalisiy menulis dalam “Musnadnya” (no. 11) dari 

jalan Hammad bin Zaid dari ‘Amr bin Dinar dari Salim dan seterusnya 

Kedudukan sanad : 

Jalan pertama terdapat didalamnya perowi yang bernama Al Azhar bin Sinaan, Imam 

Ahmad menilainya Layyin, Imam Ibnu Madini menilai haditsnya sangat lemah jika 

meriwayatkan dari Muhammad bin Waasi (dalam masalah ini, ia meriwayatkan dari Ibnu 

Waasi’), kemudian yang menilainya lemah lagi adalah Imam As-Saji dan Imam Ibnu Syahiin. 

Penilaian agak positif diberikan oleh Imam Ibnu Ady, beliau berkata :  

 أحاديثه صالحة ليست بالمنكرة جدا و أرجو أن ال يكون به بأس

“Hadits-haditsnya baik, tidak mungkar sekali, aku berharap ia perowi yang tidak mengapa 

(untuk meriwayatkan haditsnya)”. 

Sehingga barangkali kesimpulan yang khusnud Dzhon kepadanya, Azhar ini perowi yang 

bisa dijadikan penguat. Kemudian perowi diatasnya adalah para perowi tsiqoh. 

Adapun jalan yang kedua didalamnya terdapat perowi yang bernama ‘Amr bin Diinar Aluu 

Zubair, para ulama mendoifkannya. 

Namun Imam Al Hakim dalam “Al Mustadrok” (no. 1931) menulis mutaba’ah untuk Azhar 

yaitu Imam Al Hakim menulis dari Abdullah bin Wahhab, akhbaronii Umar bin Muhammad 

bin Zaid dari seorang laki-laki penduduk Bashroh dari Saalim dan seterusnya. Umar bin 

Muhammad seorang perowi tsiqoh, perowi Bukhori-Muslim. Hanya saja sanad ini Mubham 

karena ada perowi yang tidak disebutkan namanya, kalau yang dimaksud dengan penduduk 

Bashroh adalah Muhammad bin Waasi’, maka jelas sanad ini Shahih, karena Ibnu Waasi’ 

adalah penduduk Bashroh, namun jika bukan dia, maka sanad ini masih majhul dan besar 

harapan hadits ini Hasan karena saling menguatkan wallahu a’lam. 

 

2. Dari Sahabat Abdullah bin Umar �  

Diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam “Al Mustadrok” (no. 1933), dari jalan Masruuq bin 

Marzabaan dari Hafs bin Ghiyaats dari Hisyaam bin Hasaan dari Abdullah bin Dinar dari  

Abdullah bin Umar dari Nabi �. 
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Kedudukan sanad : 

Masruuq dinilai shoduq oleh Al Hafidz dalam “At-Taqriib” sedangkan perowi lainnya adalah 

para perowi tsiqoh, perowi Bukhori-Muslim. Oleh karenanya setelah meriwayatkan hadits 

ini Imam Al Hakim berkata :  

 هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، واهللا أعلم

“Sanad ini shahih atas syarat Bukhori-Muslim, namun keduanya tidak mengeluarkan dalam  

kitabnya. Wallahu a’lam”. 

Namun yang lebih mendekati sanadnya hasan saja, karena Masruuq hanya perowi shoduq. 

Wallahu a’lam. 

 

3. Abdullah bin ‘Amr bin Ash � 

Ditakhrij oleh Imam Baghowi dalam “Syarhus Sunah” (2/458) dari jalan Humaid bin 

Zanjuwaih dari Utsman bin Sholih dari Ibnu Luhaiyah dari Abu Qobiil Huyai bin Hanii dari 

Abdullah bin ‘Amr bin Ash � bahwa Rasulullah � bersabda : 

للهُ لَهُ َأْل وِق ُمْخِلًصا ِعْنَد غَْفلَِة الناِس ، َوُشْغِلِهْم ِبَما ُهْم ِفيِه ، َكَتَب ا َه ِفي السَأْلِف َحَسنٍَة ، َمْن ذََكَر الل َف 
هُ يـَْوَم الِْقَياَمِة َمْغِفَرًة َلْم َتْخطُرْ  عََلى قَـْلِب بََشرٍ  َوَليَـْغفَِرن اللُه َل  

“Barangsiapa yang berdzikir di pasar, ketika manusia lalai karena kesibukan mereka (dalam 

berdagang), Allah � akan menuliskan baginya 1 juta kebaikan dan Allah � akan 

mengampuninya pada hari kiamat dengan ampunan yang belum pernah terbetik dihati 

manusia”. 

Kedudukan sanad : 

Sanad ini memiliki minimal 2 cacat, yaitu Ibnu Luhaiyah seorang yang mukhtalith (setelah 

terbakar kitabnya) dan yang kedua Abu Qobiil tidak bertemu dengan sahabat Abdullah bin 

‘Amr � karena Abu Qobiil wafat pada tahun 145 H sedangkan Ibnu Amr’ � wafat tahun 65 

H, sehingga terpaut masa bertemunya. Sehingga sanad ini lemah. Wallahu a’lam. 

 

 Kesimpulan akhirnya adalah hadits doa masuk pasar diatas minimalnya Hasan, 

sebagaimana penilaian Imam Al Albani di beberapa kitabnya. Sehingga layak dijadikan amalan. 

Semoga kita semua dapat mengamalkan hadits ini ketika pergi ke pasar dan mendapatkan 

jutaan kebaikan dari Rabb kita Yang Maha Pengasih lagi Pemurah. Amiin 
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Hukum Berdoa Selesai Sholat 

 

Segala puji bagi Allah � dan sholawat serta salam kepada Nabi-Nya 

Muhammad �, Amma Ba’du : 

Shahabat Abu Umamah Al Bahili � berkata :  

َعاءِ  َأى  اللهِ  رَُسولَ  يَا ِقيلَ  ْيلِ  َجْوفُ  « َقالَ  َأْسَمعُ  الدبـُرَ  اآلِخرُ  الل ْكتُوبَاتِ  الصَلوَاتِ  َوُد » الَْم  

“ Ada yang bertanya : ‘Wahai Rasulullah, Kapankah doa didengar?’. Nabi � menjawab : 

“Pertengahan akhir malam dan setiap Dubur (akhir) sholat-sholat wajib”. 

Hadits ini ditakhrij oleh Imam Tirmidzi dalam “Sunannya” (no. 3838) dan Imam Nasa’I 

dalam “Sunan Kubro” (no. 9936), semuanya dari jalan : 

َيى بْنُ  ُمَحمدُ  ثـَنَا الَْمْرَوِزي  ثـَقِفي ال يَْح ْحَمنِ  عَْبدِ  عَنْ  ُجَرْيجٍ  ابْنِ  عَنْ  ِغَياثٍ  بْنُ  َحْفصُ  َحدَقالَ  ُأَماَمةَ  أَبِي عَنْ  َساِبطٍ  بْنِ  الر  
“Muhammad bin Yahya Ats-Staqofiy Al Marwaziy, haddatsanaa Hafsh bin Ghiyaats dari Ibnu 

Juraij dari Abdur Rokhman bin Saabith dari Abi Umaamah �, ia berkata : ‘idem’”. 

Kedudukan sanad : 

1. Muhammad bin Yahya, dinilai ‘Tsiqoh, hafidz’ dalam “At-Taqriib” oleh Al Hafidz 

Ibnu Hajar. 

2. Hafsh bin Ghiyaats (w. 194 atau 195 H), perowi Bukhori-Muslim, dinilai ‘Tsiqoh, ahli 

fiqih, berubah hapalannya menjelang tutup usia’ oleh Al Hafidz dalam “At-Taqriib”. 

3. Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juroij (w. 150 H atau lebih), perowi Bukhori-

Muslim, Al Hafidz dalam “At-Taqriib” menilainya “ يرسل و يدلس كان و فاضل فقيه ثقة ” (‘Tsiqoh, ahli 

fiqih, ulama yang utama, beliau sering memudaliskan dan memursalkan hadits’). 

Kemudian dalam kitabnya “Thobaqootul Mudallisiin”, Al Hafidz memasukkanya 

dalam tingkatan yang ketiga yakni : 

  بالسماع فيه صرحوا بما اال أحاديثهم من االئمة يحتج لمف التدليس من أكثر من
“Perowi yang banyak melakukan tadlis, para ulama tidak berhujjah dengan haditsnya, 

kecuali jika ia menjelaskan aktivitas periwayatannya dengan pendengaran”. 

Dalam riwayat ini Imam Ibnu Juraij meriwayatkan dengan sighot “’an’anah” (yakni 

dari fulan dari fulan) yang berarti tidak jelas aktivitas periwayatannya dengan 

pendengaran. 

4. Abdur Rokhman bin Saabith (w. 118 H), Perowi Muslim, dinilai ‘Tsiqoh, banyak 

melakukan irsal’. 
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5. Abu Umaamah Suday bin ‘Ajlaan � (w. 86 H), seorang sahabat yang masyhur. 

Penilaian Ulama : 

Imam Tirmidzi setelah meriwayatkan hadits ini berkata : “ يٌث  َهَذا َحَسنٌ  َحِد ” (Ini 

hadits Hasan). Namun penilaian beliau rohimahulloh  disanggah oleh beberapa ulama, 

alasannya dalam hadits ini terdapat dua cacat, yaitu : 

1. Ketidakjelasan riwayat Ibnu Juraij dari Abdur Rokhman bin Saabith, karena dalam 

riwayat ini, Ibnu Juraij menggunakan “’an’anah” sedangkan Ibnu Juraij adalah 

seorang Mudallis, yang mana riwayatnya baru dapat dijadikan hujjah ketika 

menjelaskan aktvitas periwayatannya. Berdasarkan hal inilah Imam Al Albani 

dalam kitabnya “Tahqiq Al Kalimut Thayyib” (h. 113) mendoifkan riwayat ini. 

2. Terjadi keterputusan sanad antara Abdur Rokhman bin Saabith dengan Abu 

Umaamah �, karena menurut Imam Al Mizzi dalam kitabnya “Tahdzibul Kamal” 

menukil : 

 ، ال:  قالوا.  ؟ إبراهيم ابن سعد من:  قال ؟ سعد من سابط بن الرحمن عبد سمع:  ليحيى قيل:  الدورى عباس قال و
:  قال ؟ جابر من سمع:  ليحيى قيل.  ال:  قال ؟ أمامة أبى من سمع:  ليحيى قيل.  ال:  قال.  وقاص أبى بن سعد من
. مرسل هو ، ال  
. منهم يسمع لم و ، عنهم يرسل سابط بن نالرحم عبد أن ، يحيى مذهب كان   

Abbas Ad-Duuriy berkata : ‘Imam Yahya –bin Ma’in- pernah ditanya : ‘(apakah) Abdur 

Rokhman bin Saabith pernah mendengar dari Sa’ad?’ Al Imam berkata : ‘Saad bin 

Ibroohiim?’, mereka berkata : ‘bukan, dari Sa’ad bin Abi Waqqoosh �?’, Al Imam menjawab 

: ‘tidak pernah’. Ditanyakan lagi : ‘ia mendengar dari Abu Umaamah �?, Al Imam 

menjawab : ‘tidak pernah’. Ditanyakan lagi : ‘ia mendengar dari Jaabir �?’, Al Imam 

menjawab : ‘tidak pernah’. Abdur Rokhman memursalkan hadits. 

Adalah madzhabnya Imam Yahya, bahwa Abdur Rokhman bin Saabit memursalkan dari 

mereka (yang disebutkan diatas) tidak pernah mendengar haditsnya para sahabat diatas”.  

Imam Abdullah bin Yusuf Az Zailaaiy dalam kitabnya “Nashbur Rooyyah” 

(3/426) menambahkan :  

ابِهِ  ِفي الَْقطانِ  ابْنُ  َقالَ   ، ُمنْـَقِطعٌ  ُهوَ  َوِإنَما ، بُِمتِصلٍ  لَْيسَ  ُأَماَمةَ  َأبِي عَنْ  َساِبطٍ  بْنُ  الرْحَمنِ  َعْبدُ  يـَْرِويهِ  َما َأن  َواْعَلمْ " :  ِكَت
ِمنْهُ  يَْسَمعْ  لَمْ   

“Imam Ibnul Qothoon dalam kitabnya berkata : ‘ketahuilah bahwa apa yang diriwayatkan 

Abdur Rokhman bin Saabith dari Abu Umaamah �, tidak bersambung, namun terputus, 

tidak pernah mendengarnya”. 
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Namun dua alasan pelemahan hadits ini dapat dijawab : 

1. Imam Ibnu Juraij telah menjelaskan aktifitas periwayatannya, dalam riwayat yang 

ditulis oleh Imam Abdur Rozaq dalam “Mushonafnya” (no. 3948) katanya : 

.......... فيه : وسلم عليه اهللا صلى النبي سأل أمامة أبا أن:  سابط ابن الرحمن عبد أخبرني:  قال جريج ابن عن  
المكتوبات وأدبار اآلخر الليل شطر:  قال ؟ أسمع الدعاء فأي:  قال  

“Dari Ibnu Juraij ia berkata : akhbaronii Abdur Rokhman bin Saabith, bahwa Abu 

Umaamah � bertanya kepada Nabi �….. (didalam pertanyaannya disebutkan-pent.) ‘Doa 

apakah yang didengar?’. Nabi � menjawab : “Pertengahan akhir malam dan dubur (akhir) 

sholat-sholat wajib”. 

Dalam riwayat ini, Imam Ibnu Juraij telah menjelaskan aktivitas pendengaran 

riwayatnya dari Abdur Rokhman bin Saabit yakni dengan perkataannya “Telah 

mengabariku”, sehingga tadlisnya sudah terangkat dan pencacatan riwayat ini 

karena tadlisnya Ibnu Juraij, telah gugur. 

2. Penilaian Imam Yahya bin Ma’in dan Imam Yahya ibnul Qohthoon bahwa Abdur 

Rokhman bin Saabith tidak mendengar dari para Shahabat �, sebagaimana yang 

disebutkan oleh kedua Imam tersebut, bukan keputusan final, bahwa Abdur 

Rokhman memang benar-benar secara pasti tidak mendengar dari mereka para 

Shahabat yang namanya disebutkan, yakni dari Shahabat Sa’ad bin Abi Waqqoosh 

�, Abu Umammah � dan dari Jaabir bin Abdullah �. Buktinya : 

A. Imam Ibnu Abi Hatim dalam kitabnya “Jarh wat Ta’dil” (no. 1137) berkata : 

متصل اهللا، عبد بن جابر وعن  
“dan dari Jaabir bin Abdullah �, muttashil (bersambung)”. 

Penilaian senada bahwa Abdur Rokhman mendengar dari Jaabir � juga 

dikatakan oleh Imam Abu Nadhor Ibnu Makuulaa, sebagaimana dinukil oleh 

Imam Ibnu ‘Asaakir dalam “Tarikh Dimasiqy” (34/379). Artinya penilaian 

kemursalan Abdur Rokhman bin Saabith dari Jaabir � adalah pendapat 

pribadinya Imam Ibnu Ma’in, sebagaimana telah dikatakan Imam Abbas Ad 

Duuriy sebelumnya, bahwa madzhabnya Imam Yahya, berpendapat Abdur 

Rokhman memursalkan dari ketiga orang Shahabat tersebut. 

B. Seandainya kita melihat kepada tahun wafatnya Abdur Rokhman yakni pada 

tahun 118 H dan tahun wafatnya Sahabat Abu Umaamah �, yaitu tahun 86 H, 

maka ada kemungkinan Abdur Rokhman bertemu dengan Abu Umaamah �. 

Karena Abdur Rokhman sendiri, sebagaimana dikatakan Imam Ibnu Abi Hatim 

mendengar dari Jaabir bin Abdullah � yang mana beliau wafat, ada yang 

mengatakan pada tahun 68 H, atau 72 H,  atau 73 H atau atau 77 H. Yang 

menunjukkan bahwa Abdur Rokhman pasti sezaman dengan Abu Umaamah �. 

Seandainya benar apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Ma’in dan Imam Ibnul 
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Qohthoon, maka inilah riwayat yang dinamakan dalam ilmu Mustholah dengan 

istilah Mursal Khofiy, karena definisinya sebaimana dikatakan oleh Imam Ibnu 

Hajar dalam “Nuzhatun Nadhor” (hal. 20) : “ ا ه يـُْعَرْف  ولم عاَصَرهُ  ِإن فأَمُهو ؛ لِقَيهُ  َأن  الُمْرَسلُ  فـَ
 الَخِفي” (Adapun jika perowi sezaman, namun tidak diketahui ia pernah berjumpa 

dengan gurunya, maka ini adalah Mursal Khofiy), cocok diterapkan dalam kasus 

ini. 

C. Namun kami condong menerima riwayat Abdur Rokhman dari Shahabat Abu 

Umaamah � adalah Muttashil (bersambung) dengan alasan : 

1. Imam Al Mizzi dalam kitabnya “Tahdzibul Kamal” menggolongkan Shahabat 

Abu Umaamah � sebagai salah seorang gurunya Abdur Rokhman, tanpa 

memberikan komentar terjadinya keterputusan. Begitu juga Imam Badrudin 

Al ‘Aini dalam “Maghooniy Al Akhyar” (no. 1493) menggolongkan Abu 

Umaamah � adalah salah seorang gurunya Abdur Rokhman, tanpa 

memberikan komentar terjadinya keterputusan sanad. Begitu juga Imam 

Ash-Shofadiy dalam kitabnya “Al Waafiy bil Waafiyaat” (6/70) menulis : 

 عن وأرسل أمامة وأبي وجابر عائشة وعن صحبة، وله أبيه عن روى. المكي الجمحي سابط بن الرحمن عبد
.وثقوه وقد وغيره، معاذ  

“Abdur Rokhman bin Saabith Al Jumhiy Al Makkiy, meriwayatkan dari Bapaknya –

seorang sahabat �- dan juga dari Aisyah �, Jaabir � dan Abu Umaamah � . Ibnu 

Saabith memursalkan dari Muadz � dan selainnya. Ibnu Saabith ditsiqohkan oleh 

para ulama”. 

2. Imam Ibnu Abi Hatim dalam kitabnya “’Ilaalul Hadits” (no. 150) pernah 

bertanya : 

 أِخي عن أو ، ُأمامة أبِي عن ، ساِبطٍ  بنِ  الّرحمنِ  َعبدِ  عن ، ُسليمٍ  أبِي بنُ  ليثُ  رواهُ  ؛ حِديثٍ  عَن ُزرعة أبُو وُسِئل
 أعِرفُ  ال ُأمامة أبِي أُخو:  ُزرعة أبُو فقال .النّارِ  ِمن لِألعقابِ  ويلٌ :  وسلم عليه اهللا صلى النِّبي  عنِ  ، ُأمامة أبِي

.اسمهُ   
“Imam Abu Zur’ah pernah ditanya tentang hadits dari Laits bin Abi Sulaim 

dari Abdur Rokhman bin Saabith dari Abu Umaamah � atau dari 

saudaranya Abu Umaamah � dari Nabi � : “celakalah tumit-tumit di 

neraka”. Maka Abu Zur’ah menjawab : ‘saudaranya Abu Umaamah �, aku 

tidak mengenalnya’”. 

Seandainya benar bahwa Abdur Rokhman tidak mendengar dari Abu 

Umaamah �, tentunya orang sekelas Imam Abu Zur’ah akan menyebutkan 

cacat ini, selain dari kemajhulan saudaranya Abu Umaamah �. 
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3. Hadits ini memiliki beberapa syawahid (penguat) yang menunjukkan secara 

makna, bahwa Nabi � menganjurkan baik secara perkataan maupun 

perbuatan Beliau �, berdoa setelah sholat, diantaranya : 

1. Hadits sahabat Muadz bin Jabal �, bahwa Nabi � berkata kepadanya : 

 ُدبُرِ  فِى َتَدَعن  الَ  ُمَعاذُ  يَا ُأوِصيكَ  « فَـَقالَ . » ألُِحبكَ  ِإنى اللهِ وَ  ألُِحبكَ  إِنى َواللهِ  ُمَعاذُ  يَا «
 تَـُقولُ  َصَالةٍ  ُكل  ُهمى اللِعَباَدتِكَ  وَُحْسنِ  َوُشْكِركَ  ذِْكِركَ  َعَلى َأِعن «  

“Wahai Muadz, demi Allah aku mencintaimu, demi Allah aku mencintaimu. 

Lalu sabdanya : “aku berwasiat kepadamu, janganlah tinggalkan berdoa setiap 

selesai sholat, dengan doa : “Ya Allah, bantulah aku dalam mengingat-Mu, 

bersyukur kepada-Mu dan memperbagus dalam beribadah kepada-Mu” (HR. 

Abu Dawud dan Nasa’I, dishahihkan oleh Imam Ibnu Hibban, Imam Al Hakim 

dan Imam Al Albani).  

2.  Hadits sahabat Abu Bakrah �, anaknya berkata :  

َفْقرِ  اْلُكْفرِ  ِمنَ  ِبكَ  َأُعوذُ  ِإنى اللُهم  الصَالةِ  ُدبُرِ  فِى يَـُقولُ  َأِبى َكانَ   فَُكْنتُ  الَْقْبرِ  َوَعَذابِ  َواْل
 َأىْ  َأِبى فَـَقالَ  َأُقولُُهن  نْ  ـبَُنى َقالَ . َعْنكَ  قُـْلتُ  َهَذا أََخْذتَ  َعم  هِ  رَُسولَ  إِنعليه اهللا صلى- الل 

.الصَالةِ  ُدبُرِ  ِفى يـَُقولُُهن  َكانَ  -وسلم  

 “Bapakku berdoa pada akhir sholat : ‘Ya Allah, aku berlindung dengan-Mu 

dari kekafiran dan kefakiran serta azab kubur’. Maka aku pun ikut berdoa 

seperti itu. Bapakku berkata : ‘wahai anakku, dari siapa engkau mengambil doa 

yang aku ucapkan ini? Sesungguhnya Rasulullah � berdoa dengannya pada 

akhir sholat” (HR. Abu Dawud dan Nasa’I, dishahihkan oleh Imam Al Hakim 

dan Imam Al Albani). 

3. Hadits sahabat Zaid bin Arqom �, beliau � berkata : 

صلى اهللا عليه -يَـُقوُل َوقَاَل ُسلَْيَماُن َكاَن رَُسوُل اللِه  -هللا عليه وسلمصلى ا-َسِمْعُت َنبِى اللِه 
ِه  -وسلم نَا َشِهيٌد َأنَك أَنَْت الرب َوْحَدَك َال « يَـُقوُل ِفى ُدبُِر َصالَِت اللُهم رَبـَنا َورَب ُكل َشْىٍء َأ

 ُكل َنا َوَربرَبـ ُهمَشِريَك َلَك الل ُكل َنا َوَربرَبـ ُهملل ًدا َعبُْدَك َورَُسوُلَك ا ُمَحم َشْىٍء َأَنا َشِهيٌد َأن
ًصا َلَك وَ  ْخَوٌة اللُهم رَبـَنا َورَب ُكل َشْىٍء اْجَعْلِنى ُمْخِل ِعبَاَد ُكلُهْم ِإ أَْهِلى ِفى  َشْىٍء َأنَا َشِهيٌد َأن اْل

نْـ  َساَعٍة ِفى الد ُكل ُهمهُ َأْكبَـُر اَألْكبَـُر اللَيا وَاآلِخَرِة يَا َذا اْلَجَالِل َواِإلْكَراِم اْسَمْع َواْسَتِجِب الل
َمَواِت َواَألْرِض  نُوَر الس«  
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“aku mendengar Nabi � berdoa – Sulaiman berkata : ‘Nabi � berdoa pada 

akhir sholat : “Ya Allah, Rabb kami, Rabb segala sesuatu, aku bersaksi bahwa 

Engkau adalah satu-satunya Rabb yang tidak ada sekutu bagi-Mu. Ya Allah, 

Rabb kami, Rabb segala sesuatu, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah 

hamba-Mu dan Rasul-Mu. Ya Allah ,Rabb kami, Rabb segala sesuatu, aku 

bersaksi bahwa hamba-hamba-Mu semuanya adalah bersaudara. Ya Allah, 

Rabb kami, Rabb segala sesuatu, jadikan aku orang yang ikhlas kepada-Mu dan 

ahli untuk setiap saat baik di dunia maupun di akhirat, wahai pemilik 

Keagungan dan Kemulian, dengarkanlah dan perkenankan (doaku). Allah 

Maha Besar, Ya Allah Cahaya langit dan Bumi” (HR. Abu Dawud dan 

Nasa’I). 
Kedudukan sanad :  didalamnya ada Abu Muslim Al Bajiliy yang hanya 

ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Hibban, dan Dawud Ath-Thufaawiy yang 

dinilai lemah oleh Imam Ibnu Ma’in, namun mendapat tautsiq dari Imam 

Ibnu Hibban. Imam Al Albani menilai dhoif hadits ini, namun melihat 

kelemahan yang ringan pada perowinya, maka Insya Allah hadits ini 

dapat dijadikan penguat. 

4. Hadits sahabat Suhaib Ar Ruumiy �, beliau � berkata : 

ًدا  ُمَحم ِعْنَد اْنِصَراِفِه ِمْن َصَالتِِه.  -صلى اهللا عليه وسلم-َأن َأْصلِْح ِلى  َكاَن يـَُقولُُهن ُهمالل
 ِديِنى

“Bahwa Nabi Muhammad  � berdoa setelah selesai sholatnya : ‘Ya Allah, 

perbaikilah agamaku… “ (HR. Nasa’I, dishahihkan oleh Imam Ibnu Hibban).  

 

4. Banyak para ulama yang menilai shahihnya atau dapat dijadikan hujjah 

hadits ini, diantara mereka : 

1. Imam Tirmidzi sebagaimana telah dinukil. 

2. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam “Majmu Fatawa” (5/271) berhujjah 

dengan hadits ini. 

3. Al Hafidz Ibnu Hajar dalam “Fathul Bari” (18/96) menyetujui penghasanan 

Imam Tirmidzi. 

4. Begitu juga Imam Ibnu Rajab menyetujui penghasanan Imam Tirmidzi 

dalam kitabnya “Fathul Bari” (6/111). 

5. Imam Al Mubarokfuriy juga menyetujuinya dalam “Tuhfatul Ahwadzi”. 

6. Imam Mugholothooyi dalam “Syaroh Ibnu Majah” menyepakatinya juga. 
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7. Imam Syaukani dalam “Nailul Author” kelihatannya tidak 

mempermasalahkan sanad hadits ini. 

8. Imam Shon’aniy dalam “Subulus Salam” juga berhujjah dengan hadits ini, 

kata beliau : 

َأكدُ  عَاءُ  َويـََت َالةِ  بـَعْدَ  الدلَِحِديثِ  الَْمْكُتوبَةِ  الص  ْرِمِذيأَُماَمةَ  َأبِي عَنْ  التـ  
“Dikuatkan berdoa setelah sholat wajib dengan hadits Tirmidzi dari Abu 

Umaamah �”. 

9. Imam Al Albani sebelumnya beliau sempat mendhoifkan hadits ini, lalu 

setelah penelitian lebih lanjut, akhirnya beliau menshahihkannya. Penulis 

kitab “Taroju’aat Al’Alamah Al Albani” mengelompokan hadits ini sebagai 

hadits yang dulunya didhoifkan oleh Imam Al Albani, lalu dirujuk oleh 

beliau dengan menilainya hasan atau shahih. Hadits ini dicatatat penulis 

kitab tersebut pada no. 83. 

10. Syaikh Sayyid Sabiq dalam “Fiqhus Sunah” juga berhujjah dengan hadits 

ini. 

11. Syaikh DR. Maahir Yaasiin dalam “Taliq Riyadhus Sholihin” diam tidak 

mengomentari hadits ini, yang menunjukkan persetujuan beliau dari 

penghukuman hasan haditsnya oleh Imam Tirmidzi. 

12. Syaikh Hisamuddin ‘Afanah berhujah dengan hadits ini dalam “Fatwa 

Yas’alunak”. 

13. Syaikh Muhammad Sholih Al Munajid dalam “Fatawal Islam” berhujjah 

dengan hadits ini dan memasukkannya sebagai salah satu waktu 

dikabulkannya doa. 

14. Syaikh DR. Abdullah Faqih juga berhujjah dengan hadits ini untuk 

menyatakannya mustajabnya doa selesai sholat dalam “Fatawa Al 

Islamiyyah”. 

 

FIKIH HADITS 

 

Berdoa setelah selesai sholat, disyariatkan oleh sebagian ulama. Imam 

Mubarokfuriy dalam kitabnya “Tuhfatul Ahwadzi syaroh Tirmidzi” berkata : 

َعاءِ  ثـُُبوتِ  ِفي رَيْبَ  َال  َالةِ  ِمنْ  اِالْنِصرَافِ  بـَعْدَ  الدْكُتوبَةِ  الص  ذََكَرهُ  َوَقدْ  ، َوِفْعًال  قَـْوًال  َوَسلمَ  َعلَْيهِ  اللهُ  َصلى اللهِ  رَُسولِ  عَنْ  الَْم
اِفظُ   مِنْ  ِاْنِصَراِفهِ  بـَعْدَ  يَُـقولُ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اللهِ  رَُسولُ  َكانَ  َما:  َفْصلِ  فِي َقالَ  َحْيثُ  الَْمَعادِ  زَادِ  فِي أَْيًضا الَْقيمِ  ِابْنُ  الَْح
 اللُهم  َصَالتِهِ  ِمنْ  ِاْنِصَرافِهِ  ِعْندَ  يـَُقولُ  َكانَ  مَ َوَسل  عََلْيهِ  اللهُ  َصلى النِبي  َأن  َصِحيِحهِ  فِي َحاِتمٍ  َأبُو ذََكرَ  َوَقدْ :  لَْفُظهُ  َما الصَالةِ 
ايَ  ِلي َوَأْصِلحْ  ، َأمِْري ِعْصَمةَ  َجَعْلته الِذي ِديِني ِلي َأْصِلحْ  ا َجَعْلت الِتي ُدنْـَي  ، َسَخِطك ِمنْ  بِِرَضاك َأُعوذُ  ِإني اللُهم  ، َمَعاِشي ِفيَه
ِتك ِمنْ  بِعَْفِوك َوَأُعوذُ  عَ  َال  ِمْنك ِبك َوَأُعوذُ  ، نِقَْم  وََذَكرَ .  الَْجد  ِمْنك الَْجد  َذا يـَنْـَفعُ  وََال  ، َمنَـْعت لَِما ُمْعِطيَ  َوَال  ، َأْعطَْيت لَِما َماِن
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َتْدرَِكهِ  ِفي الَْحاكِمُ  ءَ  َصلْيت َما:  َقالَ  َأنهُ  َأيوبَ  َأبِي عَنْ  ُمْس  َصَالتِهِ  مِنْ  يـَْنَصرِفُ  ِحينَ  َسِمْعته ِإال  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  هُ الل  َصلى نَبِيُكمْ  وَرَا
ِني اللُهم  ، ُكلَها َوُذُنوبِي َخطَايَايَ  ِلي ِاْغِفرْ  اللُهم :  يـَُقولُ  ْحِيِني ِابَْـعْث الِحِ  َواْهِدنِي َواْرزُْقِني َوَأ  يـَْهِدي َال  ِإنهُ  َواْألَْخَالِق  اْألَعَْمالِ  لَِص

الِِحَها ئَـَها يَْصرِفُ  َوَال  لَِص َسي  انَ  اِبْنُ  َوَذَكرَ .  أَْنتَ  ِإالُمْسِلمٍ  بْنِ  الَْحارِثِ  عَنْ  َصِحيِحهِ  ِفي ِحب  ِميِميِلي َقالَ :  َقالَ  الت  ِبيى النَصل 
ْبحَ  َصلْيت إَِذا:  َوَسلمَ  عََلْيهِ  اللهُ  َأنْ  قَـْبلَ  فَـُقلْ  الص  مَ تَـَتَكل  : ُهمارِ  ِمنْ  َأِجْرِني اللاتٍ  َسْبعَ  النك َمرِإنْ  َفِإن  َكَتبَ  يـَْوِمك ِمنْ  ُمت 
لَ  فَـُقلْ  الَْمْغرِبَ  َصلْيت َوِإَذا ، النارِ  ِمنْ  ِجَوارًا لَك اللهُ  عَ  النارِ  مِنْ  َأِجْرِني اللُهم :  تـََتَكلمَ  َأنْ  قَـْب  ِمنْ  ُمت  ِإنْ  َفِإنك ، َمراتٍ  َسْب

. الَْقيمِ  ِابْنِ  َكَالمُ  ِانـْتَـَهى.  النارِ  ِمنْ  ِجَوارًا لَك اللهُ  َكَتبَ  لَيْـَلِتك  
“Tidak diragukan lagi tetapnya berdoa setelah selesai pada sholat wajib dari Rasulullah � baik 

dari sabda maupun dari perbuatan Beliau �. Al Hafidz Ibnul Qoyyim telah menyebutkannya 

juga dalam Zaadul Ma’aad, yang mana beliau berkata dibawah pasal pembahasan : 

‘Apa yang diucapkan Rasulullah � selesai dari sholat-sholatnya, berikut ucapannya. Imam Abu 

Hatim dalam shahihnya meriwayatkan bahwa Nabi � berdoa selesai dari sholat dengan doa : 

“Ya Allah perbaikilah agamaku yang akan menjadi pelindung perkaraku, perbaikilah duniaku 

yang menjadi sandaran mata pencaharianku. Ya Allah aku berlindung dengan ridho-Mu dari 

kemurkaan-Mu, aku berlindung dengan ampunan-Mu dari kesesangsaraan-Mu dan aku 

berlindung dengan-Mu dari-Mu yang tidak ada yang mampu menghalangi apa yang Engkau 

berikan dan tidak ada yang mampu memberi apa yang Engkau halangi. Tidak ada yang mampu 

memberi manfaat selain pemilik Kedermawanan”. 

Imam Al Hakim meriwayatkan dalam “Mustadroknya” dari Abu Ayyub �  bahwa ia berkata : 

‘tidaklah aku sholat dibelakang Nabi kalian � kecuali aku mendengarnya ketika selesai dari 

sholatnya berkata : “Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku semuanya, Ya Allah bangkitkan aku, 

hidupkan aku, beri rizki aku dan beri petunjuk aku kepada kebajikan amal dan akhlaq, 

sesungguhnya tidak ada yang mampu memberikan petunjuk kepada kebajikan dan memalingkan 

dari kejelekan selain Engkau”. 

Imam Ibnu Hibban dalam “Shahihnya” dari sahabat Al Harits bin Muslim At Taimiy �  

berkata, Nabi � berkata kepadaku : “Jika kamu sholat subuh, ucapkan sebelum kamu berbicara 

kepada manusia : “Ya Allah, selamatkan aku dari Neraka sebanyak 7 kali. Sesungguhnya jika 

kamu meninggal pada malam tersebut, Allah � akan menuliskan untukmu kebebasan dari 

Neraka”. Selesai penjelasan Syaikhul Islam Ibnul Qoyyim. 

 

Dari penjelasan Imam Mubarokfuriy dan juga dikuatkan oleh Syaikhul Islam 

Ibnul Qoyyim, sangat gamblang bahwa Nabi � menganjurkan berdoa selesai sholat, 

baik penjelasan tadi diambil dari sabda Beliau �, maupun dari perbuatan Nabi � 

langsung.  

Oleh karenanya, Imam Bukhori membuat judul bab dalam kitab shahihnya yang 

terkenal dengan judul bab “ َِالة اِء بَـْعَد الص  kemudian beliau ,(Doa setelah Sholat) ”باب الدَع

menurunkan 2 buah hadits pada judul bab tersebut yakni : 
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1. Haditsnya sahabat Abu Huroiroh �, kata beliau � : 

ثُوِر ِبالدَرَجاِت َوالنعِ  ِه َذَهَب َأْهُل الدوا يَا َرسُوَل الل ُمِقيِم . َقاَل َقاُل َقاَل َصلْوا َكَما » . َكْيَف ذَاَك « يِم اْل
ْمَواٌل . َقاَل  ْمٍر « َصليْـنَا ، وََجاَهُدوا َكَما َجاَهْدنَا ، وََأنـَْفُقوا ِمْن ُفُضوِل َأْمَواِلِهْم ، َوَلْيَسْت َلَنا َأ َأَفَال أُْخِبرُُكْم بَِأ

َوتَ  ُكْم ،  ْسِبُقوَن َمْن َجاَء بَـْعدَُكْم ، َوَال يَْأتِى َأَحٌد ِبِمْثِل َما ِجْئتُْم ، ِإال َمْن َجاَء ِبِمْثِلِه ، تُْدرُِكوَن َمْن َكاَن قَـبْـَل

بُِر ُكل َصَالٍة َعْشًرا ، َوَتْحَمُدوَن َعْشًرا ، َوتَُكبـرُوَن َعْشًرا  »تَُسبُحوَن ِفى ُد  

“Para sahabat berkata : ‘orang-orang kaya telah pergi dengan derajat dan kenikmatan 

yang banyak. Nabi � menanggapi : ‘bagaimana maksudnya?’. Mereka berkata : ‘mereka 

sholat sebagaimana kami sholat, mereka berjihad sebagaimana kami berjihad dan mereka 

dapat berinfak dari kelebihan harta mereka, sedangkan kami tidak punya harta. Nabi � 

bersabda : ‘maukah aku beritahukan kepada kalian perkara yang telah dicapai orang yang 

terdahulu dan akan mendahului orang setelah kalian, tidak ada yang bisa menyamai apa 

yang kalian lakukan, kecuali orang yang beramal seperti kalian. Yakni setiap akhir sholat 

bertasbih 10 kali, bertahmid 10 kali dan bertakbir 10 kali”. 

2. Surat sahabat Mughiroh � kepada Muawiyyah bin Abi Sufyan �, isinya : 

َال ِإَلَه ِإال اللُه ، َوْحَدهُ « َسلَم  َكاَن يـَُقوُل ِفى ُدبُِر ُكل َصَالٍة ِإَذا  -صلى اهللا عليه وسلم  -َأن رَُسوَل اللِه 

َو َعَلى ُكل َشْىٍء َقدِيٌر ، اللُهم َال َماِنَع ِلَما َأْعطَ  َلهُ اْلُمْلُك ، وََلُه اْلَحْمُد ، َوْه ْيَت ، َوَال ُمْعِطَى َال َشرِيَك لَُه ، 
 ِمْنَك اْلَجد ُع َذا اْلَجد » ِلَما َمنَـْعَت ، َوَال يـَنْـَف  

“Bahwa Rasulullah � berdoa pada akhir sholat setelah salam : ‘Laa ilaaha illallah, tidak 

ada sekutu bagi-Mu, segala puji hanya untuk-Mu dan Dia Maha Berkuasa atas segala 

sesuatu. Ya Allah tidak ada yang menghalangi apa yang telah Engkau berikan dan tidak 

ada yang mampu memberi apa yang Engkau tahan, tidak ada yang mampu memberi 

manfaat selain Engkau yang Maha Dermawan”. 

 

Ada sebagian ulama yang tidak menganjurkan untuk berdoa setelah sholat, 

mereka takwil bahwa makna dubur dalam hadits-hadits yang telah disebutkan adalah 

pada saat tasyahud akhir sebelum salam, bukan setelah salam. Dan juga alasan lain, 

bahwa Nabi � tidak pernah duduk untuk berdoa setelah selesai sholat. Al Hafidz 

dalam “Fathul Bari” ketika menjelaskan bab shahih Bukhori diatas berkata : 

 ًكا بِالَْحِديِث الَالة َال ُيْشَرع ، ُمَتَمسَعاء بـَْعد الصالد ْرَجَمة رَّد َعلَى َمْن زََعَم َأنه َوِفي هَِذِه التـِذي أَْخَرَجُه ُمْسِلم مِْن ِرَوايَة عَْبد الل
َذا َسلَم َال يـَثُْبت ِإال َقْدر َما يـَُقول : اللُهم َأنَْت السَالم َوِمْنك السَالم بْن الَْحاِرث َعْن عَاِئَشة َكاَن النِبّي َصلى الله َعَلْيِه َوَسلَم " إِ 
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ِتْمَراره َجاِلسً  َالم إِ تـَبَارَْكت يَا َذا اْلَجَالل َواإلِْْكَرام " . َواْلَجَواب َأن الُْمرَاد بِالنـْفِي الَْمذُْكور نـَْفي اِْس َئته قَـْبل الس ال ِبَقْدِر ا َعَلى َهْي
 ا َورََد ِمْن الد ْحَمل َم َـَبَت َأنُه " َكاَن ِإَذا َصلى َأقْـَبَل َعَلى َأْصَحابه " فَـُي َعاء بـَْعد الصَالة َعَلى َأنُه َكاَن َأْن يـَُقول َما ذََكَر ، فَـَقْد ث

ل ِبَوْجِهِه َعَلى َأْصَحابه . َقاَل ِابْن الْقَ  َالم ِمْن الصَالة ُمْستَـْقِبل يـَُقولُه بَْـعد أَْن يـُْقِب عَاء بـَْعد السا الدَبِوّي " : َوأَمم ِفي " الَْهْدي الني
ُكْن َذِلَك ِمْن َهْدي النِبّي َصلى الله عََلْيِه َوسَ  َمام َوالُْمنْـَفرِد َوالَْمأُْموم فَـلَْم َي ْسنَاٍد َصِحيح لَم َأْصًال ، َوَال رُِوَي َعنْ الِْقبْـَلة َسَواء اإلِْ ُه بِِإ

ّي َصلى الله َعَلْيهِ َوسَ  لَم َوَال الُْخلََفاء بَْـعده َوَال َأْرَشَد َوَال َحَسن ، َوَخص بـَْعضهْم َذِلَك ِبَصَالَتْي الَْفْجر َوالَْعْصر ، َولَْم يَْـفَعلُه النِب
ُهَو ِاْسِتْحَسان رَآُه َمْن رَ  يَها ِإلَْيِه ُأمته ، َوِإنَما  ُمتَـَعلَقة بِالصَالِة إِنَما فَـعََلَها ِف نة بـَْعدهَما ، َقاَل : َوَعامة اْألَْدِعَية اْل آُه ِعَوًضا ِمْن الس

 ُه ُمْقِبل عََلى رَبّه ُمَناِجيه ، َفِإذَا َسلي ، َفِإنئِق ِبَحاِل الُْمَصل اَل ، َوَهَذا الال يَها ، َق ُمنَاَجاة َوانـْتَـَهى َم مِ َوَأَمَر بَِها ِف نْـَها اِنـَْقطََعْت اْل
ل َعَلْيِه ثُم َيْسَأل إَِذا َكْيف يـَتْـُرك ُسَؤاله ِفي َحال ُمَناَجاته َوالُْقْرب ِمْنُه َوُهَو ُمْقِب ِانَْصَرَف َعنُْه ؟ ثُم َقاَل : َلِكن  َمْوِقفه َوقُـْربه ، َف

ْكتُوبَة  َوارَِدة بـَْعد الَْم ْن يَْـفُرغ ِمنْـَها َويَدْ اْألَذَْكار اْل َما يُْسَتَحّب لَِمْن َأَتى بَِها َأْن ُيَصلي َعلَى النبِّي َصلى الله َعلَْيِه َوَسلَم بـَعْد َأ ُعو ِب
ُكون ُدعَاُؤُه َعِقب َهِذِه الِْعبَاَدة الثانَِية َوِهَي الذْكر َال ِلَكْونِِه ُدبُر الَْمْكُتوبَة . قُـْل نـْفي ُمطْلًَقا َمْرُدود ،َشاَء ، َوَي ت : َوَما اِدَعاُه ِمْن ال  

“Dalam judul bab ini ada bantahan terhadap orang yang menyatakan bahwa doa setelah 

sholat tidak disyariatkan, berpegang dengan hadits yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari 

riwayat Abdullah ibnul Harits dari Aisyah �, bahwa Nabi � jika salam tidak tetap (dalam 

tempatnya), kecuali sekedar mengucapkan : “Ya Allah engkau adalah Yang Maha Selamat, dari-

Mu keselamatan, Maha Suci Wahai Pemilik Keagungan dan Kemulian”. 

Jawaban dari hal ini adalah bahwa yang dimaksud (dalam hadits Muslim diatas-pent) 

penafian sebagaimana yang disebutkan yakni penafian senantiasa duduk seperti pada kondisi 

(Tahiyat akhir) sebelum salam, karena Beliau � tidak duduk seperti itu, melainkan sekedar 

membaca dzikir diatas. Telah tetap juga bahwa Nabi �, selesai sholat menghadap ke para 

sahabatnya, maka dimungkinkan Beliau � berdoa setelah sholat, setelah menghadap ke para 

sahabatnya. 

Syaikhul Islam Ibnul Qoyyim berkata dalam “Al Hadyu An Nabawi” : ‘adapun doa 

setelah salam dalam sholat dengan menghadap ke kiblat, baik sang Imam, orang yang sholat 

sendirian, maupun si makmum, maka ini bukan dari petunjuk Nabi � pada asalnya, tidak 

diriwayatkan dari Beliau � dengan sanad shahih, maupun hasan. Sebagian ulama 

mengkhususkan hal tersebut untuk 2 sholat saja, yaitu sholat Subuh dan Ashar. Nabi � tidak 

melakukannya, tidak juga para kholifah, mereka tidak pernah menganjurkannya. Hal ini 

hanyalah berasal dari ‘Istihsaan’ (menganggap baik sesuatu), kemudian dianggap orang 

setelahnya sebagai sebuah sunnah. Kebanyakan doa yang berkaitan dengan sholat, hanyalah 

diperintahkan dilakukan didalam sholat dan hal ini sesuai dengan kondisi orang yang sholat, 

karena ia sedang menghadap Rabbnya bermunajat kepada-Nya. Jika telah salam, terputus 

munajatnya dan terhenti sikap kedekatan kepada Rabbnya. Maka bagaimana ia meninggalkan 

meminta kepada Allah � pada saat bermunajat dan berdekatan dengan-Nya, lalu malah ia 

memohon kepada-Nya setelah selesai berpaling? Namun dzikir-dzikir yang ada setelah sholat 

wajib, dianjurkan bagi orang yang bershalawat kepada Nabi �, setelah selesai bersholawat, 
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kemudian ia berdoa sekehendaknya, sehingga doanya setelah hal tersebut adalah ibadah kedua 

(yang terpisah) yaitu dzikir bukan karena ia adalah setelah sholat. (Selesai). 

Aku (Al Hafidz) berkata : ‘adapun pernyataan beliau menafikan doa (setelah sholat) secara 

mutlak, maka hal ini tertolak”. (lalu Al Alhafidz menyebutkan hadits-hadits yang menunjukkan 

bahwa disyariatkan doa setelah salam, sebagaimana yang penulis sebutkan pada point syawahid 

(penguat hadits-pent.). 

Kemudian Al Hafidz melanjutkan : 

ا َوُهَو التَشهد ، قُـْلنَا َقْد وََرَد اْألَْمر بِالذكِْر ُدبُ  ُمَراد بِِه ـبَعْد السَالم َفِإْن قِيَل : الُْمَراد بُِدبُِر ُكّل َصَالة قُـْرب آِخرَه ر ُكلّ َصَالة ، َواْل
َخالِفُه . َوقَْد َأخَْرَج التـرْ  َهَذا َحتى يـَثُْبت َما ُي َعاء َأْسَمع ؟ ِإْجَماعًا ، َفَكَذا  ه َأّي الدي أَُماَمَة " ِقيَل يَا رَُسول الل ِمِذّي ِمْن حَِديث أَِب

ل اْألَِخير َوُدُبر الصَلَوات الَْمْكُتوبَات " َوقَاَل َحَسن . َوَأْخَرَج الطَبرِي ِمْن ِرَوايَة جَ  ْعَفر بْن ُمَحمد الصاِدق َقاَل " َقاَل : َجْوف اللْي
عَ  اِفلَة " َوفَِهَم َكِثير مِ الداِفلَة َكَفْضِل الَْمْكُتوَبة َعَلى النَعاء بـَْعد النُتوبَة َأْفَضل ِمْن الد نَاُه ِمْن الَْحَنابَِلة َأن ُمَراد اء بـَْعد الَْمْك مْن لَِقي

َالة ُمطَْلًقا ، َولَْيَس َكَذِلَك فَإِ  عَاء بَْـعد الصم نـَْفي الدي الِْقبْـلَة ِابْن الَْقيُه نـََفاُه بَِقْيِد ِاسِْتْمَرار ِاْسِتْقَبال اْلُمَصلَحاِصل َكَالمه َأن ن
ع ِعنْ  َال يَْمتَِن ْألَذَْكار الَْمشُْروعَة َف ـْتَـَقَل ِبَوْجِهِه َأْو َقدَم ا َالم ، َوَأما إَِذا ِان َعاِء ِحيَنِئذٍ َوِإيَراده بـَْعد الستـْيَان بِالد . ده اإلِْ  

“Jika dikatakan, yang dimaksud dengan dubur sholat adalah menjelang akhir sholat yakni 

tasyahud (akhir), maka kami katakan telah datang perintah untuk berdzikir setiap dubur sholat 

dan yang dimaksud adalah setelah salam secara sepakat. Demikianlah, sampai tetap dalil sesuatu 

yang menyelisihinya.  

Imam Tirmidzi telah meriwayatkan hadits Abu Umaamah � : “ Ada yang bertanya : 

‘Wahai Rasulullah, kapankah doa didengar?’. Nabi � menjawab : “Pertengahan akhir malam 

dan setiap Dubur (akhir) sholat-sholat wajib”. Imam Tirmidzi berkata : ‘hadits Hasan’. Imam 

Thobariy meriwayatkan dari Ja’far bin Muhammad Ash-Shodiq ia berkata : ‘Doa setelah sholat 

wajib lebih utama daripada doa setelah sholat sunnah, seperti keutamaan sholat wajib atas sholat 

sunnah. 

Dipahami oleh kebanyakan kalangan ulama Hanabilah yang kami temui, bahwa yang 

dimaksud Syaikhul Islam Ibnul Qoyyim, penafian doa setelah sholat secara mutlak, bukan seperti 

itu yang dipahami, karena kesimpulan dari pernyataan beliau, bahwa penafian tersebut dikaitkan 

dengan senantiasanya orang yang sholat menghadap kiblat dan mengerjakannya setelah salam, 

adapun jika ia telah memalingkan wajahnya atau mendahuluinya dengan dzikir-dzikir yang 

disyariatkan, maka tidak terlarang baginya berdoa pada kondisi demikian”. 

 

Syaikh DR Abdullah bin Sa’aaf telah menulis sebuah risalah tentang hal ini yang 

beliau beri judul “الدعاء بعد المكتوبة على ضوء السنة المطهرة” (Doa setelah sholat wajib 

berdasarkan sunnah yang suci), kemudian risalah ini dipublikasikan oleh majalah 

“Buhuts Islamiyah”. Beliau berkata dalam mukadimahnya : 

 أما بعد :
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فهذا بحث في الدعاء بعد الصالة المكتوبة ، كتبته لبيان مشروعيته وأنه سنة من السنن ، وليس بدعة من البدع ، وأن 
نسان بعد الصالة ونعني بالدعاء بعد المكتوبة : دعاء اإل  المتصف به متبع ليس بمبتدع ، ومأجور غير موزور إن شاء اهللا .

 إماما ، أو مأموما ، أو منفردا وحده دون المشاركة لغيره في ذلك .
“Amma Ba’du : ini adalah pembahasan tentang doa setelah sholat wajib, aku 

menuliskannya untuk menjelaskan disyariatkannya doa tersebut dan termasuk dari amalan 

sunnah, bukan termasuk bid’ah. Orang yang mengerjakannya adalah ‘Mutabi’ (pengikut 

sunnah) bukan ‘Mubtadi’’ (pengikut bid’ah), ia mendapatkan pahala, bukan mendapatkan dosa, 

Insya Allah. 

Yang kami maksud dengan doa setelah sholat wajib adalah seorang berdoa setelah sholat, 

baik ia sebagai Imam, makmum atau sholat sendirian, bukan dikerjakan secara berjama’ah”. 

Kemudian pada akhir risalahnya beliau menukil sejumlah atsar para sahabat � 

yang menunjukkan bahwa mereka berdoa setelah selesai sholat, berikut nukilannya 

dengan penambahan kedudukan sanadnya dari kami : 

 األثر األول :
كان يقول إذا فرغ من صالته : ( بحمد ربي انصرفت ، وبذنوبي  روى عبد الرزاق عن ابن التيمي عن ليث : أن أبا الدرداء

وب قلب قلبي على ما تحب وترضى ) اعترفت ، أعوذ بربي من شر ما اقترفت ، يا مقلب القل  
Atsar 1 

“Imam Abdur Rozak meriwayatkan dari Ibnu Taimiy dari Laits, bahwa Abu Darda � 

berdoa setelah selesai sholat : “Dengan pujian kepada Rabbku, aku berpaling. Terhadap dosaku 

aku mengakuinya. Aku berlindung kepada Rabbku dari kejelakan apa yang telah aku kerjakan. 

Wahai Yang membolak-balikan hati, balikkanlah hatiku diatas sesuatu yang Engkau sukai dan 

Engkau ridhoi”. 

Kedudukan Sanad : Ibnu Taimiy adalah Fudhoil bin ‘Iyaadh, seorang yang tsiqoh, 

Imam dan ahli ibadah, menurut penilaian Al Hafidz dalam “At Taqriib”. Laits adalah 
Ibnu Abi Saliim, dirinya terdapat kedhoifan yang ringan, menurut Imam Adz-Dzahabi. 
Disamping itu juga, beliau tidak mungkin berjumpa dengan sahabat Abu Darda �, 

karena beliau wafat 148 H, sedangkan Abu Darda � wafat tahun 32 H, sehingga 
kelemahannya ada 2, kedhoifan Laits dan keterputusan sanadnya. Wallahu A’lam. 
 

 األثر الثاني :
ه كان يقول إذا عن أبي بكر بن أبي موسى ، عن أبي موسى أن روى ابن أبي شيبة ، عن وكيع ، عن يونس بن أبي إسحاق ،

ويسر لي أمري ، وبارك في رزقي "اللهم اغفر لي ذنبي ، فرغ من صالته : "  
Atsar 2 

“Imam Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Wakii’ dari Yunus bin Abi Ishaq dari Abi 
Bakr bin Abi Musa dari Abu Musa � bahwa beliau � berdoa setelah selesai sholat : “Ya Allah, 
ampunilah dosaku, mudahkan urusanku dan berkahilah rezekiku”. 
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Kedudukan sanad : Waki’ ibnul Jarooh, seorang Imam sunnah yang terkenal. Yunus 

bin Abi Ishaq, Tabi’i shoghir, ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma’in, sekalipun beberapa 
ulama melemahkannya, oleh karenanya Al Hafidz dalam “At Taqriib” menilainya, 

shoduq, sedikit keliru. Abu Bakar bin Abi Musa, adalah anak sahabat Abu Musa �, 
seorang ulama yang tsiqoh. Sehingga kesimpulannya, sanad ini minimal Hasan. 

 
 األثر الثالث :

إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي أنه كان يقول : " تم نورك  روى ابن أبي شيبة ، عن وكيع ، عن سفيان ، عن أبي
لحمد ، ربنا وجهك أكرم فهديت ، فلك الحمد ، وعظم حلمك فعفوت ، فلك الحمد ، وبسطت يدك فأعطيت ، فلك ا

الوجوه ، وجاهك خير الجاه ، وعطيتك أفضل العطية وأهنؤها ، تطاع ربنا فتشكر ، وتعصى ربنا فتغفر ، تجيب المضطر ، 
وتكشف الضر ، وتشفي السقيم ، وتنجي من الكرب ، وتقبل التوبة ، وتغفر الذنب لمن شئت ، ال يجزي آالءك أحد ، وال 

( يعني : يقول بعد الصالة ) .يحصي نعماءك قول قائل   
Atsar 3 

“Imam Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Waki’ dari Sufyan dari Abi Ishaq dari 
‘Aashim bin Dhomroh dari Ali � bahwa ia berdoa : “Sempurna cahaya-Mu, maka berilah aku 
petunjuk. Bagi-Mu segala puji, Maha Agung Kelembutan-Mu, maka ampunilah aku. Bagi-Mu 
segala puji, Amat luas bentangan Tangan-Mu, maka berilah aku. Bagi-Mu segala puji, Rabb 
kami Wajah-Mu semulia-mulianya wajah, segala kebaikan mengarah kepada-Mu, Engkau telah 
memberiku dengan pemeberian yang terbaik dan memberikan kenikmatan kepadaku. Ketaatan 
sebagai rasa syukur, kemaksiatan yang dilakukan, kami mohon ampun. Yang melapangkan 
kesempitan, menghilangkan kemudhorotan, Yang menyembuhkan yang sakit, Yang 
menyelamatkan dari kesulitan, Yang menerima taubat, Yang mengampuni dosa bagi siapa yang 
dikehendaki. Tidak ada yang bisa mencukupi membalasnya seorang pun dan tidak ada yang 
mampu menghitung nikmat-Mu orang yang mampu menyebutkannya”. (Yakni sahabat Ali �  
berdoa selesai sholat) 
Kedudukan sanad : Waki’ telah berlalu, Sufyan adalah Ats-Tsauriy, seorang Imam 

sunnah yang masyhur. Abu Ishaq ‘Amr bin Abdullah, seorang Tabi’i wasith, dinilai Al 
Hafidz dalam “At Taqriiib”, tsiqoh banyak haditsnya, ahli ibadah, berubah hapalannya 

menjelang wafatnya. ‘Aashim bin Dhomroh, seorang Tabi’i wasith mendengar dari Ali 
�, ditsiqohkan oleh Imam Ibnul Madini dan dinilai shoduq oleh Al Hafidz dalam “At 
Taqriib”. Kesimpulannya atsar ini minimal Hasan sanadnya. 

 
 األثر الرابع :

عن معاذ بن جبل ، قال : ( من قال بعد كل صالة : عن رجل ،  روى عبد الرزاق عن معمر ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ،
 أستغفر اهللا الذي ال إله إال هو الحي القيوم وأتوب إليه ، ثالث مرات ، كفر اهللا عنه ذنوبه ، وإن كان فر من الزحف ) .

Atsar 4 
“Imam Abdur Rozaq meriwayatkan dari Ma’mar dari Isrooil dari Abu Ishaq dari seorang 

laki-laki dari Muadz bin Jabbal �, ia berkata : ‘barangsiapa yang berdoa setiap selesai sholat : 
‘aku mohon ampun kepada Allah, tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Yang 
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Maha Hidup, Maha Berdiri Sendiri, aku bertaubat kepada-Nya. Sebayak 3 kali, Allah � akan 
mengampuni dosanya, sekalipun banyak sekali”. 
Kedudukan sanad : Ma’mar seorang Imam Sunnah yang masyhur. Isroil bin Yunus bin 

Abi Ishaq, Al Hafidz dalam “At Taqriib” mengomentarinya tsiqoh, dan yang 
mengkritik beliau tidak memiliki hujjah. Abu Ishaq Amr bin Abdillah, seorang Tabi’I 

wasith, dinilai tsiqoh banyak haditsnya, ahli ibadah, namun berubah hapalannya 
menjelang ajalnya, oleh Al Hafidz. Seorang laki-laki tidak disebutkan namanya, maka 
ia rowi yang mubham. Dan inilah kelemahan sanad atsar sahabat Muadz �. 

 

 األثر الخامس :
حميد ، عن الركين بن الربيع ، عن  . : حدثنا أبو بكر قال : حدثنا عبيدة بن 236،  235/  10قال ابن أبي شيبة المصنف 

أبيه قال : كان عمر إذا انصرف من صالته قال : " اللهم أستغفرك لذنبي ، وأستهديك ألرشد أمري ، وأتوب إليك ، فتب 
واجعل غناي في صدري ، وبارك لي فيما رزقتني ، وتقبل مني ، إنك أنت ربي ) . ل رغبتي إليك ،علي ، اللهم أنت ربي فاجع  

Atsar 5 

“Imam Ibnu Abi Syaibah dalam “Mushonafnya” (10/235-236) berkata : haddatsanaa Abu 
Bakr ia berkata, haddatsanaa ‘Ubaidah bin Hamiid dari Ar Rokiin Ibnur Robii’ dari Bapaknya, ia 
berkata : ‘adalah Umar �, jika selesai dari sholatnya berdoa : “Ya Allah, aku memohon ampun 
kepada-Mu dari dosa-dosaku. Aku mohon petunjuk kepada-Mu kepada jalan yang ditunjuki. 
Aku bertaubat kepada-Mu, maka terimalah taubatku. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, jadikan 
aku orang yang selalu mengharap kepada-Mu, jadikan kekayanku adalah ada di hatiku, 
berkahilah apa yang telah Engkau rezkikan kepadaku, terimalah dariku, sesungguhnya Engkau 
adalah Rabbku”. 
Kedudukan sanad : ‘Ubaidah bin Hamiid, dinilai shoduq terkadang keliru oleh Al 

Hafidz. Rokiin dan begitu juga Bapaknya, perowi yang tsiqoh menurut Al Hafidz. 
Sehingga atsar ini minimalnya adalah Hasan sanadnya. 

 
 األثر السادس :

ثـَنَا ُهَشيٌْم، َقاَل: َأْخبَـَرنَا ُحَصْيٌن،قال ابن أبي شيبة :  ِه بِْن  َحدَعْن عَبِْد الل ، غِْلِبيَعْن َأِبي الْيَـْقظَاِن، َعْن ُحَصيِْن بِْن يَزِيَد التـ
َغِنيَمَة ِمْن ُكل اللُهم إِني أَْسأَُلَك ِمْن ُموِجَباِت َرْحَمِتَك، َوَعَزائَِم َمْغِفرَِتَك، َوَأْسأَُلَك الْ «َمْسُعوٍد، َأنُه َكاَن يـَُقوُل ِإذَا فَـَرَغ ِمَن الصَالِة: 

 اِر، اللِة َواْلَجَواَز ِمَن الني َأْسأَُلَك اْلَفْوَز بِاْلَجنِإن ُهمِإْثٍم، الل َالَمَة ِمْن ُكل َوالس ، بِر ا ِإال َغَفرْتَُه، َوَال َهم َال تَدَْع لَنَا َذنـًْبا ِإال ُهم
ْجَتهُ، َوَال َحاَجةً إِال َقضَ  ْيتَـَهافَـر«  

Atsar 6 
“Imam Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Hasyiim ia berkata, akhbaronaa Hushoin dari 

Abul Yaqdhoon dari Hushoin bin Yaziid At Taghlibiy dari Abdullah bin Mas’ud bahwa beliau 

� jika selesai sholat berdoa : “Ya Allah, aku memohon mendapatkan rahmat-Mu, ampunan-Mu. 

Aku memohon kepada-Mu ghonimah seluruh kebaikan dan keselamatan dari seluruh dosa. Ya 

Allah aku memohon kesuksesan jannah. Ya Allah, jangan Engkau meninggalkan dosaku, kecuali 
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Engkau ampuni dan juga kesulitan, melainkan Engkau beri jalan keluarnya dan jangan pula 

kebutuhan, melainkan Engkau memenuhinya”. 

Kedudukan sanad : Hasyiim bin Basyiir, seorang yang tsiqoh tsabat, namun banyak 

tadlis dan memursalkan hadits dengan mursal khofiy. Hushoin bin Abdur Rokhman, 

tabii’I shoghir, tsaiqoh namun berubah hapalannya pada akhir usianya. Abul 

Yaqdhoon Utsman bin ‘Umair, dinilai dhoif. Hushoin bin Yaziid, dinilai oleh Imam 

Bukhori “fiihi Nadhor”, sebagaimana dinukil oleh Imam Adz-Dzahabi dalam “Lisanul 

Mizan”. Demikian penilaian Al Hafidz terhadap rowi-rowi tersebut, sehingga atsar ini 

lemah sanadnya. 

 

Kesimpulannya : doa setelah sholat yang dikerjakan sehabis salam adalah 

disyariatkan dalam agama kita, dengan dalil-dalil baik dari sunnah Nabi � yang 

qouliyah maupun Fi’liyah dan juga atsar-atsar sahabat � yang mengerjakan hal 

tersebut. Begitu juga pemahaman ulama baik dari kalangan Fuqoha, maupun 

Muhaditsin atau Muhaditsil Fuqoha, seperti Imam Bukhori yang telah membuat judul 

bab khusus tentang “Doa setelah Sholat” dalam kitab haditsnya, dimana judul bab yang 

ditulis oleh beliau adalah merupakan fiqihnya. 

 

BERDOA DENGAN MENGANGKAT KEDUA TANGAN  

 

Lajnah Daimah menjawab sebuah pertanyaan berikut : 

7/103فتاوى اللجنة الدائمة   
وسئلت اللجنة عن: رفع اليدين بالدعاء بعد الصلوات الخمس هل ثبت رفعها عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أم ال ، وإذا لم 

 يثبت هل يجوز رفعهما بعد الصلوات الخمس أم ال؟
السالم من الفريضة في الدعاء ، ورفعهما بعد  يثبت عن النبي صلى اهللا عليه وسلم فيما نعلم أنه رفع يديه بعد فأجابت : ( لم

 السالم من صالة الفريضة مخالف للسنة )
“Lajnah pernah ditanya tentang mengangkat tangan ketika berdoa setelah sholat 5 waktu, 

apakah tsabit dari Nabi � atau tidak. Jika tidak tsabit, apakah boleh mengangkat kedua tangan 

ketika berdoa setelah sholat 5 waktu atau tidak boleh? 

Lajnah menjawab : “tidak tetap hal tersebut dari Nabi �, sepanjang yang kami ketahui untuk 

mengangkat tangan ketika berdoa setelah sholat wajib, mengangkat tangan setelah salam pada 

saat sholat wajib menyelisihi sunnah” 

 

Begitu juga Imam bin Baz didalam “Majmu Fatawanya” pernah ditanya sebagai 

berikut : 

هل هناك ما يمنع من الدعاء بعد الفريضة ؟ -26279سؤال رقم   
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 ما حكم الدعاء بعد الفريضة ، وهل هناك دليل على المنع منه ؟.
الدعاء بعد صالة  لم يحفظ عن النبي صلى اهللا عليه وسلم وال عن الحمد هللا أصحابه فيما نعلم أنهم كانوا يرفعون أيديهم ب

خرجه مسلم في  لقول النبي صلى اهللا عليه وسلم : " من عمل عمالً ليس عليه امرنا فهو رد " أنه بدعة الفريضة ؛ وبذلك يعلم
وأما  ليس منه فهو رد " متفق على صحته . ) وقوله صلى اهللا عليه وسلم : " من أحدث في أمرنا هذا ما 3243صحيحه ( 

ثبت عن النبي صلى اهللا عليه وسلم ما يدل على أنه  جماعياً فال حرج فيه ألنه قد الدعاء بدون رفع اليدين وبدون استعماله
اليدين في الدعاء ألن رفع اليدين في  الدعاء بعد النافلة لعدم ما يدل على منعه ولو مع رفع دعا قبل السالم و بعده ، وهكذا

لى اهللا عليه وسلم دائمة بل في بعض األحيان ألنه لم يحفظ عن النبي ص الدعاء من أسباب اإلجابة لكن ال يكون ذلك بصفة
اهللا عليه وسلم والسير على منهجه لقوله سبحانه : (  رافعًا يديه بعد كل نافلة ، والخير كله في التأسي به صلى أنه كان يدعو

  ا.هـ 21حسنة ) األحزاب /  لقد كان لكم في رسول اهللا أسوة
 ) . 11543ويراجع سؤال (  ) 168 /11باز رحمه اهللا (  من مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ ابن

“Apa hukum berdoa setelah sholat wajib, apakah disana ada dalil yang melarangnya? 

Beliau menjawab : “Al Hamdulillah, tidak dihapal dari Nabi � dan juga para sahabat yang kami 

ketahui, bahwa mereka mengangkat tangannya ketika berdoa setelah sholat wajib, oleh karenanya 

diketahui bahwa hal ini adalah bid’ah berdasarkan sabda Nabi � : “Barangsiapa yang beramal 

dengan suatu amal yang tidak ada perintahnya dari kami, maka ia tertolak (HR. Muslim)”. Dan 

sabda Nabi � : “Barangsiapa yang mengada-adakan pada perkara kami ini yang bukan dari 

kami, maka ia tertolak” (Muttafaqun Alaih)”.  

Adapun berdoa tanpa mengangkat tangan dan tidak dikomando secara berjamaah, maka tidak 

mengapa melakukannya, karena telah tsabit dari Nabi � yang menunjukkan doa sebelum dan 

setelah salam. Begitu juga berdoa setelah sholat Nafilah, karena tidak ada dalil yang 

melarangnya, sekalipun diiringi dengan mengangkat tangan ketika berdoanya, karena 

mengangkat tangan ketika berdoa, termasuk sebab diterimanya doa. Namun hal ini tidak 

dilakukan secara terus-menerus, namun terkadang dilakukan (terkadang ditinggalkan-pent.), 

karena tidak dihapal dari Nabi � bahwa Beliau � mengangkat tangannya setiap sholat sunnah. 

Semua kebaikan dengan mencontoh jalan dan manhaj Nabi �, berdasarkan firman Allah � : 

“Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi kalian (Al Ahzaab : 21)”. 

 

Namun terdapat pendapat lain dari kalangan Aimah lainnya yang berpendapat 

bolehnya mengangkat tangan ketika berdoa setelah sholat 5 waktu. Imam 

Mubarokfuriy dalam “Tuhfatul Ahwadzi” berkata :  

اَها َفض اْلوَِعاِء ِفي َأَحاِديِث رَْفِع الْيََدْينِ  َسم ُيوِطي َعاِء ِرَسالٌَة لِلس وا َأْيًضا بَِحِديِث  َوِفي رَْفِع الْيََديِْن ِفي الدَعاِء . َواْسَتَدلِفي الد
اَلى َعْنهُ َقاَل : َأَتى َرُجٌل َأعَْراِبي ِمْن َأهْ  ُجُمَعِة فَـَقاَل : يَا َأَنٍس رَِضَي اللُه تـََع َبْدِو ِإَلى َرُسوِل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم يـَْوم اْل ِل اْل

ِشيَُة ، َهَلَك اْلِعيَاُل ، َهَلَك الناُس ، فَـرََفَع رَُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيهِ  َع الناُس  َوَسلَم يََديِْه يَْدُعو رَُسوَل اللِه َهَلَكْت الَْما ، َورََف
اُلوا هَ  َخارِي َق َذا الرْفُع َهَكَذا َوِإْن َكاَن ِفي ُدعَاِء َأيِْديـَُهْم َمَع رَُسوِل اللِه َصلى اللُه َعلَْيِه َوَسلَم يَْدُعوَن ، اْلَحدِيَث ، َرَواُه الُْب
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ا بِِه ، َولَِذِلَك  ُه لَْيَس ُمْخَتصَيَديِْن ِفي اِالْسِتْسَقاِء ، َلِكن ِاْسَتَدل الُْبَخارِي ِفي ِكتَاِب الدَعَواِت بَِهَذا اْلَحِديِث عََلى َجَواِز رَْفِع اْل
َعاِء . ُمْطَلِق الد 

اِء بَْـعَد الصَالِة َجائٌِز َلْو فَـَعَلُه َأحٌَد َال  نِْدي َأن رَْفَع الَْيَديِْن ِفي الدَع ْوُل الراِجُح ِع بَْأَس َعَليِْه ِإْن َشاَء اللُه تـََعالَى َواَللُه  قُـْلت : الَْق
 تـََعاَلى أَْعَلُم .

“Berkaitan mengangkat tangan ketika berdoa, Imam Suyuthi telah menyusun risalah yang 

berjudul “Limpahan yang memenuhi tentang hadits-hadits mengangkat tangan ketika berdoa”. 

Mereka berdalil juga dengan hadits Anas �, beliau � berkata : ‘seorang Arab Baduwi 

mendatangi Nabi � pada hari jum’at, ia berkata : ‘Wahai Rasulullah, telah binasa ladang, ternak 

dan orang-orang, maka Rasulullah � mengangkat tangannya berdoa dan para sahabat juga 

mengangkat tangannya berdoa bersama Rasulullah � (HR. Bukhori)”.  

Para ulama berkata : ‘demikianlah, sekalipun Nabi � melakukannya pada doa Istisqo’, namun 

tidak dikhususkan untuk istisqo saja. Oleh karenanya Imam Bukhori berdalil dengan hadits ini 

pada kitabud Da’waat atas bolehnya mengangkat tangan pada saat berdoa secara mutlak”. 

Aku (Mubarokfuriy) berkata : ‘Pendapat yang rojih menurutku, bahwa mengangkat tangan 

ketika berdoa setelah sholat adalah boleh, seandainya seseorang mengerjakannya maka tidak 

mengapa Insya Allah. Wallohu A’lam”.  

Syaih DR. Abdullah Faqih melengkapi penjelasan diatas dalam “Fatawa syabkah 

islamiyah”, katanya : 

فإذا علمت مشروعية الدعاء بعد الصالة على الصورة المتقدمة فأعلم أن األصل أن يرفع الداعي يديه حال دعائه تضرعًا إلى 
وال يخرج عن هذا األصل ويترك إال في الحاالت  ربه واستجداء لنواله وإظهارًا للذل واالنكسار والفقر إليه سبحانه وتعالى.

سلم يداوم على الدعاء فيها في مأل من الناس ولم ينقل عنه أنه رفع يديه فيها كالدعاء أثناء التي كان النبي صلى اهللا عليه و 
الصالة وفي خطبة الجمعة في غير االستسقاء.أما ما سوى ذلك من الدعاء فرفع اليدين فيه مشروع، وقد ثبت عن النبي صلى 

نبي صلى اهللا اهللا عليه وسلم في ذلك أحاديث كثيرة منها حديث أبي موسى األشعر  ي في الصحيحين وغيرهما وفيه: " فدعا ال
ومنها ما في صحيح …" عليه وسلم بماء فتوضأ ثم رفع يديه ثم قال "اللهم اغفر لعبيد أبي عامر حتى رأيت بياض إبطيه

بي صلى اهللا البخاري عن ابن عمر رضي اهللا عنهما في قصة خالد وأمره ألصحابه أن يقتل كل واحد منهم أسيره فلما أخبر الن
  عليه وسلم بذلك رفع يديه فقال: "اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد" مرتين.

ثين وغيرهما.  وقد بوب البخاري أيضًا لهذه المسألة فقال: باب رفع األيدي في الدعاء وأشار ضمن هذه الترجمة لهذين الحدي
إال في االستسقاء , بل فيه وفي الذي بعده رد على من  قال الحافظ في "الفتح" وفي الحديث األول رد من قال ال يرفع كذا

قال ال يرفع اليدين في الدعاء غير االستسقاء أصال , وتمسك بحديث أنس " لم يكن النبي صلى اهللا عليه وسلم يرفع يديه 
المنفي صفة في شيء من دعائه إال في االستسقاء " وهو صحيح , لكن جمع بينه وبين أحاديث الباب وما في معناها بأن 

خاصة ال أصل الرفع، وقد أشرت إلى ذلك في أبواب االستسقاء , وحاصله أن الرفع في االستسقاء يخالف غيره إما بالمبالغة 
إلى أن تصير اليدان في حذو الوجه مثال وفي الدعاء إلى حذو المنكبين , وال يعكر على ذلك أنه ثبت في كل منهما "حتى 

أن تكون رؤية البياض في االستسقاء أبلغ منها في غيره , وإما أن الكفين في االستسقاء يليان يرى بياض إبطيه" بل يجمع ب
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األرض وفي الدعاء يليان السماء , قال المنذري : وبتقدير تعذر الجمع فجانب اإلثبات أرجح . قلت : وال سيما مع كثرة 
ي في حزء سرد منها النووي في " األذكار " وفي " شرح األحاديث الواردة في ذلك , فإن فيه أحاديث كثيرة أفردها المنذر 

المهذب " جملة . وعقد لها البخاري أيضا في " األدب المفرد " بابا ذكر فيه حديث أبي هريرة " قدم الطفيل بن عمرو على 
للهم اهد دوسا " وهو النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال : إن دوسا عصت فادع اهللا عليها , فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال : ا

في الصحيحين دون قوله " ورفع يديه " وحديث جابر " أن الطفيل بن عمرو هاجر " فذكر قصة الرجل الذي هاجر معه وفيه " 
فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم : اللهم وليديه فاغفر ورفع يديه " وسنده صحيح , وأخرجه مسلم . وحديث عائشة أنها " 

عليه وسلم يدعو رافعا يديه يقول : اللهم إنما أنا بشر " الحديث وهو صحيح اإلسناد . ومن األحاديث  رأت النبي صلى اهللا
الصحيحة في ذلك ما أخرجه المصنف في " جزء رفع اليدين ": " رأيت النبي صلى اهللا عليه وسلم رافعا يديه يدعو لعثمان " 

نبي صلى اهللا عليه وسلم وهو رافع يديه يدعو ولمسلم من حديث عبد الرحمن بن سمرة في قصة الكسوف " ف انتهيت إلى ال
بقيع " فرفع يديه  ثها عنده في دعائه ألهل ال " وعنده في حديث عائشة في الكسوف أيضا " ثم رفع يديه يدعو " وفي حدي

من حديث  ثالت مرات " الحديث . ومن حديث أبي هريرة الطويل في فتح مكة " فرفع يديه وجعل يدعو " وفي الصحيحين
أبي حميد في قصة ابن اللتبية " ثم رفع يديه حتى رأيت عفرة إبطيه يقول : اللهم هل بلغت " ومن حديث عبد اهللا بن عمرو " 

أن النبي صلى اهللا عليه وسلم ذكر قول إبراهيم وعيسى فرفع يديه وقال : اللهم أمتي " وفي حديث عمر " كان رسول اهللا 
ل عليه الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل , فأنزل اهللا عليه يوما , ثم سرى عنه فاستقبل القبلة صلى اهللا عليه وسلم إذا نز 

ورفع يديه ودعا " الحديث أخرجه الترمذي واللفظ له والنسائي والحاكم , وفي حديث أسامة " كنت ردف النبي صلى اهللا 
, فتناوله بيده وهو رافع اليد األخرى " أخرجه النسائي  عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو , فمالت به ناقته فسقط خطامها

بسند جيد , وفي حديث قيس بن سعد عند أبي داود " ثم رفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يديه وهو يقول : اللهم 
من صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة " الحديث وسنده جيد . واألحاديث في ذلك كثيرة : وأما ما أخرجه مسلم 

حديث عمارة بن ُرَويبة أنه " رأى بشر بن مروان يرفع يديه , فأنكر ذلك وقال : لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وما 
يزيد على هذا يشير بالسبابة " فقد حكى الطبري عن بعض السلف أنه أخذ بظاهره وقال : السنة أن الداعي يشير بإصبع 

لخطيب حال الخطبة , وهو ظاهر في سياق الحديث فال معنى للتمسك به في منع رفع واحدة , ورده بأنه إنما ورد في ا
اليدين في الدعاء مع ثبوت األخبار بمشروعيتها , وقد أخرج أبو داود والترمذي وحسنه وغيرهما من حديث سلمان رفعه " 

  سنده جيد .انتهى من الفتح بلفظه .إن ربكم حي كريم يستحي منعبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما ِصفرا " أي خالية و 
والحاصل بعد هذا كله أن الدعاء دبر الصلوات بعد الفراغ من الذكر المشروع مشروع ثابت، وأن رفع اليدين في الدعاء أيضًا 

مشروع ثابت، وعليه فمن دعا بعد كل صالة ورفع يديه حال الدعاء ال ينكر عليه فعله، ولو داوم على ذلك، وما روي عن 
ومع ذلك فقد كره العلماء لمن يقتدي به العوام  أهل العلم من كراهة ذلك مرجوح بما تقدم من األدلة وأقوال أهل العلم. بعض

من إمام أو عالم أو نحوهما المداومة على بعض السنن التي قد يظن العوام أنها فرائض أو من تتممات الفرئض، ويدخل في 
  ذلك مسألتنا هذه.واهللا أعلم.

مركز الفتوى بإشراف د.عبداهللا الفقيهالمفتي:   
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”Jika telah diketahui disyariatkannya berdoa setelah sholat, sebagaimana gambaran 

sebelumnya, maka ketahuilah bahwa hukum asal mengangkat tangan bagi orang yang berdoa 

adalah dalam rangka tunduk kepada Rabbnya, mengharapkan tersampainya doa, menunjukkan 

ketundukan dan kebutuhan terhadap Rabbnya �. Tidak keluar dan tidak ditinggalkan hukum 

asal ini, kecuali pada saat berdoa didalam sholat, pada khutbah jum’at dan selain Istisqoo’. 

Adapun selain ketiga hal tersebut, berdoa dengan mengangkat tangan disyariatkan. Telah tetap 

dari Nabi � tentang hal ini hadits-hadits yang sangat banyak, diantaranya hadits Abu Musa Al 

Asy’ariy � dalam shahihain dan selainnya : “Maka Nabi � meminta air, lalu berwudhu, lalu 

mengangkat tangannya dan berdoa : “Ya Allah, ampunilah ‘Ubaid Abi ‘Aamir, sampai aku 

melihat putih ketiak Beliau �…”. Diantaranya lagi dalam shohih Bukhori dari Ibnu Umar � 

tentang kisahnya Khoolid dan perintahnya kepada sahabatnya untuk membunuh setiap mereka 

beserta keluarganya, maka ketika Nabi � dikabari hal tersebut, Beliau �  mengangkat tangannya 

dan berdoa : “Ya Allah, aku berlepas diri dari yang dilakukan Khoolid” sebanyak 2 kali. 

Imam Bukhori telah membuat bab juga tentang masalah ini, beliau berkata, “Bab 

Mengangkat tangan ketika berdoa”, lalu kandungan babnya terdiri dari 2 hadits ini dan 

selainnya. Al Hafidz dalam “Al Fath” berkata : ‘pada hadits yang pertama terdapat bantahan 

kepada orang yang mengatakan tidak boleh mengangkat tangan kecuali pada doa istisqo’, bahkan 

didalamnya dan hadits setelahnya terdapat bantahan kepada orang yang mengatakan, tidak boleh 

mengangkat tangan pada saat berdoa, selain doa istisqo’ pada asalnya, berpegang dengan hadits 

Anas � : ‘Nabi � tidak pernah mengangkat kedua tangannya pada saat berdoa, kecuali pada doa 

istisqo’’. (haditsnya Shahih). Namun dikompromikan antara hadits Anas tersebut dengan 

hadits-hadits dalam bab ini dan yang semakna dengannya, bahwa penafian pada hadits Anas � 

adalah sifat khususnya, bukan mengangkat tangan pada hukum asalnya, dan telah diisyaratkan 

pada bab istisqo’. Kesimpulannya bahwa mengangkat tangan pada istisqo’ berbeda sifatnya 

dengan doa selainnya, mungkin dari sisi kesungguhannya, sehingga kedua tangannya diangkat 

sampai sejajar wajah misalnya, sedangkan doa biasa sampai sejajar pundak. Dan hal ini tidak 

masalah bahwa semuanya tsabit, karena (doa istisqo’ disifati-pent) : ‘hingga kelihatan putih 

ketiak Nabi �’. Sehingga dikompromikan bahwa terlihatnya putih ketiak pada istisqo’ 

menunjukkan lebih dibandingkan doa selainnya. Atau mungkin bahwa kedua telapak tangan 

pada istisqo menghadap ke tanah, sedangkan doa selainnya menghadap ke langit.  

Imam Mundziri berkata : ‘seandainya pun tidak dapat dikompromikan, maka dalil yang 

lebih kuat yang dirajihkan’. Aku (Al Hafidz) berkata : ‘terlebih lagi, dengan banyaknya hadits-

hadits yang berkenaan dengannya, karena banyak haditsnya. Imam Mundziri telah menyusun 

kitab tersendiri, begitu juga Nawawi telah menyusunnya dalam “Al Adzkar” dan “Syarah 

Muhadzab”. 

Imam Bukhori telah menulis dalam “Adabul Mufrod” sebuah bab yang disebutkan 

didalamnya hadits Abu Huroiroh � : ‘Thufail bin ‘Amr mendatangi Nabi �, ia berkata : 

‘sesungguhnnya Daus telah mendurhaiku, maka berdoalah kepada Allah untuk mereka’. Maka 

Nabi � menghadap kiblat lalu mengangkat kedua tangannya, berdoa : ‘Ya Allah, berilah 
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petunjuk kepada Daus”. Hadits ini terdapat dalam Shahihain tanpa ada penyebutan mengangkat 

kedua tangan. Hadits Jabir � : ‘bahwa Thufail bin ‘Amr � berhijrah’. Lalu disebutkan kisah 

seorang yang berhijroh bersamanya didalamnya disebutkan bahwa Nabi � berkata : “Ya Allah, 

ampunilah, lalu mengangkat kedua tangannya”. Sanadnya shahih, dikeluarkan oleh Muslim. 

Hadits Aisyah �  : ‘aku melihat Nabi � berdoa dengan mengangkat kedua tangannya, berdoa : 

“Ya Allah, sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa”. Haditsnya shahih sanadnya. 

Diantara hadits-hadits shahih tentang hal ini, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori 

dalam kitabnya “Juz Mengangkat kedua tangan” : ‘aku melihat Nabi � mengangkat kedua 

tangannya untuk Utsman �’.  Dalam riwayat Muslim dari haditsnya Abdur Rokhman bin 

Samaroh tentang kisah gerhana matahari : ‘aku menuju Nabi �, Beliau � sedang mengangkat 

kedua tangannya’. Muslim juga meriwayatkan dari Aisyah � tentang sholat gerhana juga : 

‘lalu Beliau � mengangkat kedua tangannya berdoa”. Masih dari Aisyah � tentang doa Nabi � 

kepada ahli kubur Baqi’ : ‘lalu Beliau � mengangkat kedua tangannya’ (tiga kali). Dari hadits 

Abu Huroiroh � yang panjang tentang penaklukan Mekkah : ‘lalu Beliau � mengangkat kedua 

tangannya dan berdoa’. Dalam Shahihain dari hadits Abi Humaid tentang kisah Ibnul 

Lutabiyyah : ‘lalu Beliau � mengangkat kedua tangannya, hingga aku melihat rambut 

ketiaknya, Nabi � berdoa : “Ya Allah, bukankah aku sudah menyampaikan?”. Dari haditsnya 

Abdullah bin ‘Amr �, bahwa Nabi � menyebutkan doanya Nabi Ibrohim � dan Nabi Isa �, lalu 

berdoa mengangkat kedua tangannya : “Ya Allah, umatku”. Dalam hadits Umar �, Rasulullah 

� jika turun wahyu kepadanya, terdengar di wajahnya seperti dengungan Lebah, maka pada 

suatu hari Allah � menurunkan wahyu kepadanya, lalu Beliau � menghadap kiblat, 

mengangkat kedua tangannya berdoa” (haditsnya diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ini lafadznya, 

juga oleh Nasa’I dan Hakim). Dalam hadits Usamah � : ‘aku membonceng Nabi � di Arofah, 

lalu mengangkat kedua tangannya berdoa, lalu Untanya berbelok, sehingga jatuh selendangnya, 

Beliau � mengambilnya dengan tangannya sedangkan Nabi � tetap mengangkat satu 

tangannya yang lain (sambil berdoa) (HR. Nasa’I dengan sanad Jayyid). Pada hadits Qois bin 

Sa’ad dalam riwayat Abu Dawud : ‘lalu Rasulullah � mengangkat kedua tangannya, berdoa“ 

(Nasa’I dengan sanad Jayyid). Pada hadits Qois bin Sa’ad dalam riwayat Abu Dawud : ‘lalu 

Rasulullah � mengangkat kedua tangannya, berdoa : “Ya Allah, sholawat dan Rakhmat-Mu 

kepada keluarga Sa’ad bin ‘Ubaadah (sanadnya Jayyid)”. Hadits-hadits yang berkaitan dengan 

hal ini sangat banyak. 

Adapun apa yang dikeluarkan Imam Muslim dari hadits ‘Amaaroh bin Ruubiyah � 

bahwa ia melihat Basyar bin Marwaan mengangkat kedua tangannya, maka ‘Amaaroh 

mengingkarinya dan berkata : ‘aku melihat Rasulullah � dan Beliau � tidak menambahi sekedar 

ini (ia mengisyaratkan dengan telunjuknya)’. At-Thobari telah menukil dari sebagian Salaf 

untuk mengambil dhohirnya, katanya : ‘Sunnah adalah seorang yang berdoa mengisyaratkan 

dengan satu jarinya, yang hanya dilakukan Khothib ketika sedang berkhutbah. Ini adalah dhohir 

dari kontek haditsnya, tidak bisa ini dijadikan pegangan untuk melarang mengangkat kedua 

tangan ketika berdoa, karena telah tsabit khobar tentang pensyariatannya. Abu Dawud dan 
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Tirmidzi, beliau menghasankannya meriwayatkan dari haditsnya Salman � secara marfu, Nabi 

� bersabda : “Sesungguhnya Rabb kalian, Malu lagi Maha Mulia, Dia malu hamba-Nya jika 

mengangkat kedua tangannya, lalu dikembalikan dalam keadaan kosong” (sanadnya Jayyid). 

Selesai penukilan dari “Al Fath” dengan lafadznya. 

Kesimpulannya, bahwa doa setelah sholat dengan dzikir-dzikir masyru’ telah tsabit 

pensyariatannya dan mengangkat tangan ketika berdoa juga telah tsabit pensyariatannya. Oleh 

karenanya, seorang yang berdoa setiap selesai sholat dan mengangkat kedua tangannya ketika 

berdoa, tidak diingkari bagi yang melakukannya, sekalipun ia melakukannya terus-menerus. 

Adapun pendapat sebagian ulama yang memakruhkannya adalah lemah dengan dalil-dalil 

sebelumnya dan pendapat para ulama. Namun para ulama membenci bagi orang-orang yang 

dijadikan contoh oleh orang awam seperti, Imam atau ulama atau semisalnya, untuk senantiasa 

melazimkan sebuah sunnah yang disangka oleh sebagian orang awam, bahwa hal tersebut adalah 

wajib atau kesempurnaan dari kewajiban dan masuk kedalamnya masalah kita ini. Wallohu 

A’lam. 

 

MENGUSAP WAJAH SETELAH BERDOA 

 

Bagaimana dengan hukum mengusap wajah dengan kedua tangannya, setelah ia 

mengangkat tangannya sehabis berdoa, termasuk didalamnya berdoa setelah sholat?. 

Maka para ulama berbeda pendapat tentang disyariatkannya, sebagian mereka 

memandang bahwa hal ini tidak disyariatkan, karena hadits-hadits yang berkenaan 

dengannya tidak bisa dijadikan hujjah. Namun sebagian lagi memandang, bahwa ini 

adalah amalan sunnah, karena hadits-haditsnya walaupun masing-masingnya tidak 

lepas dari kritikan, namun jika digabungkan akan menguatkan satu sama lainnya, dan 

untuk pendapat yang terakhir ini, kami condong kepadanya dan kami telah 

merangkum hadits-haditsnya beserta komentar ulama terhadapnya, silakan bagi yang 

mau merujuknya. Wallohu A’lam. 

 

Sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi �, para sahabatnya, keluarganya, 

para pengikutnya dan semoga kita termasuk pengikutnya. Amiiin. 
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DUDUK ISTIRAHAT DALAM SHOLAT 

Duduk Istirahat dalam sholat didefinisikan oleh Syaikh Sayyid Sabiq dalam “Fisqhus 

Sunnah”  sebagai : 

 وبعد الثانية، الركعة إلى النهوض قبل االولى، الركعة من الثانية السجدة من الفراغ بعد المصلي يجلسها خفيفة جلسة هي
الرابعة الركعة إلى النهوض قبل الثالثة، الركعة من الثانية، السجدة من الفراغ  

“Yaitu duduk ringan yang mana orang yang sholat setelah selesai dari sujud kedua pada rakaat 

pertama, sebelum bangkit berdiri menuju rakaat kedua dan juga setelah selesai dari sujud 

kedua, sebelum bangkit berdiri menuju rakaat keempat”. 

Hukum melakukan duduk istirahat ini, para ulama berselisih pendapat. Syaikhul Islam 

Ibnul Qoyyim dalam “Zaadul Ma’ad” sebagaimana dinukil oleh Syaikh Sayyid Sabiq berkata 

tentang permasalahan ini dan diakhir perkataannya beliau merajihkan tidak disyariatkannya 

duduk istirahat ini, kata beliau rohimahulloh : 

 إليها احتاح من يفعلها وإنما السنن من ليست أو يفعلها أن أحد لكل فيستحب الصالة سنن من هي هل فيها الفقهاء واختلف
 اإلستراحة جلسة في الحويرث بن مالك حديث إلى أحمد رجع:  الخالل قال اهللا رحمه أحمد عن روايتان هما قولين على ؟

 حديث وفي رفاعه حديث على القدمين صدور على:  فقال النهوض عن سئل أمامة أبا أن موسى بن يوسف أخبرني:  وقال
 وسائر سلم و عليه اهللا صلى النبي أصحاب من عدة عن روي وقد قدميه صدور على ينهض كان أنه على يدل ما عجالن ابن
 ولو الحويرث بن ومالك حميد أبي حديث في ذكرت وإنما الجلسة هذه يذكر لم سلم و عليه اهللا صلى صالته وصف من

 و عليه اهللا صلى فعله ومجرد سلم و عليه اهللا صلى صالته وصف من كل لذكرها دائم فعلها سلم و عليه اهللا صلى هديه كان
 للحاجة فعلها أنه قدر إذا وأما فيها به يقتدى سنة أنها على فعلها أنه علم إذا إال الصالة سنن من أنها على يدل ال لها سلم

المسألة هذه في المناط تحقيق من فهذا الصالة سنن من سنة كونها على يدل لم  
“Para Fuqoha berselisih berkaitan dengan duduk istirahat, apakah ia termasuk sunah sholat, 

sehingga disukai bagi setiap orang untuk mengerjakannya atau bukan termasuk sunah sholat, 

hanyalah dilakukan ketika ada keperluan? Terdapat 2 pendapat yang keduanya diriwayatkan 

dari Imam Ahmad rohimahulloh. Imam Al Kholaal berkata : ‘Imam Ahmad merujuk kepada 

hadits Malik ibnul Huwairits tentang duduk istirahat, beliau berkata’ : ‘akhbaronii Yusuf bin 

Musa bahwa Abu Umamah ditanya tentang bangkit berdiri (pada sholat)? Maka jawabnya : 

‘bangkit dengan ujung kedua telapak kakinya berdasarkan hadits Rifaa’ah’. Dalam hadits Ibnu 

‘Ajlaan menunjukkan bahwa Nabi � bangkit berdiri bertumpu dengan ujung kedua telapak 

kakinya’. Telah diriwayatkan dari sejumlah sahabat Nabi �  dan seluruh sahabat yang 

menceritakan sifat sholat Nabi � tidak menyebutkan duduk istirahat ini, masalah duduk ini 

hanya disebutkan dalam hadits Abu Humaid � dan Malik Ibnul Huwairits �. Sekiranya hal ini 
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adalah petunjuk Nabi �, niscaya Beliau � akan senantiasa mengerjakannya, sehingga akan 

disebutkan oleh orang-orang yang meriwayatkan sifat sholat Nabi �. Dan sekedar Nabi � 

melakukannya, tidak menunjukkan bahwa hal tersebut adalah termasuk sunah sholat, kecuali 

jika diketahui bahwa Nabi � mengerjakannya sebagai sunah yang diikuti. Adapun sekedar Nabi 

� mengerjakannya karena ada keperluan tidak menunjukkan bahwa hal itu adalah sunah dari 

sunah-sunah sholat. Ini adalah tahqiq yang kuat terhadap masalah ini”. 

Thayyib, sebelum kita mengupas masalah ini, ada baiknya kita menampilkan hadits yang 

menunjukkan bahwa Nabi � duduk istirahat dalam sholat. Syaikhul Islam Ibnul Qoyyim telah 

mengisyaratkan dua hadits yang menceritakan bahwa Nabi � duduk istirahat, yaitu : 

1. Dari Shahabat Malik Ibnul Huwairits � bahwa ia : 

َذا ، ُيَصلى - وسلم عليه اهللا صلى - النِبى  رََأى َأنهُ   يَْسَتِوىَ  َحتى يـَنْـَهضْ  لَمْ  َصَالتِهِ  ِمنْ  ِوْترٍ  ِفى َكانَ  فَِإ

 َقاِعًدا
“Bahwa ia melihat Nabi � sholat, maka ketika ia berada di rakaat ganji dalam 

sholatnya, tidaklah Beliau � bangkit, hingga duduk lurus terlebih dahulu” (HR. Bukhori 

no. 823) 

Dalam lafadz lain masih di Shahih Bukhori no. 824 bunyinya : 

َذا عَ  َوِإ َسهُ  رََف نَِيةِ  السْجَدةِ  َعنِ  رَْأ َقامَ  ثُم  ، اَألْرضِ  عََلى َواْعَتَمدَ  َجَلسَ  الثا  
“Jika Nabi � mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, Beliau � duduk dan 

bertumpu diatas tanah, lalu berdiri”. 

2. Dari Abu Humaid � beliau menceritakan sifat sholat Nabi � didalamnya disebutkan : 

 َعدَ  رِْجَلهُ  ثـََنى ثُم نـََهضَ  ثُم  َمْوِضِعهِ  فِى َعْظمٍ  ُكل  يـَْرِجعَ  تىحَ  َواْعَتَدلَ  َوقَـ  
“Lalu Nabi � melipat kakinya dan duduk, lalu meluruskannya hingga seluruh tulangnya 

kembali ketempatnya, kemudian baru bangkit berdiri (menuju rakaat berikutnya-pent.)” 

(HR. Abu Dawud, Tirmidzi no. 305 dan Imam Tirmidzi berkata : ‘hadits Hasan Shahih’). 

 

Dari pemaparan yang diberikan oleh Syaikhul Islam Ibnul Qoyyim diatas, beliau 

berpendapat sebagaimana ulama lainnya, yang mengatakan bahwa duduk istirahat bukan 

termasuk sunah dari sunah-sunah sholat. Alasan mereka dapat kita rangkum dari penjelasan 

Syaikhul Islam Ibnul Qoyyim sebagai berikut : 

1. Terdapat hadits dari sahabat � lainnya yang bertentangan dengan riwayat duduk 

istirahatnya Nabi �, dimana dalam hadits Shahabat lain tersebut, disifatkan bahwa ketika 

Nabi � bangkit berdiri langsung dengan kedua ujung jari kakinya, tanpa didahului dengan 

duduk istirahat terlebih dahulu. 

2. Telah diriwayatkan dari sejumlah Shahabat lainnya tentang sifat sholat Nabi �, namun tidak 

disebutkan didalamnya duduk istirahat. Logikannya kalau hal tersebut adalah sunah sholat, 
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niscaya Nabi � akan mendawamkannya yang otomatis seharusnya dinukil oleh sejumlah 

sahabat yang sedang menceritakan sifat sholat Nabi �, namun kenyataannya mereka tidak 

menukilkannya kepada kita yang berarti duduk istirahatnya Nabi � dalam sholat bukan 

merupakan sunnah sholat. 

3. Sekedar Nabi � mengerjakan duduk istirahat dalam sholat tidak otomatis menunjukkan 

bahwa hal tersebut adalah amalan sunah sholat, bisa jadi Nabi � melakukannya karena ada 

keperluan tertentu. 

4. Nabi � melakukan duduk tersebut karena adanya suatu keperluan diluar gerakan sholat. 

 

Adapun ulama yang berpendapat bahwa duduk istirahat dalam sholat merupakan salah 

satu sunnah sholat, mereka berdalil dengan 2 hadits yang diriwayatkan dari Shahabat Malik � 

dan Shahabat Abu Humaid �. Dan kami condong kepada pendapat yang kedua ini, berpegang 

dengan keshahihan hadits dari kedua Shahabat tersebut. mungkin dapat kita diskusikan 

keempat point yang kami rangkum dari penjelasan Syaikhul Islam Ibnul Qoyyim diatas yang 

merepresentasikan pendapat ulama yang menganggap duduk istirahat dalam sholat bukan 

merupakan sunah sholat. kami katakan : 

1. Hadits yang menceritakan bahwa Nabi � langsung berdiri pada rakaat ganjil dalam sholat 

tidak bertentangan dengan hadits yang mensifatkan bahwa Nabi � duduk sejenak sebelum 

berdiri pada rakaat tersebut. karena hal ini menunjukkan bahwa duduk istirahat adalah 

sunnah bukan kewajiban dalam sholat, sehingga barangsiapa yang meninggalkan duduk 

istirahat dalam sholat, maka sholatnya tetap sah. Imam Shon’aniy dalam “Subulus Salam” 

(2/152-153 berkata : 

َجابُ   الُْمِسيءِ  َحِديثِ  ِفي ذِْكُرَها َكانَ  َوِإنْ  ، َفَكَذلِكَ  تـَرََكَها َوَمنْ  ، ُسنةٌ  َفِألَنـَها فَـَعَلَها مَنْ  إذْ  ، ُمَناَفاةَ  َال  بِأَنهُ  الُْكل  عَنْ  َوُي
َأعَْلمُ  َأَحٌد فِيَما بِهِ  يـَُقلْ  لَمْ  لَِكنْ  ، ِبُوُجوبَِها يُْشِعرُ   

“Dijawab semuanya bahwa hal ini tidak bertentangan, yang mana jika seorang 

mengerjakan duduk istirahat maka itu adalah sunnah dan barangsiapa yang 

meninggalkannya juga demikian, sekalipun penyebutannya dalam hadits orang yang salah 

sholatnya mengisyaratkan akan kewajibannya, namun tidak seorang ulama pun yang 

berpendapat demikian sepanjang yang aku ketahui”. 

Maksud Imam Shon’ani pada akhir pernyataannya adalah bahwa telah datang lafadz lain 

pada hadits orang yang salah sholatnya, dimana amalan-amalan yang disebutkan dalam 

hadits yang diiistilahkan oleh para ulama dengan hadits “orang yang salah sholatnya” 

dibawa kepada amalan-amalan yang disebutkan disitu adalah kewajiban-kewajiban sholat. 

barangkali beliau melihat kepada penjelasan Al Hafidz Ibnu Hajar dalam “Fathul Bari” (5/59) 

sebagai berikut : 
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 ومنهم ، السجدتين بعد بالجلوس أمره أنه ذكر من الرواة فمن ، هذا هريرة أبي حديث في فيها اختلف قد اللفظة فهذه
 وسلم عليه اهللا صلى - النبي أن فيه أحد يذكر لم الحديث هذا فإن ؛ أالشه هو وهذا ، بعدهما بالقيام أمره أنه ذكر من
جداً  بعيد هذا ؟ الجلسة بهذه أمره قد يكون فكيف ، عليها المتفق الصالة سنن من شيئاً  علمه -  

“Lafadz ini telah diperselisihkan oleh para ulama dalam hadits Abu Huroiroh �, sebagian 

rowi menyebutkan perintah untuk duduk setelah dua sujud dan sebagian lainnya 

menyebutkan perintah untuk berdiri setelah dua sujud. Ini adalah kekeliruan, karena hadits 

ini tidak disebutkan satupun bahwa Nabi � mengajarkan kepada orang yang salah 

sholatnya, amalan-amalan sunah sholat yang telah disepakati (bahwa itu adalah sunah 

hukumnya), maka bagaimana mungkin Nabi � memerintahkan duduk istirahat? Ini adalah 

sesuatu yang sangat jauh sekali”. 

2. Alasan yang kedua dari mereka yang menganggap duduk istirahat bukan sunah sholat, 

bahwa sejumlah sahabat � tidak meriwayatkan sifat sholat ini, maka jawabannya hampir 

mirip dengan jawaban pada point no. 1. Karena terkadang sunah-sunah sholat tidak 

diriwayatkan oleh Shahabat ini, namun diriwayatkan oleh Shahabat lainnya, atau bisa jadi 

mereka yang meriwayatkan sifat sholat Nabi � tidak melihat Nabi � duduk istirahat pada 

akhir rakaat ganjil, namun Shahabat lainnya ternyata melihat Nabi � duduk istirahat, 

sehingga yang mengetahui hujjah atas orang yang tidak mengetahui dan disini terdapat ilmu 

tambahan yang tidak diketahui oleh Shahabat lainnya. Imam Syaukani dalam “Nailul 

Author” (4/4-5) berkata : 

ْنِذرِ  ابْنُ  رََوى َوَما  َفَكانَ  َوَسلمَ  عََلْيهِ  اللهُ  َصلى النِبي  أَْصَحابِ  ِمنْ  َواِحدٍ  َغيْـرَ  َأْدرَْكتُ :  َقالَ  َعياشٍ  َأبِي بْنِ  النـْعَمانِ  عَنْ  الُْم
ا َقامَ  الثالِثَةِ  َوِفي رَْكَعةٍ  َأولِ  ِفي السْجَدةِ  ِمنْ  رَْأَسهُ  رََفعَ  إَذا  التـْركَ  ِألَن  ُسنةٌ  بِأَنـَها الَْقْولَ  يـُنَاِفي َال  َوَذِلكَ  ، يَْجِلسْ  َوَلمْ  ُهوَ  كََم
ِفي إنَما الَْحاَالتِ  بـَْعضِ  ِفي َوَسلمَ  عََلْيهِ  اللهُ  َصلى النِبي  ِمنْ  لََها يـَقَْدُح  َال  لََها الصَحابَةِ  بـَْعضِ  تـَْركُ  وََكَذلِكَ  فَـَقطْ  ُوُجوبََـها يـُنَا
يِتَها ِفي سُنـ  جَاِئزٌ  ِبَواِجبٍ  لَْيسَ  َما تـَْركَ  ِألَن  

“Apa yang diriwayatkan Ibnul Mundzir dari An-Nu’maan bin Abi ‘Ayyaasy bahwa ia berkata 

: ‘aku bertemu dengan lebih dari satu Shahabat Nabi �, mereka jika bangkit dari sujud 

(kedua) pada rakaat pertama dan ketiga (langsung) berdiri dan tidak duduk (terlebih 

dahulu-pent.)’. (kata Imam Syaukani) : ‘hal ini tidak bertentangan dengan pendapat bahwa 

duduk istirahat adalah sunnah, karena Nabi � meninggalkannya pada sebagian sholatnya 

hanyalah menafikkan bahwa hal tersebut wajib, demikian juga sebagian Shahabat 

meninggalkan mengamalkan duduk istirahat tidak merusak bahwa hal tersebut adalah 

sunah, karena meninggalkan sesuatu yang tidak wajib diperbolehkan’”. 

3. Alasan mereka bahwa sekedar hal tersebut adalah perbuatan Nabi � tidak menunjukkan itu 

adalah sunnah yang diikuti, menurut kami kurang tepat. Karena yang meriwayatkan hadits 

ini yakni Shahabat Malik Ibnul Huwairits � adalah orang yang meriwayatkan sabda Nabi � : 
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أَُصلى يـْتُُموِنىرََأ َكَما َوَصلوا  
“Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat” (HR. Bukhori). 

Dan yang membuktikan bahwa perbuatan Nabi � adalah conoth yang diikuti, terutama 

dalam sholat sebagaimana keumuman hadits ini, adalah tindakan Shahabat yang ikut 

melepas sandalnya demi melihat Nabi � melepas sandal ditengah-tengah sholat. padahal 

perbuatan melepas sandal sekarang kita ketahui bukan merupakan bagian ritual dari sholat, 

namun pada waktu itu ketika Nabi � melepas sandal dalam sholat, tentu dengan rasa 

semangat yang tinggi untuk mengikuti Nabi �, semua Shahabat yang bermakmum kepada 

Nabi � kompak melepas sandalnya, seandainya tidak ada konfirmasi dari Nabi � setelah 

selesai sholat, tentu mereka akan menjadikan melepas sandal dalam sholat adalah suatu 

amalan yang disyariatkan dalam sholat. kisahnya masyhur ditulis oleh Imam Abu Dawud 

dalam “Sunannya” dan dishahihkan oleh Imam Al Albani dari Shahabat Abu Sa’id Al Khudriy 

� bahwa ia berkata : 

َما عَ  ِإذْ  هِ ِبَأْصَحابِ  يَُصلى -وسلم عليه اهللا صلى- اللهِ  رَُسولُ  بـَيْـَن َلْيهِ  َخَل ا يََساِرهِ  َعنْ  فَـَوَضَعُهَما نَـْع رََأى فَـَلم 

ْومُ  َذِلكَ  ْوا الَْق َلهُمْ  َألَْق ا نَِعا هِ  رَُسولُ  َقَضى فَـَلمَعَلى َحَمَلُكمْ  َما « َقالَ  َصَالَتهُ  -وسلم عليه اهللا صلى- الل 
َقيْـَنا نـَْعَلْيكَ  تَ َألَْقيْ  رََأيـَْناكَ  َقاُلوا. » نَِعاَلُكمْ  ِإلَْقائُِكمْ   « -وسلم عليه اهللا صلى- اللهِ  رَُسولُ  فَـَقالَ . نَِعاَلَنا َفَأْل

 ْخبَـَرِنى َأتَاِنى -وسلم عليه اهللا صلى- ِجْبرِيلَ  ِإن » قََذرًا ِفيِهَما َأن  َفَأ  
“Ketika Rasulullah � sholat bersama dengan sahabatnya, tiba-tiba ditengah sholat, 

Nabi � melepas kedua sandalnya, lalu diletakkan disebelah kirinya, maka ketika para 

jamaah melihat hal tersebut, mereka pun ikut melepaskan sandalnya. Ketika selesai 

sholat Rasulullah � bersabda : “Apa yang kalian lakukan terhadap sandal kalian?”. 

Mereka menjawab : ‘kami melihat engkau melepas sandalmu, maka kami pun ikut 

melepas sandal kami’. Nabi � berkata : “Sesungguhnya Jibril � mendatangiku dan 

memberitahukanku bahwa di sandalku terdapat kotoran”. 

4. Alasan bahwa Nabi � melakukannya karena sudah tua atau karena Beliau � pada akhir 

usianya bertambah berat badannya sehingga perlu duduk terlebih dahulu sebelum bangkit 

ke rakaat berikutnya agar lebih ringan, sehingga duduk istirahat hanya hukumnya mubah 

saja bagi orang yang kondisinya sepeti itu, menurut kami kurang tepat. Karena ini adalah 

asumsi yang dibangun oleh sebagian ulama tanpa ada dalil khusus yang jelas dan terang 

yang menunjukkan bahwa duduk istirahatnya Nabi � karena alasan tersebut.  

 

Kesimpulannya, bahwa duduk istirahat dalam sholat pada rakaat ganjil adalah sunah 

dari sunah-sunah sholat, yang Insya Allah � orang yang melakukannya mendapatkan pahala 

dari Robbuna �. Dan kami tutup dengan jawaban fatwa Lajnah Daimah Saudi Arabia, yang 

diketuai oleh Imam Ibnu Baz berikut : 
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) 1272 ( رقم الفتوى من األول السؤال  
 أو الصالة في واجبة الصالة في للرابعة الثالثة من والقيام للثانية األولى الركعة من القيام عند االستراحة جلسة هل: 1س

مؤكدة؟ سنة  
الثة األولى الركعة من الثانية السجدة من رفعه بعد المصلي جلوس أن على العلماء اتفق: 1ج  الثانية إلى نهوضه وقبل والث

 هيئات من ليس أو فقط سنة هو هل ذلك بعد اختلفوا ثم المؤكدة، سننها من وال الصالة واجبات من سلي والرابعة
 أهل من وجماعة الشافعي فقال بدن، ثقل أو مرض أو سن كبر من لضعف إليها احتاج من يفعلها أو أصال، الصالة

 بن مالك عن السنن أصحاب من وغيره اريالبخ رواه لما ؛ أحمد اإلمام عن الروايتين إحدى وهي سنة، إنها: الحديث
 داود وأبو نهض، ثم صالته من وتر في قاعدا استوى من باب الصالة صفة في 249/  2 البخاري أخرجه أنه الحويرث

 من النهوض كيف جاء ما باب الصالة في) 378( رقم والترمذي الفرد، في النهوض باب الصالة في) 844( برقم
 اهللا صلى النبي رأى. السجدتين من الرفع عند للجلوس االستواء باب االفتتاح في 234- 233/  2 والنسائي السجود،

 حنيفة أبو: منهم العلماء؛ أكثر يرها ولم.  قاعدا يستوي حتى ينهض لم صالته من وتر في كان فإذا يصلي، وسلم عليه
 يكون أن واحتمال الجلسة، هذه ذكر نع األخرى األحاديث لخلو اهللا؛ رحمهم أحمد عن األخرى الرواية وهي ، ومالك

 لسبب أو وسلم عليه اهللا صلى بدنه ثقل عندما حياته آخر في كان الجلوس من الحويرث بن مالك حديث في ذكر ما
 إنها: فقالت إليه، الحاجة حالة على وسلم عليه اهللا صلى جلوسه بحمل األحاديث بين ثالثة طائفة وجمعت آخر،

 عدم على يدل ال األخرى األحاديث في ذكرها وعدم مطلقا مستحبة أنها هو واألظهر غيرها، دون الحاجة عند مشروعة
:أمران باستحبابها القول ويؤيد وجودها،  
.به ليقتدى يفعلها أنه وسلم عليه اهللا صلى النبي فعل في األصل أن: أحدهما  
 وصف أنه وفيه جيد، بإسناد داود وأبو حمدأ رواه الذي الساعدي حميد أبي حديث في الجلسة هذه ثبوت الثاني واألمر
. ذلك في فصدقوه عنهم اهللا رضي الصحابة من عشرة في وسلم عليه اهللا صلى النبي صالة  
.وسلم وصحبه وآله محمد نبينا على اهللا وصلى التوفيق وباهللا  

واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة  
الرئيس...  اللجنة رئيس نائب...  عضو  
باز بن اهللا عبد بن العزيز عبد...  عفيفي الرزاق عبد...  غديان بن اهللا عبد  
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“Soal no. 1 Fatwa no. 1272 

Soal : Apakah duduk istirahat ketika akan bangkit dari rakaat pertama menuju rakaat kedua 

dan dari rakaat ketiga menuju rokaat keempat dalam sholat adalah wajib atau sunnah 

Muakaddah? 

Jawab : Para ulama sepakat bahwa duduknya orang yang sholat setelah bangkit dari sujud 

kedua pada rakaat pertama dan ketiga sebelum bangkit menuju rakaat kedua dan keempat 

bukan kewajiban sholat dan juga bukan sunnah muakaddah. Lalu mereka berselisih setelah itu 

apakah ia sekedar sunnah saja atau bukan gerakan sholat sama sekali atau yang 

melakukannya bagi orang yang memiliki keperluan seperti karena lemah sudah lanjut usianya 

atau sakit atau berat badannya. Imam Syafi’I dan sejumlah ulama hadits berpendapat bahwa 

hal ini adalah sunnah, dan ini adalah salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dalilnya adalah 

riwayat Imam Bukhori dan penulis kitab sunan dari Shahabat Malik Ibnul Huwairits � Bahwa ia 

melihat Nabi � sholat, maka ketika ia berada di rakaat ganji dalam sholatnya, tidaklah 

Beliau � bangkit hingga duduk lurus terlebih dahulu. Kebanyakan ulama seperti Imam Abu 

Hanifah, Imam Malik dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa hal ini 

bukan sunah karena tidak disebutkannya masalah duduk istirahat dalam hadits-hadits yang 

lain. Dimungkinkan apa yang disebutkan dalam hadits Shahabat Malik Ibnul Huwairits �, 

bahwa duduknya Nabi � adalah pada saat menjelang tutup usianya, yang mana ketika itu 

bertambah berat badan Nabi � atau sebab lainnya. Kelompok ulama yang ketiga mencoba 

mengkompromikan hadits-hadits tersebut, dengan membawa hadits duduknya Nabi � pada 

saat ada keperluan, mereka berpendapat bahwa hal ini disyariatkan bagi orang yang memiliki 

keperluan bukan kepada selainnya. Yang nampak bahwa hal ini adalah Sunah secara mutlak. 

Dan tidak disebutkannya dalam hadits-hadits lainnya tidak menunjukkan atas 

ketidakberadaannya. Pendapat ini dikuatkan atas sunahnya duduk istirahat dengan 2 alasan : 

1. Asal dari perbuatan Nabi � bahwa Beliau � melakukannya untuk dicontoh. 

2. Telah tetap duduk ini dalam hadits Shahabat Abu Humaid As-Saa’adiy � yang diriwayatkan 

oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dengan sanad jayyid, didalamnya ia menyebutkan 

sifat sholat Nabi � kepada 10 orang sahabat �, lalu mereka membenarkannya. 

 

.وسلم وصحبه وآله محمد نبينا على اهللا وصلى التوفيق وباهللا  

 

 

 

 



Kumupulan Artikel 2013 |  51 

 

HABIIB AN-NAJAAR SHOHIBU YASIN? 

 

Telah masyhur dalam kitab-kitab tafsir ketika para ulama mufasirin menyebutkan 

Firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Yasin ayat 20 : 

ينَِة َرجٌُل يَْسَعى َقاَل يَا قَـْوِم اتِبُعوا اْلُمْرَسلِينَ وَ  َجاَء ِمْن أَْقَصى اْلَمِد  

“Dan datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki dengan bergegas-gegas ia berkata: "Hai 

kaumku, ikutilah utusan-utusan itu” (QS. Yasin : 20) 
Mereka mengatakan bahwa laki-laki yang dimaksud dalam ayat ini bernama Habiib an-Najaar. 

Dalam kesempatan ini, kami akan menyebutkan riwayat-riwayat tentang Habiib an-Najaar ini –

biidznillah-. 

Kami mulai dengan menyebutkan riwayat-riwayat yang marfu’ kepada Nabi Sholallahu 

'alaihi wa Salaam. Saya hanya menemukan 1 buah riwayat tentang penyebutan Habiib an-

Najaar sebagai pelaku dalam surat Yasin. 

Diriwayatkan dari sahabat Abu Lailaa Rodhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah 

Sholallahu 'alaihi wa Salaam bersabda : 

ِسيَن الِذي َقاَل: {يَا قَـْوِم اتِبُعوا اْلُمْرَسِليَن} [يس اُر ُمْؤِمُن آِل يَا جيُقوَن َثَالثٌَة: َحِبيٌب الندَوِحْزِقيُل 20: الص ، [
ي ْبُن َأِبي طَاِلٍب الثاِلُث، ] ، َوَعلِ 28ُمْؤِمُن آِل فِْرَعْوَن الِذي َقاَل: {َأتَـْقتـُُلوَن رَُجًال َأْن يـَُقوَل رَبَي اللُه} [غافر: 

َضلُُهمْ  َو أَْف  َوُه

“Ash-Shiddiq ada 3 orang yaitu : Habiib an-Najaar, seorang Mukmin dari keluarga Yasin yang 

berkata : {Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu}; Hizqiil mukmin dari keluarga Fir’aun 

yang berkata : {Apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan: 

"Tuhanku ialah Allah }; dan Ali bin Abi Tholib Rodhiyallahu anhu yang ketiga dan beliau 

adalah yang paling utama diantara mereka”. 
Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam “Fadhoil ash-Shahabat” (no. 1117) 

dan Imam Abu Nu’aim dalam “Ma’rifat ash-Shahabat” (no. 323) semuanya dari jalan ‘Amr bin 

Jamii’ dari Muhammad bin Abi Lailaa dari Isa bin Abdur Rokhman dari Abdur Rokhman bin Abi 

Lailaa dari Bapaknya, Abi Lailaa Rodhiyallahu anhu ia berkata : Rasulullah Sholallahu 'alaihi wa 

Salaam bersabda : “Al Hadits”. 

Imam Suyuthi dalam “Jaami’u al-Kabiir” (no. 267) mengatakan : ‘didalamnya ada ‘Amr 

bin Jamii’, ia seorang yang tertuduh berdusta’. Imam Al Albani dalam “adh-Dhoifah” (no. 355) 

menilai palsunya hadits ini dengan sebab tuduhan sebagai pendusta yang dilontarkan Imam 

Ibnu ‘Adiy kepada ‘Amr bin Jamii’ ini dan bertentangan dengan riwayat yang shahih yang 

diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam “Shahihnya” : 
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 ِبىالن َقاَل  -صلى اهللا عليه وسلم  -َأن ُحًدا َوَأبُو بَْكٍر َوُعَمُر َوُعْثَماُن فَـَرَجَف ِبِهْم فَـ اثـُْبْت ُأُحُد َفِإنَما « َصِعَد ُأ

اِن  »َعَلْيَك نَِبى َوِصديٌق َوَشِهيَد  
“bahwa Nabi Sholallahu 'alaihi wa Salaam, Abu Bakar, Umar dan Utsman Rodhiyallahu 

anhum naik gunung Uhud, lalu tiba-tiba gunung Uhud bergetar, maka Nabi Sholallahu 'alaihi 

wa Salaam bersabda : “tenanglah Uhud, karena diatasmu ada seorang Nabi, Shiddiq dan 2 

orang syahid” (Muttafaqun alaih). 

Adapun riwayat yang datang dari para shahabat, maka saya mendapatkan dalam Tafsir 

ath-Thobari hanya ada dari 1 orang sahabat yaitu Abdullah bin ‘Abbas Rodhiyallahu anhu, Imam 

ath-Thobari berkata :  

يبة، عن ِمْقسم أبي القاسم  حدثنا ابن حميد، قال: ثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عت
يًبا"  مولى عبد اهللا بن الحارث بن نوفل، عن مجاهد، عن عبد اهللا بن عباس أنه كان يقول: كان اسم صاحب يس "حب

“Haddatsanaa Ibnu Humaid ia berkata, haddatsanaa Salamah dari Ibnu Ishaq dari Al Hasan bin 

‘Amaarah dari al-Haam bin ‘Utaibah dari Miqsam abi al-Qoosim Maula Abdullah ibnul Haarits 

bin Naufal dari Mujaahid dari Abdullah bin Abbas Rodhiyallahu anhu bahwa beliau berkata : 

‘nama shohibu Yasin adalah Habiib’”. 

Status hadits, didalam sanadnya ada Al Hasan bin ‘Amaaroh, dinilai matruk oleh Al 

Hafidz Ibnu Hajar dalam “at-Taqriib”.  

Imam Ibnu Katsir dalam “Tafsirnya” menyebutkan jalan lain dari : 

 وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال : اسم صاحب يس حبيب النجار
“Syabiib bin Basyir berkata, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas Rodhiyallahu anhu ia berkata : “nama 

shohibu Yasin adalah Habiib an-Najaar”. 

Status hadits, Syabiib seorang perowi shoduq, maka sanad ini hasan, hanya saja saya belum 

mendapatkan darimana Imam Ibnu Katsir menukil sanadnya Syabiib ini, karena Imam Ibnu 

Katsir terpaut jauh dengan Syabiib seorang Tabi’I shoghiir. Al Hafidz dalam “Al Fath” (10/277) 

juga menyebutkan sanad ini, hanya saja Syabiib diganti dengan Habiib bin Basyir, kemungkinan 

ini salah cetak dari penerbitnya. Maka kondisinya juga sama, sanad ini Mu’alaq dan Al Hafidz 

tidak memberikan komentar penilaian status sanad ini. 

Kesimpulannya, penamaan laki-laki yang datang dari ujung kota pada surat Yasin, 

dengan penamaan Habiib an-Najaar, tidak datang validitasnya dari Nabi Sholallahu 'alaihi wa 

Salaam, dan seandainya riwayat Ibnu Abbas dishahihkan atau dihasankan, maka bisa jadi Ibnu 

Abbas Rodhiyallahu anhu mengambil hal ini dari ahlu kitab. 
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JANGAN BERPENDAPAT SESUATU YANG TIDAK ADA SALAFNYA 

 Jalan salaf adalah jalan keselamatan, salaf disini adalah salafus sholeh yaitu 

penghulunya Nabi Sholallahu 'alaihi wa Salaam yang diikuti oleh para sahabat 

Rodhiyallahu anhum, para tabi’in dan generasi setelah mereka yang mengikuti jalan dan 

manhaj mereka. Nabi Sholallahu 'alaihi wa Salaam bersabda kepada putri beliau 

Fatimah Rodhiyallahu anha  : 

“bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah, aku adalah sebaik-baik salaf 
bagimu” (HR. Muslim). 
 Tentunya seorang Muslim yang lurus agamanya, tidak akan ragu lagi bahwa 

kebahagian dunia dan akhiratnya serta keberhasilan dalam perkara duniawi dan 

ukhrowi adalah dengan mengikuti para salafus sholeh. Karena A llah Azza wa Jalla 

berfirman : 

ْألَنَْصاِر َوالِذيَن اتـبَـُعوُهْم بِِإْحَساٍن رَِضَي اللُه عَنْـهُ  ابُِقوَن اْألَولُوَن ِمَن الُْمَهاِجِريَن َوا اٍت تَْجِري َوالسلَُهْم َجن ْم َوَرُضوا َعْنهُ َوَأَعد
يَها َأبًَدا َذِلَك الَْفْوُز الَْعِظيمُ  تَـَها اْألَنـَْهاُر َخالِِديَن ِف  تَْح

“Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari 
golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan 
baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah 
menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya 
selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.” 
(QS. At-Taubah : 100). 
Coba perhatikan dalam ayat yang mulia ini, Allah Ta’aalaa mengatakan bahwa orang 

yang mengikuti jalan salaf, itu akan mendapatkan Fauz (kesuksesan) adhiim (sangat 

besar). 

 Termasuk didalam rangka mengikuti jalan salaf adalah dalam membahas suatu 

permasalahan agama, yaitu seorang tidak keluar dari pendapatnya mereka didalam 

memahami suatu dalil, karena mereka adalah kaum yang sangat berantusias didalam 

menggali dan mengamalkan ajaran Islam, tidak ada satu permasalahan yang mereka 

tinggalkan, kecuali telah diwariskan dan diajarkan kepada kita. A llah Azza wa Jalla 

mengingatkan dengan keras orang-orang yang menyelisihi jalan salaf. Firman-Nya : 

ا تـَبَـيَن لَُه الُْهَدى َويـَتِبْع َغيْـَر َسِبيِل الُْمْؤِمِنيَن نـَُولِه َما تَـ  َولى َونُْصِلِه َجَهنَم َوَساَءْت َمِصيًراَوَمْن يَُشاِقِق الرُسوَل ِمْن بَْـعِد َم  
“Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan 
mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa 
terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam 
Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali” (QS. An-Nisaa’ : 
115). 
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Jalan Mukmin dalam ayat tersebut adalah para sahabat dan orang-orang yang 

mengikuiti mereka dengan baik. Imam Al Albani pernah menjawab sebuah pertanyaan, 

lalu kemudian beliau memberikan jawaban dan menjelaskan ayat diatas, kata beliau : 

ه:  قال –صلى اهللا عليه وآله وسلم  -ألن النبي  ه اآلن على الشاهد من ى ثالٍث وسبعين ِفْرَقة  «في الحديث المعروف وأقتصر من متي عل ْفَترُِق أ وَستـَ
ياً مباشراً من الجماعة: هي سبيل المؤمنين، فالحديث إْن لم يكن وح»  هي الجماعة«قالوا: من هي يا رسول اهللا؟ قال: » كلها في النار إال واحدة

رسول -صلى اهللا عليه وآله وسلم  -اهللا على قلب نبيه  شاقق ال سبيل المؤمنين} إذا كان من ي ة: {ويتبع غير  اقتباس من اآلية السابق ال فهو  ، وإ
ة وال شك وال هو َمْوعود بالجن َد بالنار، فالعكس بالعكس: من اتبع سبيل المؤمنين ف ذن رسول اهللا لما  ويتبع غير سبيل المؤمنين قد ُأْوِع ريب، إ

، إذن، الجماعة: هي طائفة المسلمين، ثم جاءت الرواية األخرى تـُؤَكُد هذا »الجماعة«أجاب عن سؤال: ما هي الفرقة الناجية؟ من هي؟ قال: 
ل عليه السالم:  حيث قا لمؤمنينإذن هي سبيل ا» أصحابي«، »هي ما أنا عليه وأصحابي«المعنى بل وتزيده إيضاحاً وبياناً،   

“karena Nabi Sholallahu 'alaihi wa Salaam bersabda dalam sebuah hadits yang terkenal 

dan aku akan meringkaskan sebagai dalil dalam masalah ini : “akan berpecah umatku 

menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali 1 golongan”. Para sahabat bertanya : 

‘siapa mereka, wahai Rasulullah?’, Nabi menjawab : “ia adalah Jamaah”. 

Jamaah itulah jalan kaum mukminin. Hadits ini, sekalipun bukan wahyu langsung dari 

Allah kepada Nabi Sholallahu 'alaihi wa Salaam, namun ia berhubungan dengan ayat 

sebelumnya : “mengikuti bukan jalannya kaum Mukminin”. Jika ada orang yang 

menyakiti Rasul dan mengikuti bukan jalannya Mukminin, maka ia diancam dengan 

neraka, begitu juga kebalikannya, barangsiapa yang mengikuti jalan Mukiminin, maka ia 

dijanjikan dengan surga, tanpa ada ada keraguan dan kebimbangan lagi. Oleh sebab 

itu, Rasulullah ketika menjawab pertanyaan, siapakah kelompok yang selamat?, beliau 

Sholallahu 'alaihi wa Salaam menjawab : “Al Jamaah”. Sehingga Al Jamaah adalah 

kelompok Muslimin. 

Kemudian terdapat riwayat lain yang menguatkan makna ini, bahkan lebih jelas 

maksudnya, tatkala Nabi Sholallahu 'alaihi wa Salaam bersabda : “mereka adalah apa 

yang saya dan para sahabatku berada diatasnya”. Sehingga itulah yang dimaksud 

dengan jalan kaum Mukminin”. (Mausu’ah Al A lbani fil Aqidah, karya Syaikh Syaadiy A lu 

Nu’maan). 

 

 Terdapat sebuah pernyataan Imam Ahmad yang cukup terkenal berkaitan 

dengan permasalahan ini. Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya “Siyaar A ’lamin Nubalaa’” 

ketika menyebutkan biografi Imam Ahmad bin Hanbal menukil perkataan sahabat beliau 

yaitu Al Ma’muniy, katanya : 

 قال لي أحمد: يا أبا الحسن، إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام.
“Ahmad berkata kepadaku : ‘wahai Abul Hasan, hati-hatilah engkau untuk berpendapat 

tentang suatu permasalahan yang engkau tidak memiliki Imam (salaf) padanya”. 

Kemudian Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam “Majmu Fatawanya”  menukilkan juga 

kepada kita, bahwa pada waktu Imam Ahmad mendapatkan ujian dari penguasa dan 
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para ulama penjilatnya agar menyatakan bahwa “A l Qur’an Makhluk”, maka dengan 

keteguhan manhajnya, Imam Ahmad berkata : 

أَقُوُل َما َلمْ يـَُقلْ َكْيَف   

“Bagaimana (bisa) aku mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan (oleh salaf)?”. 

Na’am, pendapat bahwa Al Qur’an makhluk adalah pendapat baru yang tidak pernah 

didengungkan, diucapkan, diyakini dan diterangkan oleh para salaf dari kalangan 

sahabat, tabi’in dan para A imah setelahnya, namun ini adalah pendapat bid’ahnya 

Mu’tazilah dan yang semadzhab dengannya. 

Selain pernyataan beliau dengan lisan yang menunjukkan agar kita mengikuti 

jalan salaf, Imam Ahmad juga menuliskannya dalam sebuah kitab yang kemudian diberi 

nama “Ushulus Sunnah”  kata beliau dalam permulaan kitabnya : 

القتداء بهم ك بَِما َكاَن َعلَْيِه أَْصَحاب َرُسول اهللا صلى اهللا َعَلْيِه َوسلم وا َمسة عندنَا الت   أُصول الّسن

“Pokok-pokok sunnah menurut kami adalah berpegang teguh dengan sesuatu yang 

para sahabat Rasulullah Sholallahu 'alaihi wa Salaam berada diatasnya dan mengikuti 

mereka”. 

 Sejarah telah mencatat bahwa tersesatnya sebagian kelompok kaum Muslimin 

adalah dalam cara mereka memahami ayat Kitabullah dan sunnah Rasul-Nya, yakni 

mereka tidak memahaminya sesuai dengan jalan kaum mukminin, jalannya para salaf, 

yaitu manhajnya kaum yang Nabi dan para sahabatnya berada diatasnya. Padahal 

dahulu Rasulullah Sholallahu 'alaihi wa Salaam telah mensinyalir keberadaan mereka. 

A isyah Rodhiyallahu anha menuturkan kepada kita : 

(ُهَو الِذى أَـنَْزَل عََلْيَك الِْكَتاَب ِمْنُه آيَاٌت ُمْحَكَماٌت ُهن ُأم اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشابَِهاٌت  -صلى اهللا عليه وسلم-تََال رَُسوُل اللِه 
ا الِذيَن ِفى قُـُلوبِِهْم َزيٌْغ فَـَيتِبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه ابِْتغَاَء الِْفتْـنَ  اِسُخوَن ِفى الْعِْلِم َفأَمُه َوالرالل ِويَلُه ِإال ِة َوابْتَِغاَء تَأِْويِلِه َوَما يـَْعلَُم تَْأ

نا بِِه ُكل ِمْن ِعنِْد رَبـَنا َوَما يَذكُر ِإال ُأوُلو األَلَْباِب) َقالَْت قَاَل َرُسوُل اللِه  َأيـْتُُم الِذيَن إَِذا رَ «  -صلى اهللا عليه وسلم-يـَُقوُلوَن آَم
»يـَتِبُعوَن َما تََشابََه ِمنُْه َفُأولَِئَك الِذيَن َسمى اللُه َفاْحَذُروُهْم   

“Rasulullah Sholallahu 'alaihi wa Salaam membacakan ayat : “Dia-lah yang 
menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu. Di antara (isi) nya ada ayat-ayat 
yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat) 
mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada 
kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat 
daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal 
tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang 
mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang 
mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami." Dan tidak dapat mengambil 
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pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal” (QS. Ali Imron : 
7). Kata Beliau Sholallahu 'alaihi wa Salaam : “ 
“Jika engkau melihat orang-orang yang mencari-cari hal syubhat, itulah orang-orang 

yang disinggung oleh A llah (dalam ayat ini), maka berhati-hatilah dari mereka”. 

 Silakan dipelajari bagaimana munculnya sekte-sekte dalam islam, niscaya engkau 

akan mendapatkan sebab terbesar mereka tersesat adalah karena tidak mengikuti jalan 

salaf, ambillah contoh sekte Mu’tazilah yang dicetuskan oleh Washil bin ‘Athoo’, ia 

dulunya adalah murid Imam Al Hasan A l Bashri salah seorang Imamnya Tabi’in pada 

waktu itu, kemudian Washil ini berpendapat sendiri tentang pelaku dosa besar dari 

kalangan kaum Muslimin, kata washil pelaku dosa besar diantara Mukmin dan Kafir, ini 

hukumnya didunia, sedangkan di akhirat maka ia kekal di neraka. Maka Washil telah 

I’tizal (memisahkan diri) dari gurunya dan para Aimah salaf lainnya, yang mereka 

berpendapat bahwa pelaku dosa besar selain syirik dari kalangan kaum Muslimin,  

masih dihukumi sebagai Muslim dan jika mati belum sempat bertaubat, maka dibawah 

kehendak Allah, jika berkehendak A llah akan mengampuni seluruh dosanya dan jika 

berkehendak A llah akan mengadzabnya terlebih dahulu, namun ia tidak kekal di neraka. 

 Contoh lainnya lagi adalah Ma’bad Al Juhani, ia adalah pelopor sekte Qodariyyah 

yang mengingkari takdir A llah dan mengatakan bahwa ilmu Allah baru, artinya Allah 

Azza wa Jalla, tidak mengetahui sesuatu, kecuali setelah terjadi perkara tersebut, 

padahal pada zaman Ma’bad hidup, masih ada para sahabat yang masih hidup, namun 

ia memilih untuk menyelisihi jalan salaf sehingga ia sesat dan menyesatkan. Tatkala 

wabah pemikiran Ma’bad ini mulai menjalar, para ulama Tabi’in berinisiatif untuk 

mengkonsultasikan hal tersebut kepada para sahabat, dalam hal ini mereka diwakili 

oleh Yahya bin Ya’mar dan Humaid bin Abdur Rokhman. Imam Muslim dalam 

Shahihnya, kitab Iman hadits ke-1 meriwayatkan kepada kita, katanya : 

َدةَ، َعْن  ثََـنا وَكِيٌع، عَْن َكْهَمٍس، َعْن عَْبِد اهللاِ بِْن بـَُرْي ثَِني أَبُو َخْيثََمَة ُزَهيـُْر بُْن َحْرٍب، َحد َحد ْيُد اِهللا ْبنُ ُمَعاٍذ الَْعنَْبِري  -يَْحَيى ْبنِ يـَْعَمَر، ح وَحدثـََنا ُعبـَ
هُ  َذا َحِديُث ا   -َوَه ثـََن ثـََنا أَِبي، َحد َدرِ بِالَْبْصرَِة َمعْ َحد َمنْ قَاَل ِفي اْلَق َل  َن َأو ْحَيى بِْن يـَعَْمَر، قَاَل: َكا ِن بـَُريَْدَة، عَْن َي ا َكْهَمٌس، عَِن اْب َلْقُت أََن ي، فَاْنَط ٌد الُْجَهِن َب

ِحْمَيرِي َحاجيِْن  َمْيُد بُْن عَْبِد الرْحَمِن اْل ِن  -َوُح ْلنَ  -َأْو ُمْعتَِمَرْي ا يـَُقوُل فـَُق َم، فََسأَلَْناُه عَمَعَلْيِه َوَسل ى اهللاُ  ْصَحاِب َرُسوِل اِهللا َصل َلِقيَنا أََحًدا َمْن َأ ا: لَْو 
ْفُتُه أَنَ  َد، فَاْكتـَنـَ لَْمْسِج َخطاِب َداِخًال ا َر بِْن اْل ِهللا بُْن عَُم ْلَقَدِر، فـَُوفَق لََنا َعبُْد ا ي أَ َهُؤَالِء ِفي ا َخرُ َعْن ِشَماِلِه، َفظَنـَْنُت أَن ا َوصَاِحِب ِه، َواْآل َحُدنَا عَْن يَِميِن
نَاٌس يـَْقَرُءوَن الْ  َر ِقبـََلَنا  َعْبِد الرْحَمِن ِإنهُ َقْد ظََه ُت : أَبَا  ، فـَُقْل َكَالمَ ِإلَي ِكلُ اْل ِهْم،َصاِحِبي َسَي ِمْن َشأِْن َقفُروَن اْلعِْلَم، َوذََكَر  وَن أَْن  ُقْرآَن، َويـَتـَ ُهمْ يـَزْعُُم َوأَنـ

أُُنٌف، َقاَل:  ن اْألَْمَر  َدَر، َوَأ ِمني«َال َق مْ، َوأَنـُهمْ بـَُرآُء  ُه مْ أَني َبرِيٌء ِمنـْ أُولَِئَك فَأَْخِبْرُه َمَر »فَِإَذا َلِقيَت  لَْو َأن ِألََحِدِهمْ «، َوالِذي َيْحِلُف ِبهِ َعْبُد اهللاِ بُْن ُع
ى يُْـؤِمَن بِاْلَقَدرِ ِمثَْل أُحُ  َفَقهُ َما قَِبلَ اهللاُ ِمْنُه َحت َهًبا، فَأَنـْ »ٍد َذ  

“ Haddatsanii Abu Khoitsamah Zuhair bin Harb, haddatsanaa Wakii’ dari Kahmas dari 

Abdullah bin Buroidah dari Yahya bin Ya’mar (ganti sanad). 

Haddatsanaa Ubaidillah bin Mu’adz Al ‘Anbariy –ini adalah haditsnya- haddatsanaa 

Bapakku, haddatsanaa Kahmas dari Ibnu Buroidah dari Yahya bin Ya’mar ia berkata : 
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‘adalah yang pertama kali mengatakan tentang masalah takdir di Bashroh yaitu Ma’bad 

Al Juhaniy, maka aku dan Humaid bin Abdur Rokhman Al Himyariy pergi berhaji –atau 

umroh-, kami berkata : ‘kalau kita bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah 

Sholallahu 'alaihi wa Salaam, kita akan bertanya tentang masalah ini yaitu masalah 

takdir. Kemudian kami berjumpa dengan Abdullah bin Umar bin Khothob Rodhiyallahu 

anhumaa sedang masuk masjid, maka kami segera menyusulnya dan mengapit beliau, 

sahabatku disebelah kanan Beliau dan aku disebelah kirinya. Aku mengira sahabatku 

menyerahkan perkaranya agar aku yang berkata kepada beliau, aku berkata : ‘Wahai 

Abdur Rokhman, sesungguhnya didaerah kami telah muncul sekelompok manusia yang 

membaca Al Qur’an dan membahas ilmu, lalu disebutkan kondisi mereka, mereka 

mempropagandakan bahwa tidak ada takdir dan perkara-perkara itu baru’. Ibnu Umar 

Rodhiyallahu anhu menjawab : “jika engkau bertemu dengan mereka, beritahu mereka, 

bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dariku. Demi Allah, 

sekiranya salah seorang diantara mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud, maka 

A llah tidak akan menerimanya, sampai mereka beriman kepada takdir”. 

 Lihatlah dari kisah ini, bahwa kesesatan adalah karena menyelisihi jalan Salaf 

dan kesuksesan adalah dengan menetapi jalan Salaf. Semoga kita semua termasuk 

salafy, pengikut salaf dalam segala hal agar dapat mencapai kebahagian dunia dan 

akhirat. 
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Memberi Salam hanya kepada Orang yang Dikenal adalah Tanda Kiamat 

 

 Al Aswad bin Yaziid berkata : 

ا رََكَع النا ِجئْـَنا َنْمِشي َمَع َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعوٍد، فَـَلم ْلَمْسِجِد، َف ُس، رََكَع َعْبُد اِهللا َورََكْعَنا َمَعُه، أُِقيَمِت الصَالةُ ِفي ا
ِه، فَـَقاَل: السَالُم َعَلْيَك يَا َأبَا َعْبِد الرْحَمِن، فَـَقاَل َعبُْد ا ْمِشي، َفَمر َرجٌُل بـَْيَن يََدْي ْحُن َن ِهللا، َوُهَو رَاِكٌع: َصَدَق َوَن

َصَرَف، َسَألَُه بَـْعُض اْل ا اْن ي اُهللا َورَُسولُهُ، فَـَلمَل: إِن : ِلَم قُـْلَت ِحيَن َسلَم َعَلْيَك الرُجُل: َصَدَق اُهللا َوَرُسولُُه ؟ قَا َقْوِم
َمْعرِفَِة "َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم، يـَُقوُل: " ِإن ِمْن َأْشَراِط الساَعِة، ِإَذا َكانَِت التِحيةُ    َعَلى اْل

“Sholat telah ditegakkan di masjid, maka kami mendatangi dengan berjalan bersama 

Abdullah bin Mas’ud, ketika para jama’ah telah ruku’, Abdullah Rodhiyallahu anhu ruku’, 

maka kami pun ruku’ bersama beliau, sambil berjalan. Lalu seseorang melewati Ibnu 

Mas’ud dan berkata : ‘As-Salaamu ‘alaika wahai Abu Abdir Rokhman, maka Abdullah 

berkata dalam keadaan ruku’ : ‘benarlah A llah dan Rasulnya. Maka ketika selesai, 

sebagian orang bertanya kepadanya : ‘mengapa engkau mengatakan kepada orang 

yang member salam kepadamu, benarlah Allah dan Rasul-Nya?’. Beliau menjawab, aku 
mendengar Rasulullah � bersabda : “termasuk tanda kiamat adalah salam 

penghormatan kepada orang yang dikenal saja”. 
 

Takhrij hadits : 

 Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam “Al Musnad” (no.3664 ) dan Imam Ibnu 

Abi Syaibah dalam “Al Musnad” (no. 210), semuanya dari jalan : 

ثـََنا ابُْن نَُمْيٍر، عَْن ُمَجالٍِد، عَْن َعاِمٍر، َعِن اْألَْسَوِد بِْن يَزِيَد، َقاَل: َحد 
“Haddatsanaa Ibnu Numair dari Mujaalid dari ‘Aamir dari Al Aswad bin Yaziid ia berkata : “Al 

Hadits”. 

Kedudukan sanad :  

 Imam Al Albani dalam “Silsilah hadits Shahihah” (no. 6) berkata : 

الرواية األخرى ، فقد روى شريك ، عن  قلت : و رجاله ثقات كلهم غير مجالد ، و هو ابن سعيد و ليس بالقوي ، لكن يقويه
الرواية األخرى . عياش العامري عن األسود بن هالل ، عن بن   مسعود قال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكره ب

رجاله كالهم ثقات غير شريك و هو  ) . و هذا إسناد جيد في الشواهد و المتابعات ، 406 - 405/  1( أخرجه أحمد 
  مجيء الحديث من الطريق السابقة يجعلنا نطمئن لثبوته ، و أنه قد حفظه . ابن عبد اهللا القاضي ، فإنه سيء الحفظ ، لكن

  هذا . ناه . و قد خرجته قبيلو يزيده قوة أن له طريقا ثالثة عن ابن مسعود مرفوعا بمع
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“Perowinya tsiqoh semuanya, kecuali Mujaalid ibnu Sa’id ia tidak kuat, namun dikuatkan 

dengan riwayat lain. Syariik telah meriwayatkan dari ‘Ayaasy Al ‘Aamiruy dari Al Aswad bin 

Hilaal dari Ibnu Mas’ud Rodhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah � bersabda : 

الرجل على الرجل ال يسلم عليه إال للمعرفة أن يسلم  
“Seorang member salam kepada orang lain, tidaklah ia member salam kecuali kepada 

yang dikenal” (HR. Ahmad (1/405-406). 
Ini sanadnya “Jayyid” untuk Syawaahid dan Al Mutaba’aat (penguat). Perowinya seluruhnya 

tsiqot selain Syariik bin Abdillah Al Qoodhiy, ia jelek hapalannya, namun dengan adanya hadits 

dari jalan sebelumnya, menjadikan tenang dihati untuk menetapkannya dan menunjukan Syarik 

menghapal hadits ini. Tambahan yang menguatkan hadits adalah jalan yang ketiga dari Ibnu 

Mas’ud marfu’ secara makna, aku telah mentahkrijnya sebelumnya. 

 إن بين يدي الساعة تسليم الخاصةإن بين يدي الساعة تسليم الخاصة
“Sesungguhnya dekatnya hari kiamat yaitu memberikan salam kepada orang yang 

khusus (yang ia kenal-pent.)” (HR. Ahmad). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Kumupulan Artikel 2013 |  60 

 

MENAMBAHKAN BISMILLAHIR ROKHMAANIR ROKHIIM KETIKA HENDAK MAKAN 

Para ulama sepakat disyariatkannya membaca Tasmiyyah ketika hendak makan dan 

minum. Tasmiyyah yang dimaksud disini adalah membaca “Bismillah” (dengan nama Allah), 

sebagaimana akan datang haditsnya –Insya Allah-. Kemudian dalam pembahasan ini adalah 

apakah diperbolehkan mengucapkan Tasmiyyah dengan sempurna yaitu “Bismillahir 

Rokhmaanir Rokhiim” (Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang)?. 

Dalam “Fatawq Asy-Syabkah” yang terdokumentasi pada tanggal 12 Rabiul Awal 1422 H 

(no. fatwa 8478) yang dijawab oleh Syaikh DR. Abdullah Al Faqiih, terdapat pertanyaan sebagai 

berikut : 

  عند األكل هل تقال البسملة كاملة ؟ 8478رقم الفتوى 
  1422ربيع األول  12تاريخ الفتوى : 

  السؤال
  وجزاكم اهللا خيرا مة (باسم اهللا)عند البدء في األكل هل نقول البسملة كاملة أي بسم اهللا الرحمن الرحيم أم نكتفي بكل

  الفتوى
  الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المراد بالتسمية على الطعام قول: بسم اهللا. في ابتداء األكل، فقد روي عن عائشة مرفوعاً: "إذا أكل أحدكم طعامًا 
  سم اهللا في أوله وآخره" أخرجه الترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح.فليقل: بسم اهللا، فإن نسي في أوله، فليقل: ب

ويرى النووي أن األفضل أن يقول: بسم اهللا الرحمن الرحيم، فإن قال: بسم اهللا كفاه، وحصلت السنة، لما روى عمروبن أبي 
فقال لي رسول اهللا صلى  سلمة قال: كنت غالمًا في حجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة،

  اهللا عليه وسلم: "يا غالم سم اهللا، وكل بيمينك، وكل مما يليك" متفق عليه. واهللا أعلم.
 المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبداهللا الفقيه

Soal : ketika mau mulai makan apakah kita berdoa Basmalah secara sempurna yaitu Bismillahir 

Rokhmaanir Rokhiim, atau kita cukup dengan Bismillah saja? Jazakumullah khoir. 

Jawab : Segala puji bagi Allah, sholawat dan salam kepada Rasulullah, keluarganya dan para 

sahabatnya. Amma Ba’du :  

Yang dimaksud dengan Tasmiyyah ketika makan adalah berdoa “Bismillah” pada saat hendak 

mulai makan, telah diriwayatkan dari Aisyah Rodhiyallahu anha secara Marfu’, Nabi Sholallahu 

'alaihi wa Salaam bersabda : “Jika kalian hendak makan, berdoalah “Bismillah”, jika lupa pada 

awalnya, berdoalah “Bismillahi fii Awalihi  wa akhirihi” (HR. Tirmidzi dan beliau berkata : ‘hadits 

hasan shahih). 

Imam Nawawi berpendapat bahwa yang utama adalah berdoa “Bismillahir Rokhmaanir 

Rokhiim”, jika berdoa “Bismiilah” saja telah cukup dan mendapatkan sunnah’. Hal ini 

berdasarkan riwayat ‘Amr ibnu Abi Salamah ia berkata : ‘aku adalah anak kecil dibawah 

pengasuhan Rasulullah Sholallahu 'alaihi wa Salaam, pada waktu itu kedua tanganku mau 
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mencomot apa saja yang ada di piring, sehingga Rasulullah Sholallahu 'alaihi wa Salaam berkata 

kepadaku : “Wahai anak kecil, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kanan dan 

makanlah dari yang terdekat” (Muttafaqun ‘Alaih). Wallahu A’lam. 

Selain Imam Nawawi yang berpendapat diperbolehkannya membaca Basmalah secara 

lengkap, ada juga Imam Al Ghozali yang pendapatnya dinukil oleh Al Hafidz Ibnu Hajar dalam 

“Fathul Bari” (15/246) : 

ْحَياء " َأنُه َلْو َقاَل ِفي ُكّل ُلْقَمة ِبْسِم الله   ا َما ذََكَرُه اْلَغَزالِّي ِفي آَداب اْألَْكل ِمْن " اإلِْ ّب َأْن يَـُقول َمَع َوَأم َكاَن َحَسًنا ، َوَأنُه ُيْستََح
 ثالِثَة ِبْسِم الله الرْحَمن الرِحيماْألُولَى ِبْسِم الله َوَمَع الثانِيَة ِبْسِم الله الرْحَمن َوَمَع ال

“adapun yang disebutkan Al Ghozalliy dalam adab makan di “Al Ihyaa’” : ‘bahwa sekiranya 

berdoa dalam setiap suapan “Bismillah” itu lebih baik, dan dianjurkan pada suapan pertama 

“Bismillah”, suapan kedua “Bismillahir Rokhmaan” dan pada suapan ketiga “Bismillahir 

Rokhmaanir Rokhiim””. 

Dari kalangan ulama Hambali juga ternukil dari Syaikh Abun Najaa Musa bin Ahmad Al 

Hajjaawiy dalam “Al Iqnaa’” kata beliau : 

ْو زَاَد الرْحَمِن ا  لرِحيِم َلَكاَن َحَسًنابِْسِم اللِه َقاَل الشْيُخ َوَل
“Bismillah, Syaikh berkata : ‘seandainya ditambahkan Ar-Rokhmaanir Rokhiim, maka itu lebih 

baik’”. 

Permasalahan doa makan dan minum dengan tambahan tasmiyyah secara sempurna 

yaitu “Bismillahir Rokhmaanir Rokhiim” akan kita bahas dari dua cabang ilmu yaitu : 

1. Dari Ilmu hadits 

Dari segi ilmu hadits, mereka para ulama yang berpendapat tasmiyyah secara 

sempurna berdasarkan hadits perintah Rasulullah kepada anak kecil dalam kisah diatas 

untuk menyebut nama Allah sebelum makan. Mereka berargumen bahwa penyebutan 

nama Allah yang lebih lengkap adalah dengan Bismillahir Rokhmaanir Rokhiim.  

Namun pendapat diatas dapat didiskusikan bahwa tidak ada dalil satupun yang 

menyebutkan secara khusus atau tegas adanya doa mau makan dengan tasmiyyah yang  

sempurna, oleh karena Al Hafidz Ibnu Hajar telah menyanggah pendapat Imam Nawawi 

dengan berkata : 

ا ة َدلِيًال َخاصَعاُه ِمْن اْألَفَْضِليا اِد  فَـَلْم أََر لَِم
“aku tidak melihat klaim lebih utamanya (membaca Basmalah lengkap-pent) sebuah dalil 

khusus”. 

Kemudian untuk pernyataan Imam Ghozali, Al Hafidz juga menyanggahnya : 

َك َدلِيًال   فَـَلْم أََر ِالْسِتْحَباِب ذَِل
“aku tidak melihat anjuran (yang disampaikan Imam Ghozali-pent.) sebuah dalil”. 

Imam Al Albani menambahkan dalam “Silsilah Ahaadits Shahihaah” (no. 344) 

menambahkan : 
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عليه وسلم " فإذا لم يثبت في  وأقول: ال أفضل من سنته صلى اهللا عليه وسلم " وخير الهدي هدي محمد صلى اهللا
الزيادة عليها فضال عن أن تكون الزيادة أفضل منها! ألن القول بذلك  التسمية على الطعام إال " بسم اهللا "، فال يجوز

" وخير الهدي هدي محمد صلى اهللا عليه وسلم ". ليه من الحديث:أشرنا إ خالف ما  
“saya berkata : ‘tidak ada yang lebih utama dibandingkan sunahnya Nabi Sholallahu 'alaihi 

wa Salaam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad Sholallahu 'alaihi wa 

Salaam, maka ketika tidak ada hadits yang tsabit berkaitan tasmiyyah ketika makan selain 

doa Bismillah, tidak boleh menambahinya, terlebih lagi mengatakan tambahan tersebut 

lebih utama!, karena pernyataan ini menyelisihi hadits yang telah kami sebutkan : “sebaik-

baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad Sholallahu 'alaihi wa Salaam”. 

Jadi kesimpulannya, pengucapan tasmiyyah secara sempurna ketika makan tidak 

ada satupun dalil yang tegas yang datang dari Rasulullah Sholallahu 'alaihi wa Salaam. 

2. Dari ilmu Fiqih 

Telah datang hadits-hadits untuk bertasmiyyah ketika makan, secara umum ada dua 

bentuk yaitu, yang datang secara mutlak untuk bertasmiyyah, sebagaimana dalam hadits 

yang dibawakan Syaikh DR. Abdullah Al Faqiih dalam jawaban fatwanya. Dalam lafadz lain 

yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dalam ‘Sunannya” (no. 1858) lalu dikatakan hadits hasan 

shahih : 

َكَفاُكمْ   َأَما ِإنُه َلْو َسمى َل
“adapun jika bertasmiyyah, maka akan mencukupi kalian” 

Kemudian bentuk kedua adalah bahwa tasmiyyah tersebut dengan mengucapkan 

“Bismillah”, misalnya hadits ‘Amr bin Abi Salamah diatas diriwayatkan oleh Imam Thabrani  

dengan lafadz : 

 يا غالم إذا أكلت فقل: بسم اهللا وكل بيمينك وكل مما يليك
“wahai anak, jika engkau akan makan berdoalah : “Bismillah”, makanlah dengan tangan 

kanan dan makanlah dari yang terdekat”. 

Hadits ini dikatakan Imam Al Albani sanadnya atas persyaratan Bukhori-Muslim. Kemudian 

juga dalam lafadz yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam “Sunannya” dari Aisyah 

Rodhiyallahu anhu secara marfu’ : 

 لِِه فَـلْيَـُقْل: ِبْسِم اللِه، َفِإْن َنِسَي ِفي َأوَحدُُكْم طََعاًما فَـلْيـَُقلْ: بِْسِم الل ِه ِفي َأولِِه َوآِخرِهِ ِإَذا َأَكَل َأ  
“Jika kalian hendak makan berdoalah “Bismillah”, jika lupa diawalnya berdolah “Bismillah 

fii awwalihi wa akhirihi”. 

Hadits ini dishahihkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Al Albani. 

Maka bentuk yang pertama dikatakan secara mutlak, sedangkan bentuk kedua 

dikatakan Muqoyyad (terikat), artinya pensyariatan tasmiyyah ketika hendak makan telah 

datang dalam bentuk mutlak dan dalam bentuk muqoyyad dengan ucapan “Bismillah”. 
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Dalam kaedah Ushul Fiqih yang baku, apabila telah datang dalil dalam bentuk 

mutlak dan muqoyyad, sedangkan sebab dan hukumnya sama maka lafadz yang mutlak 

dibawa kepada yang muqoyyad. Imam Ibnu Utsaimin dalam “Ushul min ilmi Ushul” (1/44-

45) berkata : 

كان الحكم واحداً، وإال عمل بكل واحد على ما ورد عليه  وإذا ورد نص مطلق، ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن
 من إطالق أو تقييد

“Jika datang nash mutlak dan nash Muqoyyad wajib mengkaitkan yang mutlak (dengan 

muqoyyad), jika hukumnya sama, adapun jika tidak maka tetap beramal sesuai dengan 

kemutlakkan dan ke-muqoyad-kannya”. 

Sehingga berdasarkan kaedah ini, lafadz tasmiyyah yang mutlak mesti dibawa 

kepada lafadz yang muqoyyad yaitu “Bismillah”. Bagi yang ingin mengatakan lafadznya 

“Bismillahir Rokhmaanir Rokhiim” harus mendatangkan dalil yang muqoyyad, dan ternyata  

tidak ada sedikitpun riwayat tersebut sebagaimana penjelasan yang lalu. Maka tidak ragu 

lagi cukup membaca “Bismillah” ketika berdoa hendak makan, karena sebaik-baik 

petunjuk adalah petunjuknya Nabi Sholallahu 'alaihi wa Salaam. Wallahu A’lam. 
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MENCARI KEADILAN KEPADA PENGADILAN  

YANG TIDAK BERHUKUM DENGAN HUKUM ISLAM 

 Sebagai seorang Muslim yang berakidah shahihah, tentu mereka sangat mendambakan 

sekali, ketika menghadapi masalah-masalah hukum tidak hanya dalam perkara ibadah, namun 

juga dalam perkara-perkara muamalah seperti yang terkait dengan masalah perdata atau 

pidana untuk mencari keadilannya melalui hukum yang telah Allah � turunkan. Karena siapa 

lagi hukumnya yang lebih baik dan lebih adil dibandingkan hukum Allah. Firman-Nya : 

لَْجاِهِليِة يـَبْـُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اللِه ُحْكًما لَِقْوٍم يُوِقُنونَ   َأَفُحْكَم ا
“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik 

daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ?” (QS. Al Maidah : 50). 

 Namun sebuah kenyataan yang ironi, sebagian besar negeri kaum Muslimin, 

pemerintahan yang mereka dirikan belum secara total menerapkan hukum islam. 

Permasalahannya adalah bagaimanakah seorang Muslim yang cemburu kepada agamanya dan 

tidak rela untuk berhukum dengan selain hukum Islam, ketika dihadapkan kepada 

permasalahan hukum di negerinya. Misalnya ia ingin menuntut keadilan karena hak-haknya 

telah dirampas orang lain, seperti ia dicuri hartanya, ditipu, dipukul, dicemarkan nama baiknya 

dan sejenisnya. Mau tidak mau ia harus menghadap ke pengadilan umum untuk mencari 

keadilan. Jawaban itu semua telah dijelaskan dengan baik oleh Faqihuz Zaman hadzal ‘Ashr, 

yakni oleh Imam Muhammad bin Sholeh Al Utsaimin Rokhimahullahu. 

 Beliau pernah ditanya yang direkam dan dipublikasikan dalam “Liqooaatul Baabil 

Maftuuh”, dengan pertanyaan sebagai berikut : 

السؤال: بالنسبة لألحكام الوضعية، هناك بلدان كثيرة تحكم بهذه األحكام كما هو معروف، السؤال: معروف أن اإلنسان 
مكره، قد يكره على القبول بحكم وضعي، لكن الحال فيمن له حقوق عند الناس ضرب وأخذ ماله وغير ذلك فهو حتى 

وهو - الوضعي، وقد يكون في هذا الحكم الوضعي ما هو مخالف يحصل على هذا المال يحتاج إلى أن يتحاكم إلى الحكم 
  لألحكام الشرعية، فهل هناك إطالق للتحاكم؟ -كثير

________________________________________  
الجواب: إذا لم نجد محكمة تحكم بالشريعة وصارت حقوقه من المال ستضيع فإننا نتحاكم إليهم ال على أن حكمهم شرع 

هم بمنزلة الُشرط نستخرج بهم حقوقنا، الحظ هذا القيد: (ال يتحاكم إليهم على أن حكمهم شرع ولكن كأنهم ولكن نجعل
ُشرط يأخذون حقوقه) فال بأس أن يتحاكم إليهم الستخراج حقه، ولكن لو حكموا له بباطل شرعًا فإنه ال يجوز أن يأخذ به؛ 

كمون بالقانون وال يجد تحاكمًا إلى اهللا ورسوله، يقول: أنا ال أتحاكم ألنه ال يمكن أن يضيع حقوق الناس بحجة أن هؤالء يح
 إليهم على أن قولهم فصل وحكم، لكن أتحاكم إليهم على أنهم ُشرط يخرجون حقي أو أستخرج بهم حقي.
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Soal :  

“Dilihat dari Hukum-hukum wadh’iyyah, disana terdapat negeri-negeri yang berhukum dengan 

hukum-hukum wadh’iyyah sebagaimana hal ini telah diketahui. Pertanyaannya adalah : ‘telah 

maklum seorang (Muslim) terpaksa (menerima system hukum wadh’I ini-pent.), mereka tidak 

senang menerima hukum wadh’iy, namun kondisinya bagi orang-orang yang ingin 

mendapatkan haknya, ketika orang lain memukulnya (misalnya), mengambil hartanya dan 

sejenisnya, maka untuk mendapatkan harta yang dirampasnya tadi, ia harus berhukum dengan 

hukum wadh’I dan seringnya hukum wadh’I ini menyelisihi hukum-hukum syar’iyyah, maka 

apakah dalam hal ini diperbolehkan secara mutlak bertahkim dengan hal tesebut? 

Jawab : 

Jika tidak didapati pengadilan syariah, sehingga (dikhawatirkan) hak-hak berupa harta akan sia-

sia, maka kita bertahkim kepada (pengadilan umum), bukan karena hukum pengadilan umum 

adalah syar’I, namun hal ini dijadikan sebagai sarana syarat mendapatkan hak-hak kita. Yang 

perlu dijadikan catatan adalah “kita tidak bertahkim kepada pengadilan umum, karena 

hukumnya syar’I, namun hal ini dijadikan seakan-akan syarat untuk mendapatkan hak-

haknya”.  Maka tidak mengapa mengajukan ke pengadilan umum untuk mendapatkan haknya, 

namun jika mereka memutuskan dengan batil secara syariat, maka kita tidak boleh mengambil 

hak tersebut. Karena tidak mungkin untuk menyia-nyiakan hak manusia dengan dalil bahwa 

mereka memutuskan dengan undang-undang yang tidak merujuk kepada Allah dan Rasul-Nya. 

Kita katakan : ‘saya tidak bertahkim kepada pengadilan umum karena ucapan mereka adalah 

keputusan dan hukum (dari syariat Islam), namun saya bertahkim kepadanya karena hal 

tersebut sebagai syarat agar mereka menunaikan hak saya atau agar saya bisa mendapatkan 

hak saya”. 
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MENCARI PAHALA DENGAN MEMBUNUH CICAK 

  

Pada suatu hari saya sedang berjalan bersama seorang teman, demi melihat seekor 

Cicak yang sedang merayap di lantai, maka saya langsung injak Cicak tersebut dengan sepatu 

safety, sehingga tanpa memakan waktu lama, Cicak tersebut menemui ajalnya dengan tubuh 

yang terkoyak. Teman saya pun langsung terkejut, ia bilang kasihan kenapa anda membunuh 

Cicak, maka saya pun bilang bahwa membunuh Cicak akan mendapatkan pahala. Teman saya 

pun penasaran, karena bagi dirinya Islam menganjurkan untuk menyayangi binatang, saya pun 

menyanggahnya, bahwa memang pada asalnya Islam menganjurkan umatnya untuk 

menyayangi binatang, namun ada beberapa binatang yang syariat memerintahkan 

membunuhnya. 

Demikian sedikit prolog, sebagai pembuka artikel ini yang berkaitan seputar hukum 

membunuh Cicak. Nabi kita Sholallahu 'alaihi wa Salaam memerintahkan bagi setiap muslim 

untuk membunuh Cicak dan mengiming-iminginya dengan pahala yang banyak. Nabi Sholallahu 

'alaihi wa Salaam bersabda : 

وَن َذِلكَ َمْن قَـتََل َوزَغًا ِفى َأوِل َضرْبٍَة ُكِتَبْت لَُه ِمائَُة َحَسنٍَة َوِفى الثانَِيِة ُدوَن َذِلَك َوِفى الثالِثَِة دُ   

“Barangsiapa yang membunuh Cicak pada pukulan yang pertama (langsung mati), 
maka akan mendapatkan 100 kebaikan, pada pukulan yang kedua, pahalanya 
berkurang dari yang pertama dan pada pukulan yang ketiga, pahalanya berkurang dari 
yang kedua”. (HR. Muslim). 
Dalam hadits yang shahih ini sangat jelas, ganjaran pahala diberikan bagi mereka yang 

membunuh Cicak. Ganjaran paling tinggi diberikan bagi mereka yang secara cepat mampu 

membunuhnya dan berkurang pahalanya sesuai kadar lama cara membunuhnya. 

 Alasan disyariatkan membunun Cicak, karena ia adalah binatang kecil yang fasik. Imam 

Muslim meriwayatkan : 

 ِبىالن اُه فُـَويِْسًقا -صلى اهللا عليه وسلم-َأن َأَمَر بَِقْتِل الَْوزَِغ َوَسم  
“bahwa Nabi Sholallahu 'alaihi wa Salaam memerintahkan membunuh Cicak dan menamainya 

sebagai Fuwaisiq (binatang kecil yang fasik)”. 

Dalam riwayat yang tsabit, dahulu Cicak adalah binatang yang “nyeleneh”, tatkala seluruh 

binatang melata mencoba memadamkan api yang membakar Nabi Ibrohim �, malah cicak 

berusaha meniup-niup api agar membesar. Imam Ahmad dan selainnya meriwayatkan bahwa 

Saibah pernah berkata: 

يَن، َما َتْصنَـُعوَن بِهَ  َذا الرْمِح ؟ قَاَلْت: " َهَذا لَِهِذِه َدَخْلُت َعَلى َعاِئَشةَ، فَـَرَأيُْت ِفي بـَْيتَِها رُْمًحا َمْوُضوًعا، قُـْلُت: يَا ُأم الُْمْؤِمِن
تـُلُُهن ِبِه، َفِإن رَُسوَل اِهللا َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم حَ  َوالسَالُم ِحيَن ُألِْقَي ِفي الناِر لَْم َتُكْن ِفي  دثـََنا َأن ِإبـَْراِهيَم عََلْيِه الصَالةاْألَْوزَاِغ نـَْق

 اَر َعْنُه، َغيْـَر اْلَوزَِغ ، َكاَن يـَنْـُفُخ َعَلْيِه، َفأََمَرنَا رَُسوُل اِهللا َصلن بَِقتِْلهِ  ى اُهللا عَلَْيِه َوَسلمَ اْألَْرِض َدابٌة ِإال ُتطِْفُئ ال  
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“Aku masuk menemui Aisyah Rodhiyallahu anha, aku melihat di rumahnya ada tombak kecil 

yang digantungkan, aku bertanya : ‘wahai Ummul Mukminin, apa yang anda lakukan dengan 

tombak ini?’. Beliau menjawab : “ini tombak khusus untuk cicak yang akan kami gunakan untuk 

membunuhnya, karena Rasulullah Sholallahu 'alaihi wa Salaam menceritakan bahwa ketika 

Nabi Ibrohim � dilempar ke api, maka semua binatang yang melata di bumi, berusaha 

memadamkan api, kecuali cicak, ia malah meniup-niup api, oleh karenanya Rasulullah 

Sholallahu 'alaihi wa Salaam memerintahkan kami untuk membunuhnya”. 

Imam Al Albani dalam “Silsilah Ahaadits Shahihah” (no. 1581) mengatakan bahwa perowi sanad 

ini tsiqoh, kecuali Saibah ini, beliau seorang wanita yang majhul, namun terdapat penguat 

untuknya. Oleh karenanya dalam “Shahih Targib wa Tarhib”, Imam Al Albani menilai hadits ini 

shahih Lighorihi. 

Ketika saya membaca biografi Saibah, maka beliau ini ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Hibban. 

Kemudian asal hadits ini terdapat dalam shahih Bukhori (no. 3359) dengan lafadz : 

»َكاَن يـَنْـُفُخ عََلى ِإبـَْراِهيَم عََلْيِه السالَُم « َأَمَر بَِقْتِل اْلَوزَِغ َوقَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم  -ن َرُسوَل اللِه   
“bahwa Rasullah Sholallahu 'alaihi wa Salaam memerintahkan membunuh cicak dan bersabda : 

“ia meniup-niup (api) yang membakar Nabi Ibrohim �”. 

 Saya tutup artikel ini dengan tanya jawab bersama Imam Utsaimin yang direkam dalam 

“Liqoo Babil Maftuh” : 

لطوافين قياساً على الهرة؟   السؤال: فضيلة الشيخ! هل (الوزغ) من ا
________________________________________  

ه م له في الجواب: الوزغ ال شك أن ه أمر بقتل األوزاغ، وأن من قت ن الطوافين؛ لكن الوزغ مأمور بقتله، وقد ثبت عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أن
إبراه ه وهو ينفخ النار على  حرص على قتل لثانية خمسين، فهو مما ُأِمر بقتله، وكيف ال ن يم عليه أول مرة فله كذا وكذا من األجر، مائة حسنة، وا

د كان عند   الصالة والسالم، در، وق كما ثبت في الحديث عن النبي عليه الصالة والسالم. فأحثك على أنك إذا وجدت وزغًا أن تقتله، وأن تبا
عم. ئة. السائل: صحيح. الشيخ: ن  عائشة رضي اهللا عنها رمح، أعدته لقتل األوزاغ. السائل: حديث: الحسنات أهو صحيح؟ الشيخ: يعني: بما

Soal : Fadilah Syaikh, apakah cicak termasuk binatang yang ada disekeliling kita dikiaskan 

dengan kucing? 

Jawab : cicak tidak ragu lagi termasuk binatang yang mengelilingi kita, namun cicak 

diperintahkan untuk dibunuh, telah tetap dari Nabi Sholallahu 'alaihi wa Salaam perintah untuk 

membunuh cicak. Bagi yang dapat membunuhnya pada pukulan pertama akan mendapatkan 

pahala sekian-sekian, 100 kali, pada pukulan kedua 50 kali, maka cicak binatang yang 

diperintahkan untuk dibunuh. Bagaimana kita tidak bersemangat untuk membunuhynya, 

sedangkan ia adalah binatang yang meniup-niup api ketika Ibrohim � dibakar didalamnya, 

sebagaimana telah tetap hal tersebut dari Nabi Sholallahu 'alaihi wa Salaam. Aku menganjurkan 

engkau jika menemukan cicak untuk membunuhnya dan segera dalam membunuhnya. Adalah 

Aisyah Rodhiyallahu anha memiliki tombak yang dipersiapkan untuk membunuh cicak. Penanya 
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berkata : ‘kebaikan apakah itu shahih?’, Syaikh : ‘yakni 100 kali’. Penanya : ‘shahih?’, Syaikh : 

‘iya’”. 
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MEMBERIKAN NAMA ANAK DENGAN ABDUL MUN’IM 
 

 Salah satu tugas orang tua adalah memberi nama anaknya dengan nama-nama 
yang baik, yang terkandung didalamnya doa dan pengharapan dari orang tua kepada 
anaknya, agar menjadi anak yang sholih dan sholihah. Diantara nama yang biasa 

diberikan oleh orang tua adalah mengkaitkan hamba (abdu) dengan nama-nama Allah 
yang Husna, seperti Abdullah, Abdur Rokhman, Abdul Aziz dan semisalnya. 
 Nama Abdu harus dikaitkan dengan Allah Azza wa Jalla, karena semua makhluk 

adalah hamba-Nya. Tidak boleh nama Abdu disandarkan kepada selain Allah Azza wa 
Jalla, karena berarti terkandung didalamnya penghambaan kepada selain A llah, yang 
berarti ia telah melakukan perbuatan syirik.  

Dalam artikel ini saya akan mengulas penamaan seorang anak dengan nama 
Abdul Mun’im yang berarti “hambanya Yang Maha Pemberi Nikmat”. Yaitu apakah 
diperbolehkan orang tua menamai anaknya dengan nama “Abdul Mun’im” atau dengan 
kata lain apakah A l Mun’im adalah Nama dari Nama-Nama Allah yang Husna? Berikut 
ulasannya : 

Syaikh Abdul Aziz Rajihi salah satu anggota Ulama besar dan Majelis ulama 
kerajaan Saudi Arabia dalam “Syarah Aqidah Thohawiyyah (1/129)”, pernah ditanya 

dengan pertanyaan sebagai berikut : 

  س: هل يصح التسمي بعبد المنعم وعبد المحسن وعبد الناصر؟.
وال يزال األئمة والعلماء يعبّدون له وكذلك المنعم ما أذكر  ج: إذا ثبت أنه اسم من أسماء اهللا يجوز ، عبد المحسن ثابت

)} يحتاج إلى 150اآلن الحديث الذي وردت فيه، لكن يغلب على الظن أنه ثابت والناصر جاء في: {َوُهَو َخيْـُر الناِصرِيَن (
  تأمل هل هو من أسماء اهللا أو ليس من أسماء اهللا".

Soal : ‘Apakah benar pemberian nama Abdul Mun’im, Abdul Muhsin dan Abdun Naasir?’ 

Jawab : ‘jika telah tetap bahwa itu adalah nama dari nama-nama Allah, maka boleh. 

Abdul Muhsin telah tetap (bahwa itu Nama Allah), senantiasa para Aimah dan ulama 

menggunakan nama ini (Abdul Muhsin), demikian juga Al Mun’im, aku tidak bisa 

menyebutkan haditsnya disini sekarang, namun kuat dugaan bahwa (Al Mun’im) telah 

tetap (bahwa itu nama Allah). Adapun An-Naashir, Allah berfirman : { dan Dia-lah 

sebaik-baik Penolong } (QS. Ali Imroon : 150). 

(semua ini) butuh kepada pengamatan apakah nama tersebut adalah nama Allah atau 

bukan nama Allah’. 

Dari penjelasan Asy-Syaikh diatas kita mendapatkan faedah : 

1. Nama seorang dengan Abdu harus disandarkan kepada Asmaul Husna. 

2. Jika telah tetap bahwa hal tersebut adalah Asma Allah dapat dijadikan “mudhof 

ilaih” (yang dijadikan sandaran) untuk nama Abdu, misalnya Abdur Rokhman, 

Abdur Rokhim dan semisalnya. 

3. Menurut Asy-Syaikh Al Muhsin, An Naashir dan A l Mun’im adalah Asma’ul Husna, 

sehingga seorang boleh dinamakan dengan nama Abdul Muhsin, Abdun Naashir dan 

Abdul Mun’im. 
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4. Khusus untuk A l Mun’im, Asy-Syaikh tidak ingat dalil yang menetapkan bahwa nama 

itu adalah Asma’ul Husna. 

Sebelum kita masuk kedalam pembahasan apakah Al Mun’in nama Allah yang 

Husna, perlu diketahui bahwa penentuan sesuatu adalah Asma’ul Husna atau bukan 

adalah melalui jalan tauqifiyyah, artinya penamaan tersebut berasal dari wahyu baik 

yang tertera dalam Kitabullah maupun melalui lisan Rasul-Nya dalam hadits-hadits yang 

shahih (valid), tidak boleh penamaan Allah ini dengan jalan akal tanpa dalil yang shorih 

(yang jelas). Al Mun’im yang berarti Yang Maha Pemberi Nikmat adalah salah satu dari 

sifat A llah, karena Dialah Dzat yang Maha pemberi nikmat kepada hambanya dan 

nikmat yang terbaik didunia adalah keimanan dan diakhirat mendapatkan keridhoannya 

dengan ditempatkan kedalam jannahnya. Bukankah setiap Muslim minimal sehari 

semalam berdoa kepada A llah sebanyak 17 kali, agar mendapatkan kenikmatan-Nya. 

Kaum Muslimin berdoa dalam sholatnya : 

َراَط الُْمْسَتِقيَم ( يَن (6اْهِدنَا الصال ِذيَن َأنَْـعْمَت َعَليِْهْم َغْيِر الَْمْغُضوِب َعَليِْهْم َوَال الض7) ِصَراَط ال(  

“Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat 

kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang 

sesat.” (QS. Al Fatihah : 6-7). 

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunnan dan dishahihkan oleh 

Imam Al A lbani, dari Anas bin Malik Rodhiyallahu anhu : 

َع رَُسوِل اللِه  َحْمَد َال ِإلََه ِإال َأنَْت  -صلى اهللا عليه وسلم-َأنُه َكاَن َم َجاِلًسا َورَُجلٌ يَُصلى ثُم َدَعا اللُهم ِإنى َأْسأَُلَك بِأَن َلَك اْل
َمَواِت َواألَْرِض يَا َذا الَْجَالِل َواِإلْكرَاِم يَا َحى يَا قَـيوُم. ُع الس ناُن بَِدي  الَْم

 ِبىِذى ِإَذا ُدِعَى بِِه َأَجاَب َوِإَذا ُسِئَل بِِه َأْعطَى «  -صلى اهللا عليه وسلم-فَـَقاَل النيِم ال ».لََقْد َدَعا اللَه بِاْسِمِه الَْعِظ  
“bahwa Anas Rodhiyallahu anhu bersama dengan Rasulullah Sholallahu 'alaihi wa Salaam 

sedang duduk-duduk, lalu datang seorang yang sholat kemudian setelah selesai berdoa : ‘Ya 

Allah aku memohon kepada Engkau yang segala puji bagi-Mu, tidak ada tuhan yang berhak 

disembah kecuali Engkau, Al Mannaan (Maha pemberi Nikmat), Yang menciptakan langit 

dan bumi, wahai pemilik Ketinggian dan kemulian, wahai Yang Maha Hidup dan Maha 

Berdiri Sendiri’. Maka Nabi Sholallahu 'alaihi wa Salaam bersabda : “sungguh ia telah berdoa 

kepada Allah dengan nama-Nya yang Agung, jika Dia diminta dengan doa seperti itu akan 

dikabulkan dan jika Dia diminta akan diberi”. 

Syaikh DR Said A l Qohthon dalam “Syarah Asma’ul Husna”  menetapkan bahwa 

Al Mannaan adalah termasuk Asma’ul Husna, lalu beliau berkata tentang makna Nama 

Al Mannaan ini : 

من:العطاء، ال من المنةقال ابن األثير في النهاية في غريب الحديث : (المنان) هو المنعم المعطي من ال  
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“Ibnul Atsiir berkata dalam “An Nihaayah fii Ghoribil Hadits” : ‘A l Mannaan adalah A l 

Mun’in (Yang Maha Pemberi Nikmat) Al Mu’thi (Yang Maha Pemberi), dari kata Al Manni 

yaitu pemberian bukan Al Minnah (kebajikan)’”. 

 Kembali kepada persoalan apakah Al Mun’in termasuk nama Allah atau bukan? 

Berdasarkan kaedah diatas maka jalan penetapan nama Allah adalah dengan wahyu 

dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Adapun dari Al Qur’an penulis belum 

menemukan adanya penetapan bahwa Al Mun’im termasuk Asma’ul Husna. Adapun dari 

hadits Nabi Sholallahu 'alaihi wa Salaam, maka Imam Baihaqiy dalam “Asma wa Shifat” 

(no. 149) berkata : 

ُمنْعِِم الُْمْفِضُل َحِديٌث ُمنْـَقِطعٌ   َوَقْد رُِوَي ِفي َتْسِميَِة اْل
“telah diriwayatkan penamaan (untuk Allah) dengan Al Mun’im dan Al Mufdhil hadits 

yang terputus”. 

Kemudian Imam Baihaqiy menyebutkan hadits (no. 150) dengan sanadnya dari Habiib 

bin Abi Tsaabit ia berkata : 

ْكَرُهُه َقاَل:  َوِإَذا َجاَءُه » الَْحْمُد لِلِه عََلى ُكل َحالٍ «ثنا َشْيٌخ , لَنَا: َأن َرُسوَل اللِه َصلى اُهللا َعَليِْه َوَسلَم َكاَن ِإَذا َجاَءُه َشْيٌء َي
الَِحاتُ الَْحْمُد لِلِه الُْمْنعِِم الْمُ «َشْيٌء يُْـعِجبُُه َقاَل:  الص ِذي بِنِْعَمِتِه تَِتمْفِضِل ال«  

“Haddatsanaa Syaikh (guru) kami, bahwa Rasulullah Sholallahu 'alaihi wa Salaam jika 

mendapatkan sesuatu yang tidak  disukai mengucapkan : “segala puji bagi Allah atas segala 

hal”. Adapun jika mendapatkan sesuatu yang menakjubkannya berkata : “segala puji bagi 

Allah, yang Maha Pemberi Nikmat dan Maha Pemberi Anugerah yang mana dengan 

nikmatnya, sempurnalah kebaikan-kebaikan”. 

Imam Abu Dawud dalam kitab “Marosiil”  (no. 503) meriwayatkan : 

شيبة ، حدثنا وكيع ، حدثنا األعمش ، عن حبيب ، عن بعض أشياخنا قال حدثنا عثمان بن أبي  

“haddatsanaa Utsman bin Abi Syaibah, haddatsanaa Wakii’, haddatsanaa Al A ’masy dari 

Habiib dari sebagian guru kami, bahwa Rasulullah ….”. 

Imam Thobroni dalam “Ad-Du’aa’”  meriwayatkan juga dari Habiib ia berkata : 

‘Rasulullah Sholallahu 'alaihi wa Salaam …. (idem)’. 

Status Hadits 

 Habiib bin Abi Tsaabit, wafat pada tahun 119 H, perowi Bukhori-Muslim, seorang 

Tabi’I wasith (pertengahan), Al Hafidz Ibnu hajar dalam “At-Taqriib”  menilainya : “ ة ثق

و كان كثير اإلرسال و التدليس  tsiqoh, faqih, utama, beliau banyak melakukan) ”فقيه جليل ، 

irsal dan tadlis). Karena beliau seorang Tabi’I maka tentunya masih ada perantara lagi 

antara dirinya dengan Rasulullah Sholallahu 'alaihi wa Salaam, dalam riwayat Imam 

Baihaqi dan Imam Abu Dawud diatas, Habiib mengatakan bahwa ia mendengar 

haditsnya melalui perantaraan syaikhnya atau sebagian syaikhnya, namun tidak 
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menyebutkan namanya, seandainya itu adalah sahabat, maka tentu saja hadits ini 

shahih, karena majhulnya sahabat tidak merusak hadits, melihat para sahabat 

semuanya adil sebagaimana hal ini ditetapkan oleh Aimah hadits, namun jika beliau 

mengambil dari Tabi’I lainnya, maka haditsnya terputus dan inilah yang dinamakan 

dengan istilah hadits Mursal. Barangkali penilaian dari Imam Baihaqi yang mengatakan 

hadits ini terputus dan juga Imam Abu Dawud yang memasukan hadits ini dalam kitab 

“Marosiilnya” menguatkan bahwa hadits ini adalah mursal dan mursal adalah salah 

satu jenis hadits dhoif (lemah), seandainya kita mendapatkan riwayat yang semakna 

dengan jalan yang bersambung secara marfu’, walaupun lemah, asalkan kelemahannya 

tidak terlalu parah, tentu akan menguatkan status hadits ini, sehingga naik menjadi 

hasan lighoirihi. Namun kenyataannya penetapan Nama Al Mun’im sebagai Asma’ul 

Husna, hanya berdasarkan hadits mursal ini yang nilainya lemah, sehingga kita tidak 

bisa menegaskan bahwa Al Mun’im termasuk Asma’ul Husna, sekalipun ia adalah sifat 

bagi Rabbunaa Azza wa Jalla. Wallahu A ’lam. 

Kesimpulan : 

1. Hadits yang menetapkan Al Mun’im sebagai nama Allah tidak tsabit dari sisi 

sanadnya. 

2. Al Mun’in bukan termasuk Asma’ul Husna, sebagaimana diisyaratkan oleh Imam 

Baihaqi diatas. 

3. Sebaiknya jangan menamakan anak dengan nama Abdul Mun’in, karena tidak 

tsabitnya bahwa Al Mun’im adalah nama Allah. 

 
 

 

 

 

  



Kumupulan Artikel 2013 |  73 

 

PALSUNYA HADITS CINTA TANAH AIR BAGIAN DARIPADA IMAN 

Telah masyhur dalam lisan manusia sebuah hadits yang dinisbatkan kepada Rasulullah 

Sholallahu 'alaihi wa Salaam, yaitu hadits : 

 ُحب اْلَوطَِن ِمَن اِإليَمانِ 

“Cinta tanah air bagian daripada Iman”. 

Status Hadits : 

Sebagian ulama menilai hadits ini palsu, seperti Imam Shoghoniy memasukkan hadits ini 

dalam kitab “Maudhu’aatnya” (1/2), Imam Al Fataniy juga dalam kitabnya “Tadzkirotul 

Maudhuu’aat” (1/11), Imam Muhammad bin Darwiisy dalam “Asanil Mathoolib” (no. 551), 

Imam Al Qoriy dalam “Mashnuuq fii ma’rifati haditsil maudhuu’” (no. 106), Syaikh Muro’I bin 

Yusuf dalam “Al Fawaaidul Maudhuu’aah” (no. 174), Imam Al Albani dalam “Adh-Dhoifah” (no. 

36) dan Imam Ibnu Utsaimin dalam “Durusu wa Fatawa” (1/180).  

Sebagian ulama lagi mengatakan tidak menemukan sanadnya, seperti Imam As-

Sakhoowiy dalam “Maqoosidul Hasanah” (no. 386), Imam Suyuthi dalam “Durorul Mantsuroh” 

(1/9), Imam Muhammad Al Malikiy dalam “An-Nukhbatul Bahiyyah” (no. 103), Imam 

Muhammad bin Kholiil dalam “Al-Lu’lu Al Marshuu’” (no. 170) beliau berkata : “ قال الزركشي كالسخاوي
  .(’Az-Zarkasyiy berkata seperti Sakhowiy : ‘aku tidak menemukannya) ”لم أقف عليه

Imam Al Albani dalam “Adh-Dhoifah” diatas memberikan komentar hadits ini, kata beliau: 

المال و نحوه ، كل ذل اإلنسان ال يمدح بحبه و ال هو من لوازم اإليمان ، أال  ك غريزي فيو معناه غير مستقيم إذ إن حب الوطن كحب النفس و 
ال فرق في ذلك بين مؤمنهم و كافرهم ؟ ترى أن الناس كلهم ي هذا الحب   مشتركون ف

“maknanya tidak benar, yang mana cinta tanah air seperti mencintai diri, harta dan semisalnya, 

semua ini adalah hal yang lumrah pada diri manusia, tidak ada pujian pada kecintaan tersebut 

dan hal itu bukan konsekuensi dari keimanan, bukankah engkau melihat bahwa manusia 

seluruhnya berserikat dalam mencintai tanah air, tidak ada perbedaan antara yang mukmin 

dengan orang kafirnya?”. 
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PANDANGAN IMAM SYAFIÍ TERHADAP  
HUKUM BERKUMPUL-KUMPUL  

DI RUMAH KELUARGA ORANG YANG MENINGGAL 
 

Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i (w. 204 H) 

berkata dalam kitabnya “al-Umm” (1/318 –Daarul Maáarif, Beirut) : 

َي اْلَجَماَعُة، َوِإْن لَْم َيُكْن َلُهْم ُبَكاٌء َفِإن َذِلَك ُيَجدُد الُْحْزَن، َويَُكلفُ  ْكَرُه الَْمأْتََم، َوِه يِه ِمْن اْألَثَرِ َوَأ   الُْمْؤنََة َمَع َما َمَضى ِف

“aku membenci al-ma’tam yaitu berkumpulnya (orang di rumah keluarga mayit-pent.), 

sekalipun tidak ada tangisan, karena hal tersebut akan memperbahurui kesedihan 

(keluarganya-pent.) lagi dan akan memberatkan (dengan membuat makanan dan 

minuman –pent.), bersamaan telah berlalu atsar tentang hal ini”. 
Imam Nawawi dalam “al-Majmu Syarah Muhadzab” (5/306&307 –

Daarul Fikir, Beirut) mengomentari perkataan Imam Syafií diatas : 

َبَت َعْن َعائَِشَة رَِضَي اللُه َعنْـَها َقاَلْت " َوتَابـََعُه اْألَْصَحاُب َعلَْيِه َواْسَتَدل لَُه الُْمَصنُف َوَغيْـُرُه بَِدلِيٍل آَخَر َوُهَو َأنُه ُمْحَدٌث َوَقْد ثَـ 
نبِي َصلى اللهُ  نْـُهْم َجَلَس يُْـعَرُف ِفيِه اْلُحْزُن َوَأنَا أَْنظُُر ِمْن َعَلْيِه َوَسلَم قَـْتُل ابِْن َحارِثَ  لَما َجاَء ال َة َوَجْعَفٍر َوابِْن َرَواَحَة َرِضَي اللُه َع

 ِشق الْبَاِب فَأَتَاُه رجل فقال ان نساء جعفر وذكر بكائهن َفأََمَرُه أَْن يـَنْـَهاُهن " َرَواُه الُْبَخارِي َوُمْسِلمٌ 
“hal ini diikuti oleh Ashab (baca : ulama Syafi’iyyah), penulis dan selainnya berdalil 

dengan dalil lain dan menyatakan bahwa hal ini (berkumpul-kumpul di rumah keluarga 

mayit –pent.) adalah perbuatan ‘muhdats’ (bid’ah). Telah shahih dari Aisyah 

Rodhiyallahu 'anha beliau berkata : ‘ketika Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam datang 

pada saat wafatnya Ibnu Haaritsah, Ja’far dan Ibnu Rowaahah Rodhiyallahu 'anhum, 

beliau duduk lalu diketahui (dari wajahnya-pent.) Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam 

sangat bersedih, aku melihat dari balik pintu. Kemudian datang seorang laki-laki yang 

berkata : ‘sesungguhnya wanita (istri dan anaknya) Ja’far Rodhiyallahu 'anhu menangis, 

maka Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam memerintahkannya agar mereka berhenti 

menangis’ (HR. Bukhori-Muslim). 

Masih di kitab yang sama (5/320) Imam Nawawi juga berkata : 

ْل ف ا َوَجْمُع الناِس عََلْيِه فَـَلْم يـُنـَْق ِل الَْميِت طََعاًم اِمِل َوَغيْـرُُه َوَأما إْصَالُح َأْه ٍة َهَذا  َقاَل َصاِحُب الشيه شئ َوُهَو بِْدَعٌة َغيـُْر ُمْستََحب
 لَِهَذا ِبَحِديِث َجرِيِر بِْن َعبِْد الل اِمِل َويُْسَتَدل ِت َوَصِنيعََة َكَالُم َصاِحِب الشَمي ِالْجِتَماَع إَلى َأْهِل اْل نا نـَعُد ا اَل " ُك ِه َرِضَي اللُه َعْنُه َق

اَحِة " َرَواُه َأْحَمُد بُْن َحْنَبٍل َوابُْن َماَجْه بِِإْسَناٍد َصِحيٍح َولَْيَس فِ  َي َعاِم ـبَْعَد َدْفِنِه ِمْن النـَجْه بـَْعدَ الط َدفِْنهِ  ي ِرَوايَِة ابِْن َما  
“penulis kitab asy-Syaamil dan selainnya berkata : ‘adapun yang dilakukan keluarga 

yang meninggal dunia dengan menyediakan makanan dan berkumpulnya manusia di 

rumahnya, maka tidak dinukil sedikitpun tentang hal ini. Hal tersebut adalah bid’ah 

bukan perkara yang mustahabah (sunnah)’. Ini adalah ucapan penulis kitab asy-

Syaamil, berdalilkan hadits Jariir bin Abdullah Rodhiyallahu 'anhu beliau berkata : ‘kami 
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(para sahabat Rodhiyallahu 'anhum-pent.) menghitung berkumpulnya manusia di 

rumah keluarga mayit dan menghidangkan makanan setelah dikubur adalah termasuk 

niyaahah (meratap)’. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Majah 

dengan sanad shahih dan tidak ada dalam riwayat Ibnu Majah : ‘setelah dikubur’. 

Imam Abul Husain Yahya bin Abil Khoir bin Saalim asy-Syafi’I (w. 558 

H) berkata dalam “al-Bayaan fii madzhabi al-Imam asy-Syafi’i” (3/126 –

Daarul Minhaj, Jeddah-) : 

َصلى اللُه عَلَْيِه  -أن النبي «وليلتهم؛ لما روي:  ويستحب لقرابة الميت وجيرانه أن يعملوا ألهل الميت طعاًما يشبعهم يومهم
 ُه َعْنُه  -لما جاءه نعي جعفر بن أبي طالب  -َم َوَسلقال: اصنعوا آلل جعفر طعاًما، فإنه قد جاءهم ما  -َرِضَي الل ...

وألن ذلك من البر والمعروف. »يشغلهم  
 وقال ابن الصباغ: وأما إصالح أهل الميت طعاًما، وجمع الناس عليه: فلم ينقل فيه شيء، وهو بدعة، غير مستحب.

“dianjurkan kepada kerabat dan tetangga mayit untuk memberikan makanan yang 

mengenyangkannya sehari-semalam, berdasarkan riwayat bahwa Nabi Sholallahu 'alaihi 

wa salaam ketika datang bertakziyah kepada Ja’far bin Abi Thoolib Rodhiyallahu 'anhu 

… beliau bersabda : “berilah makanan kepada keluarga Ja’far, karena mereka sedang 

ditimpa kesusahan”. Karena hal tersebut termasuk kebaikan dan perbuatan ma’ruf 

(baik). 

Ibnush-Shobaagh berkata : ‘adapun yang dilakukan keluarga mayit dengan 

menghidangkan makanan dan berkumpulnya manusia di rumah keluarga mayit, maka 

tidak dinukil (amalan) tersebut sedikpun, itu adalah bid’ah tidak dianjurkan’. 
Syaikhul Islam Zakariya bin Muhammad bin Zakariya al-Anshoriy (w. 

926 H) berkata dalam “Asaanil Mathoolib fii Syarhi Roudhul Thoolib” (1/335 

–Daarul Kitaabil Islamiy-) : 

ْكرَُه ِألَْهلِِه) َأْي الَْميِت (طََعامٌ) َأْي ُصْنُع طََعاٍم (َيْجَمُعوَن َعَليِْه الناَس) َأَخَذ َكَصاِحِب اْألَنْـ  َهَة ِمْن تـَْعِبيِر الرْوَضِة (َوُي َواِر اْلَكَرا
َميِت َواْلَمجُْموِع بِأَن َذِلَك بِْدَعٌة َغيْـُر ُمْسَتَحب َواْسَتَدل لَُه ِفي الْمَ  ِالْجِتَماَع إلَى َأْهِل اْل ا نـَُعد ا ِه ُكنْجُموِع بَِقْوِل َجرِيِر بِْن َعبِْد الل

َماُم َأْحَمُد َواْبُن َماَجْه بِِإْسنَاٍد َصِحيٍح َولَ  َياَحِة َرَواُه اإلِْ َعاَم بـَعَْد َدْفِنِه ِمْن النـبـَعَْد َدفِْنهِ « ْيَس فِي ِرَوايَِة ابِْن َماَجهْ َوُصنْـعَُهْم الط « ،
 َوَهَذا ظَاِهٌر ِفي التْحرِيِم فَْضًال َعْن الَْكرَاَهِة َوالِْبْدعَِة الصاِدَقِة ِبُكل ِمنْـُهَما

“(dibenci bagi keluarga) yakni keluarga mayit (makanan) yaitu menyediakan makanan 

dan (manusia berkumpul di rumah keluarga mayit). Pernyataan ini dipegang oleh 

penulis al-Anwaar kemakruhannya dari ungkapan ar-Roudhoh dan al-Majmuu’ bahwa 

hal tersebut adalah bidáh tidak mustahab (dianjurkan), dalam al-Majmuu’ berdalil 

dengan ucapan Jariir bin Abdullah rodhiyallahu anhu : ‘kami memandang berkumpulnya 

orang-orang di rumah keluaga mayit dan menghidangkan makanan setelah mayit 

dikebumikan termasuk an-Niyaahah’. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah 

dengan sanad shahih dan tidak ada dalam riwayat Ibnu Majah : ‘setelah dikebumikan’. 
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Ini dhohirnya adalah pengharaman terlebih lagi kemakruhan dan bidáh saling 

membenarkan satu sama lainnya”. 
Dalam kitab yang lainnya yakni “al-Gurorul Bahiyyah” (2/125 – al-

Matba’ah al-Miiminiyyah-), Syaikhul Islam Zakariyaa berkata : 

ا تَْـهِيَئُة َأْهلِ  ْوَضةِ َوَأماِس َفِبْدَعٌة َمْذُموَمٌة ذََكَرُه ِفي الرن ِه طَعَاًما لِل  
“adapun yang dilakukan keluarga mayit dengan menyiapkan makanan bagi orang-orang 

itu adalah bid’ah madzmuumah (yang tercela), disebutkan dalam kitab “ar-Roudhoh”. 
Imam Muhammad bin Ahmad asy-Syarbiiniy asy-Syafi’I (w. 977 H) 

berkata dalam “Mughnil Muhtaaj” (2/61 –Daarul Kutubul ‘Ilmiyyah) : 

 يُْـر ُمْسَتَحب  َأما إْصَالُح أَْهِل الَْميِت طََعاًما َوَجْمُع الناِس عََلْيِه فَِبْدَعٌة َغ
“adapun yang dilakukan keluarga mayit dengan menyiapkan makanan dan 

berkumpulnya manusia di rumahnya itu adalah bid’ah yang tidak dianjurkan”. 

Imam Muhammad bin Abil ‘Abbas ar-Romaliy asy-Syafií (w. 1004) 

berkata dalam “Nihaayatul Muhtaaj” (3/42 –Daarul Fikr, Beirut) : 

ا ِفي اْألَنـْوَاِر وَ  ْكَرُه َكَم اٍم يَْجَمُعوَن الناَس عَ َوُي ْخًذا ِمْن َكَالِم الراِفِعي َوالُْمَصنِف َأنُه بِْدَعٌة ِألَْهِلِه ُصْنُع طََع ْيِه قَـْبَل الدْفِن غَْيرِِه َأ َل
 َوبـَْعَدهُ 

“dibenci sebagaimana dalam al-Anwaar dan selainnya berpegang kepada ucapan ar-

Roofi’I dan penulis kitab bahwa (termasuk) perbuatan bid’ah bagi keluarga mayit 

menghidangkan makanan dan berkumpulnya orang-orang di rumahnya baik sebelum 

mayit dikuburkan atau setelah dikuburkan”. 
Imam Abu Bakar Utsman bin Muhammad ad-Dimyaathi asy-Syafií (w. 

1310 H) menukil fatwa Imam Ahmad bin Zainiy Dahlaan asy-Syafií dalam 

kitabnya “Iáanatut Thoolibiin” (2/165&166 –Daarul Fikr) : 

نعم، ما يفعله الناس من االجتماع عند أهل الميت وصنع الطعام، من البدع المنكرة التي يثاب على منعها والي األمر، ثبت اهللا 
قال العالمة أحمد بن حجر في (تحفة المحتاج لشرحك المنهاج): ويسن لجيران  به قواعد الدين وأيد به اإلسالم والمسلمين.

 اصنعوا آلل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. يشبعهم يومهم وليلتهم، للخبر الصحيح. تهيئة طعام -أي الميت  -أهله 
 ويلح عليهم في األكل ندبا، ألنهم قد يتركونه حياء، أو لفرط جزع.

ئه للنائحات ألنه إعانة على معصية، وما اعتيد من جعل أهل الميت طعاما ليدعوا الناس إليه، بدعة مكروهة    -ويحرم تهي
نياحة. تهم لذلك، لما صح عن جرير رضي اهللا عنه.كإجاب  كنا نعد االجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام بعد دفنه من ال

ومن ثم كره اجتماع أهل الميت ليقصدوا بالعزاء، بل ينبغي أن  ووجه عده من النياحة ما فيه من شدة االهتمام بأمر الحزن.
ه.ا ينصرفوا في حوائجهم، فمن صادفهم عزاهم.  
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والجمع  وفي حاشية العالمة الجمل على شرح المنهج: ومن البدع المنكرة والمكروه فعلها: ما يفعله الناس من الوحشة
اه. واألربعين، بل كل ذلك حرام إن كان من مال محجور، أو من ميت عليه دين، أو يترتب عليه ضرر، أو نحو ذلك.  

ل بن الحرث رضي اهللا عنه: يا بالل من أحيا سنة من سنتي قد أميتت من لبال -صلى اهللا عليه وسلم  -وقد قال رسول اهللا 
ومن ابتدع بدعة ضاللة ال يرضاها اهللا ورسوله، كان  بعدي، كان له من األجر مثل من عمل بها، ال ينقص من أجورهم شيئا.

الخير خزائن، لتلك الخزائن  : إن هذا-صلى اهللا عليه وسلم  -وقال  عليه مثل من عمل بها، ال ينقص من أوزارهم شيئا.
وويل لعبد جعله اهللا مفتاحا للشر، مغالقا للخير. مفاتيح، فطوبى لعبد جعله اهللا مفتاحا للخير، مغالقا للشر.  

وال شك أن منع الناس من هذه البدعة المنكرة فيه إحياء للسنة، وإماته للبدعة، وفتح لكثير من أبواب الخير، وغلق لكثير من 
واهللا سبحانه وتعالى أعلم. فإن الناس يتكلفون تكلفا كثيرا، يؤدي إلى أن يكون ذلك الصنع محرما. أبواب الشر،  

به المرتجي من ربه الغفران: أحمد بن زيني دحالن  غفر اهللا له، ولوالديه، مشايخه،  -مفتي الشافعية بمكة المحمية  -كت
 والمسلمين

“iya, apa yang dilakukan orang-orang dengan berkumpul di rumah keluarga mayit dan 

menghidangkan makanan termasuk bid’ah yang mungkaroh yangmana akan diberi 

pahala bagi pemerintah yang melarangnya, yang A llah telah mengokohkan dengannya 

kaedah-kaedah agama dan menguatkan Islam dan kaum Muslimin. Al-‘Alamah Ahmad 

bin Hajar berkata dalam “Tuhfatul Muhtaaj lisyarhikal Minhaaj” : ‘disunahkan bagi 

tetangga keluarga mayit untuk memberikan makanan yang mengenyangkan mereka 

sehari semalam, berdasarkan khobar shahih : “berilah makanan kepada keluarga Ja’far, 

karena mereka sedang ditimpa kesusahan”. Lalu memaksa mereka agar makan adalah 

dianjurkan, mereka biasanya tidak mau makan karena malu atau sedang berduka 

dengan kematian anggota keluarganya. Diharamkan menjamu orang-orang yang 

meratap, karena hal ini adalah membantu dalam hal kemaksiatan. Apa yang dilakukan 

keluarga mayit dengan membuat jamuan makanan agar mengundang manusia 

berkumpul di rumahnya adalah bid’ah yang makruhah, seperti menerima mereka untuk 

hal tersebut, berdasarkan atsar shahih dari Jariir Rodhiyallahu 'anhu : ‘kami 

memandang berkumpulnya orang-orang di rumah keluaga mayit dan menghidangkan 

makanan setelah mayit dikebumikan termasuk an-Niyaahah’. Sisi hal tersebut 

dipandang meratap adalah karena keinginan yang kuat berkaitan perkara kesedihan. 

Dari sinilah dibenci berkumpul di rumah keluarga mayit dengan maksud untuk 

menghiburnya, namun hendaknya mereka memenuhi kebutuhan keluarga mayit , maka 

barangsiapa yang menemui mereka berarti telah mengiburnya.-selesai- 

Dalam Hasyiyah al-‘A lamah Al Jamal atas Syarhil Minhaj beliau berkata : ‘termasuk 

bid’ah mungkaroh dan makruhah yaitu apa yang dilakukan manusia dari kalangan 

orang awam berkumpul pada 40 hari, maka hal tersebut adalah haram jika berasal dari 

harta peninggalan ahli warisnya atau keluarga mayit harus berhutang atau 



Kumupulan Artikel 2013 |  78 

 

menyebabkan perkara yang membahayakan atau semisalnya’. Rasulullah Sholallahu 

'alaihi wa salaam telah berkata kepada Bilaal ibnul Haritsah Rodhiyallahu 'anhu : “wahai 

Bilaal barangsiapa yang menghidupkan sunahku setelah mati (baca : ditinggalkan) 

setelahku, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya, 

tidak mengurangi pahala orang yang mengamalkannya sedikitpun dan barangsiapa 

yang membuat bid’ah dengan bid’ah dholaalah yang tidak diridhoi oleh A llah dan Rasul-

Nya, maka ia mendapatkan dosa seperti orang yang mengamalkannya, tidak berkurang 

dosa mereka sedikitpun”. Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam juga bersabda : 

“sesungguhnya kebaikan ini ada dua simpanan, simpanan-simpanan itu ada kuncinya, 

maka beruntunglah seorang hamba yang menjadi kunci pembuka kebaikan dan 

menutup pintu kejelekan dan celakalah seorang hamba yang Allah menjadikannya 

pembuka kejelekan dan penutup kebaikan”. 

Tidak ragu lagi bahwa orang yang melarang dari bid’ah mungkaroh ini adalah orang 

yang menghidupkan sunah dan mematikan bid’ah dan membuka banyak sekali pintu-

pintu kebaikan dan menutup banyak sekali pintu-pintu kejelekan, karena manusia telah 

membebani diri mereka dengan beban yang sangat banyak yang menyebabkan 

perbuatan tersebut adalah haram. Dan Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi serta 

yang paling mengetahui”. 
Al-‘Alamah Muhammad az-Zuhriy asy-Syafií (w. 1337 H) berkata 

dalam “as-Siroojul Wahhaaj” (1/115 –Daarul Ma’rifah, Beirut-) : 

َعلَْيِه فبدعة تعد من النـَياحَةَوأما إْصَالح أهل الَْميت طََعاما َوجمع الناس   
“adapun yang dilakukan keluarga mayit dengan menghidangkan makanan dan manusia 

berkumpul di rumahnya, maka ini adalah bid’ah, dianggap sebagai niyaahah (meratapi 

mayat)”. 

 

Faedah : 
1. Para sahabat telah ijma (sepakat) bahwa apa yang dilakukan oleh 

keluarga mayit dengan menyediakan makanan dan manusia berkumpul 

di rumahnya adalah termasuk perbuatan meratap yang dilarang. Ijma ini 

didapatkan dari perkataan Jariir bin Abdullah Rodhiyallahu 'anhu : “ ا نـَُعد ُكن” 

(kami para sahabat Rodhiyallahu 'anhum ajma’in menghitung). Al Hafidz 

Ibnu Hajar dalam “Nuzhatun Nadhor” (1/237 –Matba’ah Safiir, Riyadh) 

menulis : 

ُل كذا، فلُه حكم الرفع، أيضاً، كما تقدم. -5 [قول الصحابي: "كنا نفعل كذا"] : وِمن ذلك قولُه: كنا نفَع  
“Ucapan sahabat : ‘kami melakukan demikian’ , maka ia memiliki hukum marfu’ 

juga, sebagaimana telah lalu”. 
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Imam Ibnu Utsaimin dalam “Ushul min Ilmil Ushul” (1/64 –Daarul Ibnul 

Jauzi) berkata : 

ّلم؛ كان مرفوعًا حكماً، ال ولذلك إذا قال الصحابي: كنا نفعل، أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صّلى اهللا عليه وس
 نقًال لإلجماع

“demikian itu jika ucapan shohabi : ‘kami melakukan atau mereka melakukan 

demikian pada masa Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam, maka hal tersebut adalah 

marfu’ hukumnya bukan nukilan sebagai ijma’”. 
Maksudnya Imam Ibnu Utsaimin dalam kitab tersebut mendefinisikan 

ijma’ sebagai : 

 اتفاق مجتهدي هذه األمة بعد النبي صّلى اهللا عليه وسلّم على حكم شرعي
“kesepakatan mujtahid umat ini setelah Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam wafat 

terhadap sebuah hukum syar’I”. 
Sehingga menurut beliau jika seorang sahabat mengatakan : ‘kami 

melakukan demikian pada masa Rasulullah Sholallahu 'alaihi wa salaam, 

maka ini tidak dihitung sebagai ijma, namun hanya marfu (terangkat) 

hukumnya kepada Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam, karena pada masa 

Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam mujtahid hanya satu yakni Beliau 

Sholallahu 'alaihi wa salaam sendiri. Jadi dapat diambil faedah dari 

perkataan Imam Ibnu Utsaimin, jika ada sahabat yang mengatakan : 

‘kami melakukan demikian atau mereka para sahabat melakukan 

demikian, setelah Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam wafat’, maka dapat 

dianggap sebagai ijma. Dan dalam pembahasan kita Jariir bin Abdullah 

tidak menegaskan bahwa kesepakatan sahabat yang menganggap 

termasuk perbuatan niyaahah adalah berkumpulnya orang-orang di 

rumah mayit terjadi pada masa Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam, 

sehingga hal ini dapat dikatakan sebagai ijma para sahabat. 

2. Para Aimah Syafi’iyyah telah mencocoki dalil dan ijma ini dengan 

mengatakan bahwa amalan tersebut adalah bid’ah, baik yang 

menggabungkan dengan lafadz mungkaroh, madzmumah, ghoiru 

mustahab maupun makruhah. 

3. Pada masa Rasulullah Sholallahu 'alaihi wa salaam masih hidup banyak 

para sahabat yang meninggal, termasuk keluarga Beliau sendiri yakni 

istrinya Khodijah Rodhiyallahu 'anhu dan putra-putri Beliau, namun Nabi 

Sholallahu 'alaihi wa salaam sama sekali tidak pernah mengundang 

manusia untuk berkumpul di rumahnya lalu menyediakan hidangan 

kepada mereka. Begitu juga pada saat Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam 

meninggal, tidak ada seorang sahabat pun yang berkreasi untuk 
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mengadakan acara tersebut, begitu juga seterusnya dari zaman ke 

zaman para ulama pewaris Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam tidak 

berkreasi mengadakan acara tersebut, bahkan mereka mengingkarinya 

dengan keras dan mengungkapkannya sebagai bid’ah sebagaimana yang 

kami nukil dari para Aimah Syafi’iyah diatas. 

4. Makruh yang dimaksud disini adalah makruh dari sisi kebahasaan yakni 

sesuatu yang dibenci, adapun jika berkaitan dengan hukum syar’I maka 

yang diinginkan dalam hal ini adalah haram. Imam Al-‘Amidiy asy-Syafi’i 

dalam “al-Ihkaam” (1/122) berkata : 

وأما في الشرع، فقد يطلق ويراد به الحرام، وقد يراد به ترك ما مصلحته راجحة، وإن لم يكن منهيا عنه، كترك 
 المندوبات.

“adapun secara istilah syar’I, maka terkadang makruh dimutlakkan kepada yang 

haram dan terkadang diinginkan adalah meninggalkan sesuatu yang lebih 

bermaslahat, selama tidak ada larangannya, seperti meninggalkan perkara-perkara 

sunah”. 
Imam al-Ghozali dalam “al-Mushthofa fii ilmil Ushul” (1/125) berkata : 

ا ا ا : الَْمْحُظوُر ، َفَكثِيًرا َما يَُـقولُ َوَأم افِِعي َرِحَمُه اللُه "  لَْمْكُروُه فَـُهَو لَْفٌظ ُمْشتَـَرٌك ِفي ُعْرِف الُْفَقَهاِء بـَْيَن َمَعاٍن َأَحِدَه الش
تْحرِيَم الثاِني : َما نُِهَي َعنُْه نـَْهَي تـَنِْزيٍه ، وَ  ْكَرُه َكَذا " َوُهَو يُرِيُد ال ُهَو الِذي َأْشَعَر بِأَن تـَْرَكُه َخيْـٌر ِمْن فِْعِلِه َوِإْن لَْم يَُكْن َوَأ

َو اْألَْولَى َوإِْن لَْم يـُنَْه َعْنُه ، َكتَـْرِك َعَلْيِه ِعَقاٌب َكَما َأن النْدَب ُهَو الِذي َأْشعََر بِأَن ِفعَْلُه َخيْـٌر ِمْن تـَرِْكِه الثالِِث : تـَرُْك َما هُ 
ْكُروٌه تَـ  َوابِِه قِيَل : فِيِه إنُه َم َـْهٍي َورََد َعنُْه َولَِكْن لَِكثـْرَِة َفْضِلِه َوثـَ َحى َمَثًال َال لِن ْرُكهُ َصَالِة الض  

“adapun makruh maka ini adalah lafadz yang bersekutu menurut definisi para 

Fuqoha menjadi beberapa makna : 

A. Al-Mahdhuur (yang dilarang), kebanyakan yang diucapkan Imam Syafi’I : ‘saya 

memakruhkan demikian’, maka yang dimaksud adalah pengharaman. 

B. Apa yang dilarang dengan larangan untuk kebersihan, ini yang mengisyaratkan 

bahwa bagi yang meninggalkan lebih baik daripada yang mengerjakannya, 

selama tidak ada hukuman padanya, sebagaimana nadb adalah mengisyaratkan 

bahwa mengerjakannya lebih baik daripada meninggalkannya. 

C. Meninggalkan lebih utama, selama tidak ada larangan padanya, seperti 

meninggalkan sholat Dhuha misalnya, tidak ada larangan untuk 

meninggalkannya, namun karena banyaknya pahala dan ganjarannya maka 

dikatakan, hal tersebut makruh jika ditinggalkan. 
Berdasarkan hal ini maka sulit jika dikatakan para Aimah Syafi’I 

termasuk Imam Syafi’I sendiri yang mengatakan bahwa hukum diatas 

adalah makruh dibawa kepada pengertian sesuatu yang ditinggalkan 

mendapatkan pahala dan jika dikerjakan tidak mendapatkan hukuman. 
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Karena pada dasarnya hal ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi 

Sholallahu 'alaihi wa salaam dan para sahabatnya Rodhiyallahu 'anhum 

ajmain. Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam bersabda : 

ُهَو رَد  َمْن َعِمَل َعَمًال لَْيَس َعلَْيِه َأْمرُنَا فَـ
“Barangsiapa yang melakukan amalan tanpa ada perintahnya dari kami 

maka tertolak” (HR. Muslim). 

Terlebih lagi para Aimah Syafi’iyyah telah mensifati hal tersebut sebagai 

perbuatan bid’ah. 

5. Taruhlah bahwa hal tersebut memang benar-benar makruh dalam 

pengertian dikerjakan tidak mengapa, padahal hal ini sangat keliru, 

maka jika terjadi perbedaan pendapat antara yang mengharamkan 

dengan yang memakruhkan, demi keluar dari perselisihan, maka 

sebaiknya ditinggalkan. Penulis kitab “Qowaidul Ahkaam” (1/81) berkata 

: 

ْن َداَر بـَْيَن اْلَحرَ  نَـيْـَنا َعَلى َأنُه َمْنُدوٌب َوَأتـَيْـنَا بِِه ، َوِإ بَاَحِة بـَ يَْن النْدِب َواإلِْ ْن َداَر بـَ َمْكُروِه بـَنَـيْـَنا َعَلى َأنُه َحرَاٌم َوِإ اِم َواْل
َأنُه َمْكُروٌه َوـتَرَْكَناهُ  َواْجتَـنَبْـَناُه ، َوِإْن َداَر بـَْيَن الَْمْكُروِه َواْلمَُباِح بـَنَـيْـَنا َعَلى  

“jika berkisar antara sunah dengan mubah, maka hal tersebut adalah sunnah dan 

kita kerjakan. Jika berkisar antara haram dan makruh, maka hal tersebut haram 

dan kita jauhi. Dan jika antara makruh dan mubah, maka hal tersebut makruh dan 

kita tinggalkan”. 
6. Permasalahan ini sebaiknya tidak usah diributkan karena sudah jelas 

bahwa syariat Islam tidak pernah mengijinkan adanya acara kumpul-

kumpul dan menyediakan makanan dari pihak keluarga mayit kepada 

orang-orang yang bertakziah kepadanya. Adapun berkaitan bahwa hal 

tersebut adalah tradisi dan kebiasaan sebagian besar kaum Muslimin 

ketika ditimpa musibah kematian keluarganya, maka ini digolongkan 

sebagai kebiasan/Urf yang Faasid. Syaikh Prof. DR. Abdul Wahhab Kholaf 

dalam bukunya “Ilmu Ushul Fiqih” (1/89 –maktabah Dakwah-) 

menjelaskan bahwa Urf ada 2 jenis yakni yang shahih dan yang Fasid, 

lalu beliau mendefinisikan Urf Faasid dengan : 

ناس كثيرا وأما العرف الفاسد: هو ما تعارفه الناس ولكنه يخالف الشرع أو يحل المحرم أو يبطل الواجب، مثل تعارف ال
 من المنكرات في الموالد والمآتم، وتعارفهم أكل الربا وعقود المقامرة.

“adapun Urf Faasid adalah apa yang dikenal manusia, namun menyelisihi syariat, 

atau menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib, misal tradisi yang 

banyak (beredar) dari perkara-perkara yang mungkar dalam kelahiran dan Ma’tam 



Kumupulan Artikel 2013 |  82 

 

(berkumpul di rumah keluarga mayit) dan kebiasaan mereka memakan riba dan 

akad-akad perjudian”. 
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PUASA ‘ASYURA 

 

Mukadimah 

 Asyura adalah hari pada tanggal 10 bulan Muharram. Pada hari ini disyariatkan bagi 

kaum Muslimin untuk berpuasa. Artikel ini akan membahas seputar puasa asyura yang telah 

disyariatkan dalam agama ini, biidznillah. 

 

Dalil disyariatkannya puasa Asyura 

 Puasa Asyura telah dikerjakan oleh bangsa Arab pada masa jahiliyyah dulu. Aisyah 

Rodhiyallahu anha bercerita : 

ْوَم َعاُشورَاَء ِفى اْلَجاِهِليِة ، ثُم َأَمَر َرُسوُل اللِه  ِبِصَياِمِه َحتى ُفِرَض رََمَضاُن  -صلى اهللا عليه وسلم  -َأن قُـَرْيًشا َكاَنْت َتُصوُم يـَ
فْطََر َمْن َشاَء فَـ «  -صلى اهللا عليه وسلم  -َوَقاَل َرُسوُل اللِه  »ْليَُصْمُه ، َوَمْن َشاَء َأ  

“Orang quraisy sudah berpuasa hari Asyura pada zaman jahiliyah dahulu, lalu Rasulullah 

Sholallahu 'alaihi wa Salaam memerintahkan (kaum Muslimin) berpuasa pada hari Asyura, 

hingga diwajibkannya puasa Ramadhan. Rasulullah Sholallahu 'alaihi wa Salaam bersabda : 

“Barangsiapa yang berkehendak silakan berpuasa (Asyura), barangsiapa yang mau tidak 

usah berpuasa”. (Muttafaqun ‘Alaih). 

Bahkan orang-orang Yahudi juga melestarikan puasa pada hari ini. Abdullah bin Abbas 

Rodhiyallahu anhuma menuturkan : 

 ِبىَم الن ْومَ َعاُشورَاَء ، فَـَقاَل  -صلى اهللا عليه وسلم  -َقِد َقاُلوا هََذا يـَْومٌ َصاِلٌح ، » . َما َهَذا « الَْمِدينََة ، فَـَرَأى الْيَـُهوَد َتُصوُم يـَ
َفَصاَمُه َوَأَمَر بِِصَياِمهِ » . َنا َأَحق بُِموَسى ِمْنُكْم َفأَ « َهَذا يـَْوٌم َنجى اللُه بَِنى ِإْسَرائِيَل ِمْن َعُدوِهْم ، َفَصاَمُه ُموَسى . َقاَل   

“Nabi Sholallahu 'alaihi wa Salaam datang ke Madinah, lalu melihat orang-orang Yahudi 

berpuasa pada hari Asyura, Nabi Sholallahu 'alaihi wa Salaam bertanya : “mengapa kalian 

berpuasa hari ini?”, mereka (orang-orang Yahudi) menjawab : ‘ini adalah hari baik, pada 

hari ini Allah menyelamatkan Bani Isroil dari musuh mereka, maka Musa � pun berpuasa 

karenanya’. Nabi Sholallahu 'alaihi wa Salaam menanggapi : “saya lebih berhak terhadap 

Musa dibandingkan kalian”. Maka Nabi Sholallahu 'alaihi wa Salaam pun berpuasa dan 

memerintahkan (kaum Muslimin) berpuasa pada hari itu”. (muttafaqun ‘Alaih). 

Abu Musa Rodhiyallahu anhu mengatakan dengan versi lain : 

»َفُصوُموُه َأنـْتُْم «  -صلى اهللا عليه وسلم  -، َقاَل النِبى  َكاَن يـَْوُم َعاُشورَاَء تَـعُدُه الْيَـُهوُد ِعيًدا  
“Hari Asyura dianggap orang Yahudi sebagai hari raya, Nabi Sholallahu 'alaihi wa Salaam 

bersabda : “Puasalah kalian pada hari Asyura”. (Muttafaqun ‘Alaih). 

Tidak hanya kaum Musyirikin dan orang-orang Yahudi yang melestarikan puasa pada 

hari ini, orang-orang Kristen juga melaksanakan puasa pada hari tersebut.  Abdullah bin ‘Abbas 

Rodhiyallahu anhu berkata : 

امِ  -صلى اهللا عليه وسلم-ِحيَن َصاَم رَُسوُل اللِه  ِه َقاُلوا يَا َرُسوَل اللِه ِإنُه يـَْوٌم تـَُعظُمُه الْيَـُهوُد َوالنَصاَرىيـَْوَم عَاُشورَاَء َوَأَمَر ِبِصَي  
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“Ketika Rasulullah Sholallahu 'alaihi wa Salaam berpuasa pada hari Asyura dan 

memerintahkan untuk berpuasa pada hari itu, para sahabat berkata : ‘wahai Rasullah ini 

adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nashrani”. (HR. Muslim). 

Sebelum datangnya kewajiban puasa Ramadhan, maka puasa Asyura ini hukumnya 

wajib, namun setelah diwajibkan puasa Ramadhan, maka puasa ini hukumnya sunnah. Aisyah 

Rodhiyallahu anha berkata : 

 ِبىِة ، وََكاَن النا قَِدَم الَْمِديَنَة َصاَمُه َوأََمَر  -صلى اهللا عليه وسلم  -َكاَن َعاُشورَاُء يـَْوًما تَُصوُمُه قُـَرْيٌش ِفى اْلَجاِهِلي َيُصوُمُه ، فَـَلم
ا نََـزَل رََمَضاُن َكاَن َمْن َشاءَ َصاَمُه ، َوَمْن َشاَء َال َيصُ  َياِمِه ، فَـلَم وُمهُ بِِص  

“Asyura adalah hari yang orang Quraisy pada zaman jahiliya berpuasa padanya dan Nabi 

Sholallahu 'alaihi wa Salaam pun berpuasa, ketika Beliau datang ke Madinah, Beliau tetap 

berpuasa dan memerintahkan untuk berpuasa pada hari itu. Namun ketika diwajibkannya 

puasa Ramadhan, maka barangsiapa yang berkehendak silakan berpuasa dan barangsiapa 

yang mau silakan tidak berpuasa”. (Muttafaqun ‘Alaih). 

 

Keutamaan puasa Asyura 

 Puasa hari Asyura memiliki keutamaan bagi yang mengerjakannya, sehingga selayaknya 

bagi kaum muslimin bagi yang mampu untuk tidak meninggalkan puasa pada hari ini. Berikut 

beberapa keutamaan berpuasa pada hari Asyura : 

1. Allah menyelamatkan kaum nabi Musa � dari kejaran Fir’aun dan bala tentaranya, 

sehingga karena hal inilah Nabi Musa � berpuasa dalam rangka bersyukur terhadap nikmat 

Allah. Abdullah bin ‘Abbas Rodhiyallahu anhu berkata : 

َم الَْمِدينََة فَـَوَجَد الْيَـُهوَد ِصَياًما يـَْوَم َعاُشوَراَء فَـَقاَل لَُهْم َرُسوُل اللِه  -صلى اهللا عليه وسلم-َأن رَُسوَل اللِه  صلى اهللا -قَِد
َجى اللُه ِفيِه ُموَسى َوقَـْوَمُه َوَغرَق ِفْرَعْوَن َوقَـْوَمُه ». َما َهَذا الْيَـْوُم الِذى َتُصوُمونَُه «  -وسلمعليه  فَـَقاُلوا َهَذا يـَْوٌم َعِظيٌم أَْن

ْحُن َنُصوُمُه. فَـَقاَل َرُسوُل اللِه  ». َأَحق َوَأْوَلى بُِموَسى ِمْنُكْم فَـَنْحُن «  -صلى اهللا عليه وسلم-َفَصاَمُه ُموَسى ُشْكرًا فَـَن
اِمهِ  -صلى اهللا عليه وسلم-َفَصاَمُه َرُسوُل اللِه  وََأَمَر بِِصَي  

“Bahwa Rasullah Sholallahu 'alaihi wa Salaam datang ke Madinah, Beliau mendapati 

kaum Yahudi berpuasa pada hari Asyura, maka Rasulullah Sholallahu 'alaihi wa Salaam 

berkata kepada mereka : “mengapa kalian berpuasa pada hari ini?”, mereka menjawab : 

‘ini hari agung, Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dan menenggelamkan 

Fir’aun dan bala tentaranya, maka Nabi Musa � berpuasa dalam rangka bersyukar, 

sehingga kamipun ikut berpuasa’. Rasulullah Sholallahu 'alaihi wa Salaam bersabda : 

“kami lebih berhak dan lebih utama kepada Musa dibandingkan kalian”. Maka Nabi 

Sholallahu 'alaihi wa Salaam pun berpuasa dan memerintahkan untuk berpuasa pada 

hari Asyura”. (Lafadz HR. Muslim). 

2. Puasa Asyura dapat menghapus dosa pada tahun yang lalu.  

َنَة الَْماِضَيَة « َوُسِئلَ َعْن َصْوِم يـَْوِم َعاُشورَاَء فَـَقاَل  ُر السُيَكف«  
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“Nabi ditanya tentang puasa Asyura, maka jawab Beliau Sholallahu 'alaihi wa Salaam : 

“ia dapat menghapuskan dosa pada tahun yang lalu”. (HR. Muslim). 

3. Ini adalah hari yang diutamakan oleh Rasulullah Sholallahu 'alaihi wa Salaam. Ibnu Abbas 

Rodhiyallahu anhumaa berkata : 

اءأن النبي صلى اهللا عليه و سلم لم يكن يتوخى فضل يوم على يوم بعد رمضان إال عاشور   
“Bahwa Nabi Sholallahu 'alaihi wa Salaam tidak pernah sengaja mengutamakan suatu 

hari atas hari lainnya selain bulan Ramadhan, kecuali khusus hari Asyura” (HR. 

Thabrani, dihasankan oleh Imam Al Albani). 

 

Mengikutkan puasa pada hari ke-9 Muharram dalam Puasa Asyura 

 Untuk menyelisihi ritual puasa Asyura yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani, 

maka Rasulullah Sholallahu 'alaihi wa Salaam mensyariatkan bagi umatnya untuk berpuasa juga 

sehari sebelumnya, yaitu pada tanggal 9 Muharram. Ibnu Abbas Rodhiyallahu anhu berkata : 

اِمِه َقاُلوا يَا َرُسوَل اللِه ِإنُه يـَْوٌم تـَُعظُمُه الْيَـُهوُد َوالنَصارَى.  -صلى اهللا عليه وسلم-ِحيَن َصاَم رَُسوُل اللِه  يـَْوَم عَاُشورَاَء َوَأَمَر ِبِصَي
ْوَم التاِسَع  -إِْن َشاَء اللُه  -َعاُم الُْمْقبُِل َفِإَذا َكاَن الْ «  -صلى اهللا عليه وسلم-فَـَقاَل َرُسوُل اللِه  ْأِت ». ُصْمنَا الْيَـ َقاَل فَـلَْم َي

ُم الُْمْقِبُل َحتى تـُُوفَى رَُسوُل اللِه  .-صلى اهللا عليه وسلم-الَْعا  
“Ketika Rasulullah Sholallahu 'alaihi wa Salaam berpuasa pada hari Asyura dan 

memerintahkan untuk berpuasa pada hari itu, para sahabat berkata : ‘wahai Rasullah ini 

adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nashrani”. Rasulullah Sholallahu 'alaihi 

wa Salaam pun menanggapi : “tahun depan nanti –Insya Allah- kita berpuasa pada hari ke-

9”. Namun Rasullah Sholallahu 'alaihi wa Salaam keburu wafat sebelum melaksanakannya 

pada tahun depannya”. (HR. Muslim). 

 

Hadits Palsu atau Sangat Lemah Berkaitan dengan Puasa Asyura 

 Mayoritas ulama kita memperbolehkan menggunakan hadits-hadits lemah dalam 

masalah fadhoil amal (keutamaan amal), namun mereka mempersyaratkan hadits yang 

digunakan tersebut bukan kategori sangat lemah, apalagi hadits palsu. Namun sebenarnya 

cukup bagi kita kaum Muslimin beramal dan mengharapkan pahala dari Allah � dengan hadits-

hadits yang shahih, oleh karena itu, kami bermaksud menampilkan hadits-hadits lemah atau 

palsu yang berkaitan dengan puasa Asyura agar dapat dijadikan peringatan bagi kita semua. 

Berikut beberapa hadits-hadits tersebut : 

1. Dari Jaabir Rodhiyallahu anhu, diriwayatkan bahwa Nabi Sholallahu 'alaihi wa Salaam 

bersabda : 

 من وسع على نفسه وأهله يوم عاشوراء وسع اهللا عليه سائر سنته
“Barangsiapa yang merasa lapang dirinya dan keluarganya pada hari Asyura, maka 

Allah akan melapangkan seluruh harinya dan setahun”. (HR. Baihaqi dan selainnya). 
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 Imam Al Albani dalam “Tamaamul minnah” menilai bahwa hadits Jaabir memiliki 2 jalan, 

yang pertama didalamnya ada perowi yang bernama Muhammad bin Yunus seorang 

pendusta. Jalan yang kedua didalam sanadnya ada Al Fadhl bin Hubaab, perowi yang 

mukhtalit (bercampur hapalannya) dan Ibnuz Zubair seorang perowi Mudallis dan ia 

meriwayatkan dengan ‘an’anah. Al Hafidz Ibnu Hajar menilai hadits ini sebagai hadits yang 

sangat mungkar. 

2. Dari Ibnu Abbas Rodhiyallahu anhu, diriwayatkan bahwa Nabi Sholallahu 'alaihi wa Salaam 

bersabda : 

 عاشوراء يوم التاسع
“Hari Asyura adalah pada tanggal 9 Muharram”. (HR. Abu Nu’aim). 

Imam Al Albani dalam “Adh-Dhoifah” (no. 3849) berkata : 

ل ابن حبان: ذا؛ قا ه". وضعفه الدارقطني. "ال قلت: وهذا متن موضوع، وإسناده ضعيف جداً؛ آفته أبو أمية ه وأما أن متنه  يحل الرواية عن
حاديث عدة في صيامه  يوم عاشوراء، وأمره به، والحض عليه،  -صلى اهللا عليه وسلم  -موضوع؛ فواضح من تواتر أنه اليوم العاشر في أ

لعاشر  شوراء هو يوم ا م.وبيان فضل صيامه، وغير ذلك من األحاديث الكثيرة، كلها مجمعة على أن عا من محرم الحرا  
“Matan hadits ini palsu, sanadnya sangat lemah sekali, kesalahan ada pada Abu 

Ummayyah, Ibnu Hibban berkata : ‘tidak halal meriwayatkan darinya’. Hadits ini didhoifkan 

oleh Daruquthni, adapun alasan matannya palsu adalah sangat jelas karena mutawatirnya 

bahwa Asyura adalah hari kesepuluh yang terdapat dalam hadits yang sangat banyak 

tentang puasanya Nabi Sholallahu 'alaihi wa Salaam pada hari kesepuluh dan perintah 

Beliau terhadapnya, anjuran Beliau dan juga keutamaannya dan selainnya dari hadits-

hadits yang banyak, semuanya sepakat bahwa Asyura adalah hari ke-10 bulan Muharram”. 

3. Diriwayatkan bahwa Nabi Sholallahu 'alaihi wa Salaam bersabda tentang peristiwa yang 

terjadi pada hari Asyura yang dialami oleh para Nabi terdahulu : 

ة ستة أشهر، آخر ذلك يوم عاشوراء؛ أهبط على الجودي، فصام نوح ومن معه والوحش؛ شكرًا هللا فجرت بهم السفين
صلى اهللا  -عز وجل. وفي يوم عاشوراء أفلق اهللا البحر لبني إسرائيل. وفي يوم عاشوراء تاب اهللا عز وجل على آدم 

)- صلى اهللا عليه وسلم -وعلى مدينة يونس، وفيه ولد إبراهيم  -عليه وسلم   
“Kapal Nabi Nuh � berlayar selama 6 bulan dan berakhir (banjir bahnya) pada hari 

Asyura, terdampar diatas bukit Juudiy, maka Nuh dan kaumnya berpuasa dalam rangka 

bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari Asyura, Allah membelah lautan untuk 

bani Isroil. Pada hari ini, Allah menerima taubatnya Nabi Adam � dan kaumnya Nabi 

Yunus �. Pada hari ini Nabi Ibrohim � dilahirkan”. (HR. Thabrani). 

Imam Al Albani dalam “Adh-Dhoifah” (no. 5413) berkata : 

خه عبد الغفور؛ قريب منه. وبه  "يروي الموضوعات عن األثبات". : )99/ 2قلت: وهذا موضوع؛ آفته عثمان بن مطر؛ قال ابن حبان ( وشي

"كان ممن يضع الحديث على الثقات على كعب  ) :148/ 2قلت: وقال ابن حبان ( "وهو متروك". ) :188/ 3أعله الهيثمي، فقال (
ى جهة االعتبار". ه إال عل ذكر عن ه وال ال ة حديث  وغيره، ال يحل كتاب
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“Hadits ini palsu, kesalahan ada pada Utsman bin Mathor, Ibnu Hibban berkata : ‘ia 

meriwayatkan hadits-hadits palsu dari para perowi kuat’. Gurunya Abdul Ghofur mirip 

kondisinya, karennya Al Haitsami mencacatnya, beliau berkata : ‘ia matruk’. Ibnu Hibban 

berkata : ‘ia termasuk orang yang memalsukan hadits terhadap perowi tsiqot atas nama 

Ka’ab dan selainnya, tidak halal menulis kitabnya dan tidak boleh menyebutnya, kecuali 

sekedar untuk penelitian”. 

4. Hadits berkaitan dengan puasa tanggal 11 Muharram, diriwayatkan bahwa Nabi Sholallahu 

'alaihi wa Salaam bersabda : 

بْـَلُه يـَْوًما، َأْو بـَْعَدُه يـَْوًما  ُصوُموا يـَْوَم عَاُشورَاءَ، َوَخالُِفوا ِفيِه الْيَـُهوَد، ُصوُموا قَـ
“Berpuasalah pada hari Asyura dan selisihilah Yahudi, berpuasalah satu hari sebelumnya 

atau satu hari setelahnya”. (HR. Ahmad dan selainnya). 

Syaikh Syu’aib Arnauth ketika mentahqiq Musnad Ahmad berkata : 

روى  -وهو ابن عبد اهللا بن عباس الهاشمي-سيىء الحفظ، وداود بن علي  -واسمه محمد بن عبد الرحمن-إسناده ضعيف، ابن أبي ليلى 
بن حبان في "الثقات"، وقال: ي حجةعنه جمع، وذكره ا حديثه ب ذهبي: وليس  ِإلمام ال خطىء، وقال ا  

“sanadnya dhoif, Ibnu Abi Laila –namanya Muhammad bin Abdur Rokhman- jelek 

hapalannya dan Dawud bin Ali –ibnu Abdiilah bin Abbas Al Hatsimiy-diriwayatkan oleh 

jamaah, Ibnu Hibban menyebutkannya dalam Ats-tsiqot dan berkata : ‘ia keliru’. Imam 

Adz-Dzahabi berkata : ‘haditsnya bukan hujjah’”. 
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REZEKI KITA SUDAH DIJAMIN, CARILAH YANG HALAL 

 Salah satu dari sekian sebab yang mengantarkan seseorang mencari penghasilan yang 

haram adalah kurang yakinnya, bahwa Allah yang Maha Pemberi rezeki telah menetapkan 

baginya jatah rezekinya di dunia. Tidak akan lebih dan tidak akan kurang. Nabi Shallallahu alaihi 

wasallam bersabda :  

نـَْيا َحتى َتْسَتْكِملَ  نْفًسا َلْن َتْخُرَج ِمَن الد َأَجَلَها، َوَتْستَـْوِعَب ِرزْقَـَها، َفَأْجِمُلوا ِفي  نـََفَث رُوُح اْلُقُدِس ِفي رَْوِعي َأن
ْحِمَلنُكِم اْسِتْبطَاُء الرْزِق َأْن َتْطلُبُوُه ِبَمْعِصَيِة اللِه، َفِإن اللَه ال يـَُناُل َما  ".الطَلِب، وَال َي َطاَعتِِه هُ ِإال ِب  ِعنَْد

“Ruh Kudus (Malaikat Jibril) membisikkan di dadaku bahwa ‘tidaklah suatu jiwa meninggalkan 

dunia sampai disempurnakan baginya a jal dan dipenuhi rezekinya. Oleh karenanya perbaguslah di 

dalam mencari rezeki. Janganlah ia merasa lambatnya rezeki menyebabkan ia mencari rezeki 

tersebut dengan bermaksiat kepada Allah, karena sesungguhnya Allah tidak dapat dicapai kecuali 

dengan mentaati-Nya’” (HR.Thabrani dalam Mu’jam Kabiir,dishahihkan oleh Imam Al Albani) 

Dalam riwayat lain Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : 

ُموَت َحتى  يـَها الناُس، َفَأْجِمُلوا ِفي الطَلِب، ِإن َأَحَدُكْم َلْن َي يَْسَتْكِمَل ِرْزقَُه َفَال َتْسَتْبطُِئوا الرْزَق، َواتـُقوا اللَه َأ
  »ُخُذوا َما َحل، وََدُعوا َما َحرمَ 

“Sesungguhnya salah seorang diantara kalian tidaklah meninggal sampai disempurnakan rezekinya, 

maka janganlah ia merasa lambat datang rezekinya. Bertakwalah kepada Allah wahai manusia, 

perbaikilah didalam mencari rezeki, ambil yang halal dan tinggalkan yang haram” (HR. Ibnu 

Hibban, Baihaqi dan selainnya, dishahihkan oleh Imam Al Albani). 

 

 Hadits ini sangat jelas sekali bagi orang yang beriman, bahwa pada dasarnya apa yang 

kita dapatkan merupakan ketetapan dari Sang Maha Kuasa, simplenya seorang yang ditakdirkan 

mendapatkan rezeki 1 milyar dalam hidupnya, misalnya, maka tidaklah ia meninggal dunia, 

kecuali 1 Milyar telah diberikan kepadanya, termasuk didalamnya harta yang ia peroleh dari 

cara yang haram, seperti dari korupsi, menipu, mencuri dan sejenisnya. Sehingga kalau 

seandainya kita merenungi makna kandungan hadits ini secara mendalam, Insya Allah akan 

terhindar dari jatuh kedalam cara-cara kotor dan haram dalam mencari sesuap nasi. Uang 

korupsi 100 juta, maka itu sendiri adalah jatah kita sebenarnya, bukan berarti ketika seorang 

menahan diri dari korupsi 100 juta, berarti ia berkurang jatah rezekinya. Jadi intropeksilah diri 

masing-masing untuk hanya mencari harta yang Halal saja. Karena harta yang haram akan 

dimintai pertanggung jawaban disisi Allah � kelak. Nabi � bersabda : 

اْلِقَياَمِة ِمْن ِعْنِد رَبِه  َناُه َوَعْن َشَبابِِه ِفيَما َال تَـزُوُل قََدَما ابِْن آَدَم يـَْوَم  َحتى يُْسَأَل َعْن َخْمٍس َعْن ُعْمِرِه ِفيَما َأفْـ
َأنـَْفَقُه َوَماَذا َعِمَل فِيَما َعِلمَ  لِِه ِمْن َأيَْن اْكَتَسَبُه َوفِيَم   َأْبَالُه َوَما

“Tidaklah begeser telapak kaki anak Adam pada hari Kiamat disisi  Rabbnya, sampai ditanya 5 

perkara, tentang umurnya bagaimana ia habiskan, tentang masa mudanya digunakan untuk apa, 
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tentang hartanya darimana ia dapatkan dan kemana ia belanjakan dan tentang amal dari ilmu yang 

dipelajarinya” (HR. Tirmidzi dan selainnya, dikatakan Hasan Lighoirihi oleh Imam Al Albani). 

 

 Oleh karenanya, nasehat dari junjungan kita Rasulullah � yang mulia, hendaknya mulai 

sekarang kita jadikan titik tolak untuk meninggalkan mata pencaharian yang berkecimpung 

dalam hal yang haram, seperti korupsi, manipulasi, penipuan, ribawi dan banyak lainnya, 

termasuk didalamnya membantu rekan kita, perusahaan kita, kantor kita, atasan kita dan 

sejenisnya didalam praktek-praktek ekonomi yang melanggar agama. Allah � berfirman : 

لتـْقَوى وَ  َعاوَنُوا َعَلى اْلبِر َوا ثِْم وَاْلُعْدَواِن َواتـُقوا اللَه ِإن اللَه َشِديُد اْلِعَقابِ َوتـَ َعاَونُوا َعَلى اإلِْ  َال تَـ
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, 

sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. Al Maidah : 2). 

 

 Dan yang terakhir hendaknya kita tidak berpangku tangan, namun kita perbagus metode 

dalam mencari rezeki yang halal. Atau dalam bahasa ekonominya, meningkatkan 

profesionalisme dan produktivitas untuk mengejar rezeki yang telah dijanjikan oleh Allah �. 

Dan jangan menjadikan diri kita Hasad terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah � kepada 

saudara kita, karena Hasad dapat menghilangkan kebaikan sebagaimana api yang 

menghabiskan kayu bakar. Nabi � bersabda : 

 » الُْعْشبَ  « َقالَ  َأوْ . » اْلَحَطبَ  النارُ  َتْأُكلُ  َكَما اْلَحَسَناتِ  يَْأُكلُ  اْلَحَسدَ  َفِإن  َواْلَحَسدَ  ِإياُكمْ 
“Hati-hatilah kalian dari hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana 

api memakan kayu bakar atau semak belukar (rumput kering)“ (HR. Abu Dawud dan selainnya, 

ini adalah hadits Hasan (lihat takhrij kami tentangnya)). 
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SEHARUSNYA TIDAK ADA SEORANG MUSLIM PUN YANG BERDOSA 

 Rabbunaa Azza wa Jalla Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat hamba-hamba-

Nya. Tidak ada dalam pandangan Allah Azza wa Jalla dosa yang tidak bisa diampuni, sebesar dan 

seberat apapun dosa, pasti akan diampuninya. Allah � berfirman : 

ْسرَُفوا َعَلى َأنـُْفِسِهْم َال تَـْقَنطُوا ِمْن َرْحَمِة  وُر قُْل يَا ِعَباِدَي الِذيَن َأ َو اْلغَُف نُوَب َجِميًعا ِإنُه ُه ِفُر الذ اللِه ِإن اللَه يَـْغ
 الرِحيمُ 

“Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, 

janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa 

semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. Az Zumar : 

53). 

Imam As-Sa’diy dalam tafsirnya berkata : 

نا وتراكمت عي وبنا، فليس { ال تَْـقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة اللِه } أي: ال تيأسوا منها، فتلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وتقولوا قد كثرت ذنوب
لها طريق يزيلها وال سبيل يصرفها، فتبقون بسبب ذلك مصرين على العصيان، متزودين ما يغضب عليكم الرحمن، ولكن 
اعرفوا ربكم بأسمائه الدالة على كرمه وجوده، واعلموا أنه يغفر الذنوب جميعا من الشرك، والقتل، والزنا، والربا، والظلم، 

الصغاروغير ذلك من الذنوب الكبار و   

“{janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah } yakni jnganlah kalian berputus ada dari 

rahmat-Nya, lalu kalian menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Kalian berucap : ‘terlalu amat 

banyak dosa dan aib kami, tidak ada lagi jalan untuk menghapusnya, tidak ada lagi cara untuk 

membersihkannya’. Sehingga dengan anggapan ini kalian tetap bergelimang didalam 

kemaksiatan dan bertambah melakukan perbuatan yang dibenci oleh Yang Maha Penyayang. 

Namun perlu kalian ketahui, bahwa Rabb kalian dengan Nama-Nya yang menunjukkan atas 

Kemulian dan Kedermawanannya, akan mengampuni seluruh dosa, baik berupa syirik, 

pembunuhan, zina, riba, kedholiman dan selain itu dari dosa-dosa besar dan kecil”. 

 

 Bahkan Allah � pernah memerintahkan kepada Nabi-Nya � untuk berkata kepada 

orang-orang kafir Quraisy yang memusuhi Beliau � : 

تَـُهوا يـُْغَفْر َلهُْم َما َقْد َسَلفَ   قُْل ِللِذيَن َكَفرُوا ِإْن يـَْن
“Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya 

Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu (QS. Al Anfaal : 38).” 

Imam Ibnul Jauzi dalam Tafsirnya berkata :  

 نزلت في أبي سفيان وأصحابه ، قاله أبو صالح عن ابن عباس
“Ayat ini turun tentang Abu Sufyan dan kawan-kawannya, sebagaimana dikatakan Abu Sholih 

dari Ibnu Abbas � ”. 
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Shuf! Kepada orang Kafir yang hendak menghabisi Nabi � dan kaum Muslimin saja, Allah � 

akan memberikan ampunan jika mereka bertaubat, apalagi kepada seorang Muslim yang 

mencintai Nabi � dan kaum Muslimin?. 

 

 Dan perkara yang sangat menakjubkan, Allah � berulang-ulang mengajak hamba-Nya 

untuk bertaubat dan memohon ampunan kepada-Nya. Sungguh kesempurnaan diatas 

kesempurnaan. Allah � berfirman : 

 تِقينَ َوَسارُِعوا إَِلى َمْغِفَرٍة ِمْن رَبُكْم َوَجنٍة َعْرضَُها السَمَواُت َواْألَْرُض أُِعدْت ِلْلمُ 
“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas 

langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa” (QS. Ali Imroon : 133). 

Firman-Nya � lagi : 

 وبُوا ِإَلى الل َأيـَها الِذيَن َآَمنُوا ُت ِه تَـْوبًَة نَُصوًحا َعَسى رَبُكْم َأْن يَُكفَر َعْنُكْم َسيئَاِتُكْم َويُْدِخَلُكْم َجناٍت تَْجِري ِمْن يَا 
ْألَنَْـهارُ   َتْحِتَها ا

“Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhaa (taubat yang 

semurni-murninya). Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan 

memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai” (QS. At Tahriim : 8). 

 

 Dalam ayat-ayat diatas dan masih banyak ayat yang senada dengannya, sangat jelas 

sekali bahwa Allah � pasti akan mengampuni dosa hamba-hamba-Nya, tanpa menyisakan 

sedikitpun dosa yang tidak akan diampuni. Sehingga sangat mungkin seorang hamba akan 

menghadap Rabbnya tanpa membawa dosa sedikitpun. Dan kita berharap diri kita adalah 

diantara hamba-hamba tersebut. Sebagaimana Nabi Ibrohim � mengharapkan bahwa kelak 

pada hari kiamat Allah � mengampuninya. 

ينِ  ْطَمُع َأْن يـَْغِفَر ِلي َخِطيَئِتي يـَْوَم الد  َوالِذي َأ
“dan Yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat” (QS. Asy-Syu’araa’ 

: 82). 

Bahkan Nabi kita yang mulia senantiasa memohon ampunan kepada Allah � dalam sehari 70 

sampai 100 kali. Nabi � bersabda : 

ليـَْوِم َأْكثَـَر ِمْن َسْبِعيَن َمرةً  ْغِفُر اهللا وَأتُوُب ِإَلْيه في ا  واهللا إني َألْستَـ
“Demi Allah, sesungguhnya saya meminta ampunan dan bertaubat kepada Allah � dalam sehari 

lebih dari 70 kali” (HR. Bukhori). 

Dalam kesempatan lain, Beliau � bersabda : 

ْستَـْغِفُروُه ، فإني أُتوُب في الَيوِم مئَة َمرةٍ  َأيـَها الناُس ، تُوبُوا ِإلى اِهللا وا  يَا 
“Wahai manusia, bertaubatlah dan minta ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya aku bertaubat 

kepada-Nya dalam sehari sebanyak 100 kali” (HR. Muslim). 
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 Bagaimana bisa seorang Muslim masih memiliki dosa, sedangkan Rabbnya membuka 

ampunan sepanjang siang dan malam. Nabi � bersabda : 

َيتُوَب ُمِسيُء النـَهاِر ، ويـَْبُسُط يََدهُ بالنـَهاِر ِلَيُتوَب ُمِسيُء الليِل ، َحت إن اهللا تَـ  ى َتْطلَُع َعالَى يـَبُْسُط يََدهُ بالليِل ِل
 الشْمُس ِمْن َمْغرِبِها

“Sesungguhnya Allah � membentangkan Tangan-Nya pada malam hari untuk menerima taubat 

orang yang melakukan kesalahan pada siang hari dan Allah � membentangkan Tangan-Nya pada 

siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan pada malam hari, berlaku 

sampai matahari terbit dari sebelah barat” (HR. Muslim). 

Bahasa mudahnya Allah � membuka Tangan-Nya selama 24 jam untuk menerima taubat dan 

mengampuni kesalahan hamba-Nya kapanpun mereka melakukan dosa-dosa. Selama nyawa 

seorang hamba masih dikandung badan, maka apapun dan kapanpun kesalahah dan dosa-dosa 

yang dilakukan, Allah � akan mengampuninya. Nabi � bersabda : 

َبُل َتوبَةَ الَعْبِد َما َلْم يُـَغْرِغرْ  -عز وجل  -ِإن اهللا   يَـْق
“Sesungguhnya Allah � menerima taubatnya seorang hamba selama nyawa masih di tenggorokan” 

(HR. Tirmidzi dan ini hadits Hasan).  

 

 Namun pada kenyataannya banyak juga kaum muslimin yang akhirnya masuk kedalam 

neraka disebabkan dosa dan kesalahan mereka, seperti sabda Nabi � berikut : 

ْقَن ، فَِإنى ُأرِيُتُكن َأْكثَـَر َأْهِل النارِ  َساِء َتَصديَا َمْعَشَر الن 
“Wahai kaum wanita bersedekahlah, karena sesungguhnya aku melihat banyak diantara kalian 

yang menjadi penduduk neraka” (Muttafaqun ‘alaih). 

Dalam sabda lainnya : 

ْضرِبُوَن ِبَها الناَس َوِنسَ  رِيَاٌت اٌء َكاِسَياٌت َعاِصنْـَفاِن ِمْن َأْهِل الناِر لَْم َأَرُهَما قَـْوٌم َمَعُهْم ِسيَاٌط َكَأْذنَاِب اْلبَـَقِر َي
ن رِيَحَها َليُوَجُد ِمْن ُمِميالٌَت َماِئَالٌت رُُءوسُُهن َكَأْسِنَمِة اْلُبْخِت اْلَمائِلَِة َال يَْدُخْلَن اْلَجنَة َوَال َيِجْدَن رِيَحَها وَإِ 

 َمِسيَرِة َكَذا وََكَذا
“ada dua jenis penduduk neraka yang aku belum pernah melihatnya. Yang pertama adalah orang 

yang memegang cambuk seperti ekor sapi yang memukuli manusia dan wanita yang berpakaian 

tapi telanjang yang berlenggak-lenggok kepalanya seperti leher unta. Mereka tidak akan masuk 

jannah dan tidak akan mencium bau jannah, padahal bau jannha dapat tercium dari jarak tertentu” 

(Muttafaqun ‘Alaih). 

Nah terus, bagaimana ini bisa terjadi, bagaimana mungkin seorang Muslim yang memiliki Rabb 

Yang Maha Pengampun, Yang tidak akan pernah menolak taubat hamba-Nya, bahkan sangat 

senang dengan taubat hamba-Nya, senantiasa mengajak hamba-Nya untuk memohon ampun 

dan bertaubat kepada-Nya, kemudian diulangi lagi melalui lisan Rasul-Nya dilanjutkan lagi oleh 

ulama para pewaris Nabi, sehingga sangat kecil kemungkinan seorang Muslim tidak tahu dan 

tidak punya kesempatan memohon ampunan kepada Rabbnya, bukankah Allah � membuka 
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ampunan selama 24 jam? Bukankah dalam meminta ampunan caranya sangat mudah? Allah � 

berfirman : 

رُوَن فِ  َفك ُعوًدا َوَعَلى ُجُنوبِِهْم َويـَتَـ ْألَْرِض رَبـَنا َما َخلَْقَت َهَذا الِذيَن يَْذُكرُوَن اللهَ ِقَياًما َوقـُ ي َخْلِق السَماوَاِت وَا
َحاَنَك فَِقنَا َعَذاَب النارِ   بَاِطًال ُسْب

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring 

dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, 

tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari 

siksa neraka” (QS. Ali Imroon : 191).  

 

 Terhadap fenomena ini, kami mencoba melakukan analisa, mengapa seorang Muslim 

sampai bertemu dengan Allah � masih membawa dosa. Ada beberapa penyebabnya yang kami 

coba menggalinya : 

1. Si Muslim telah melakukan kekafiran kepada Allah �, baik dalam artian murtad, melakukan 

kesyirikan, menjadi munafik atau sejenisnya, kemudian ia mati dalam kondisi demikian. 

Maka ini sangat jelas, karena tempat kembalinya orang Kafir dan musyrik adalah di neraka. 

Allah � berfirman : 

ِر َجَهنَم َخاِلِديَن ِفيَها ُأولَِئَك ُهْم َشر ا ِكَتاِب وَاْلُمْشرِِكيَن ِفي نَا  رِيةِ ْلبَ ِإن الِذيَن َكَفرُوا ِمْن َأْهِل اْل
“Sesungguhnya orang-orang yang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang yang musyrik (akan 

masuk) ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk 

makhluk” (QS. Al Bayyinah : 6) 

Adapun orang-orang munafik, maka ia lebih parah tempatnya, karena Allah � berfirman : 

رِْك اْألَْسَفِل ِمَن النارِ  ِقيَن ِفي الد  ِإن اْلُمَناِف
“Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari 

neraka” (QS. An Nisaa : 145). 

 

2. Si Muslim meninggal dengan Su’ul Khotimah, yakni ia meninggal dalam keadaan melakukan 

dosa dan kesalahan yang mengakibatkan mendapatkan hukuman neraka. Nabi � bersabda 

: 

َجنِة َحتى َما َيُكوَن بـَيْـَنُه َوبـَيْـنـََها ِإال ِذرَاٌع َأوْ  َعَمِل َأْهِل اْل ْعَمُل ِب ِقيُد ِذرَاٍع فـََيْسِبُق َعَليِْه اْلِكَتاُب  َفِإن أََحَدُكْم َليَـ
َعَمِل َأْهِل الناِر فَـَيْدُخلَُها  ْعَمُل ِب  فَـيَـ

“Sesungguhnya salah seorang diantara kalian beramal dengan amalan penduduk jannah hingga 

jarak antara dirinya dengan jannah tinggal sehasta, namun Kitab mendahuluinya, sehingga ia 

(pada akhir hayatnya) melakukan amalan penduduk neraka, sehingga masuk kedalam neraka” 

(Muttafaqun ‘Alaih). 
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3. Si Muslim sangat menjaga gengsi dalam hidupnya sehingga ia enggan dalam  memohon 

ampun kepada Allah, ia merasa bangga dengan dosa-dosanya, sehingga akhirnya dosa 

tersebut tidak diampuni. Allah � berfirman : 

لِذيَن يَْسَتْكِبرُوَن َعْن ِعبَاَدتِي َسيَْدُخلُوَن َجَهنَم َداِخرِ  ْسَتِجْب َلُكْم ِإن ا  ينَ َوَقاَل رَبُكُم اْدُعونِي َأ
“Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. 

Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk 

neraka Jahannam dalam keadaan hina dina” (QS. Al Mu’min : 60). 

Imam Ibnul Jauzi berkata dalam tafsirnya : 

 والثاني : عن دعائي ومسألتي أحدهما : عن توحيد ، . يه قوالن .{ إن الذين َيستكبِروَن عن عبادتي } ف
“{Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku }, ada 2 

penafsiran (dari menyembah-Ku) dalam hal ini : yang pertama adalah dari mentauhidkanku 

dan yang kedua dari berdoa dan meminta kepadaku”. 

 

4. Si Muslim melakukan bid’ah dalam agama, padahal bid’ah adalah termasuk perbuatan dosa 

besar. Allah � berfirman : 

يِن َما لَْم يَأَْذْن بِِه اللهُ  َأْم َلهُْم ُشرََكاُء َشَرُعوا لَُهْم ِمَن الد 
“Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk 

mereka agama yang tidak diizinkan Allah” (QS. Asy Syuraa : 21). 

Imam As-Sa’di berkata ketika menafsirkan ayat ini : 

، وتحليل ما حرم اهللا ونحو ذلك مما { َشرَُعوا َلهُْم ِمَن الديِن َما لَْم يَأَْذْن بِِه اللُه } من الشرك والبدع، وتحريم ما أحل اهللا
 اقتضته أهواؤهم.

“{yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah } yakni berupa 

kesyirikan, bid’ah, mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah 

haramkan dan yang semisalnya”. 

Kemudian karena ia merasa melakukan pendekatan diri kepada Allah, maka mereka tidak 

butuh memohon ampunan kepada Allah, padahal bid’ah yang mereka lakukan akan sirna 

seperti debu yang beterbangan. Allah � berfirman : 

 َفَجَعلَْناُه َهَباًء َمْنُثورًا َوَقِدْمنَا ِإَلى َما َعِملُوا ِمْن َعَملٍ 
“Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu (bagaikan) 

debu yang berterbangan” (QS. Al Furqon : 23). 

Tim pengajar Tafsir Al Qur’an dalam tafsir Muyassar berkata : 

اآلخرة إال إذا توفر في صاحبه: اإليمان باهللا، واإلخالص له، والمتابعة لرسوله محمد، صلى وذلك أن العمل ال ينفع في 
 اهللا عليه وسلم.

“Yang demikian itu karena amalan tidak bermanfaat pada hari akhir, kecuali jika 

pemiliknya merealisasikan keimanan kepada Allah dengan mengikhlaskannya dan 

mengikuti petunjuk Rasulullah �”. 
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Dan karena sebab perasaan mereka yang sedang mendekatkan diri kepada Allah, sehingga 

menghalangi mereka dari bertaubat kepada-Nya, ini adalah makna dari sabda Nabi � 

berikut : 

 بََة َعْن ُكل َصاِحِب ِبْدَعةٍ ِإن اللَه َحَجَز َأْو َقاَل َحَجَب التـوْ 
“Sesungguhnya Allah menutupi atau menghalangi taubatnya setiap pelaku bid’ah” (HR. 

Thabrani, Ishaq bin Rohawiyah, Ibnu Abi Ashim dan selainnya, dishahihkan oleh Imam Al 

Albani). 

 

5. Si Muslim melakukan kesalahan atau kedholiman kepada saudaranya dan ia tidak sempat 

minta dihalalkan, sehingga akhirnya ia menanggung akibat perbuatannya pada hari  

pembalasan. Rasulullah � bersabda : 

إِن اْلُمْفِلَس ِمْن أُمتِى يَأْتِى « َقاَل َقاُلوا اْلُمْفِلُس فِيَنا َمْن َال ِدْرَهَم لَُه َوَال َمَتاَع. فَـ ». َأتَْدرُوَن َما اْلُمْفِلُس « 
َم َهَذا َوَضَرَب َهَذا يـَْوَم الِْقَياَمِة ِبَصَالٍة َوِصَياٍم َوزََكاٍة َويَْأِتى َقْد َشَتَم َهَذا َوقََذَف َهَذا َوَأَكَل َماَل َهَذا َوَسَفَك دَ 

ِه ُأِخَذ ِمْن َخَطايَاُهْم فَـيـُْعطَى َهَذا ِمْن َحَسَناتِِه َوَهَذا ِمْن َحَسَناتِِه  َفِإْن َفنَِيْت َحَسَناتُُه قـَْبَل َأْن يـُْقَضى َما َعَلْي
»َفُطِرَحْت َعَلْيِه ثُم طُِرَح ِفى الناِر   

“Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut?, para sahabat menjawab : ‘Al Muflis adalah orang 

yang tidak punya uang dan tidak punya apa-apa lagi’. Nabi � bersabda : “orang yang bangkrut 

dari kalangan umatku adalah orang yang pada hari kiamat kelak, membawa pahala sholat,  

puasa, zakat namun ia juga pernah mencaci fulan, menuduh fulan, memakan harta fulan, 

menumpahkan darah, memukul fulan. Sehingga diambil kebaikan-kebaikannya untuk 

korbannya, jika telah habis kebaikannya, maka kesalahan korbannya diambil dan dibebankan 

kepadanya, kemudian ia dilemparkan kedalam neraka” (HR. Muslim). 

 

6. Si Muslim banyak mengkufuri nikmat Allah �, ia jarang bersyukur terhadap nikmat-nikmat 

yang diberikan Allah � sepanjang hidupnya. Padahal Allah � berfirman : 

َوَلِئْن َكَفْرتُْم ِإن َعَذاِبي َلَشِديدٌ   َوِإْذ تََأذَن رَبُكْم لَِئْن َشَكْرتُْم َألَزِيَدنُكْم 
“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 : 7) 

Inilah salah satu rahasianya mengapa Rasulullah � sehabis keluar WC selalu berdoa 

“Ghufronak (aku mohon ampun)” (lihat takhrj hadistnya pada tulisan kami). Para ulama 

mengatakan, karena pada waktu itu Rasulullah � absen dari berdzikir dan bersyukur 

kepada Allah �, kerena kondisinya yang tidak memungkinkan pada saat buang hajat, 

sehingga setelah selesai buang hajat, Beliau � langsung memohon ampunan kepada 

Rabbnya.  
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Bukankah Allah � telah memberikan nikmat kepada kita dengan setiap detik kita  

mendapatkan oksigen, sehingga kita bisa bernafas dengan lega, apakah kita sudah 

mensyukurinya? 

 

 Barangkali ini adalah hal-hal yang dapat kami sampaikan, mengapa kita sebagai Muslim 

meninggal dalam keadaan membawa dosa dan kesalahan kepada Rabbnya. Dan tentunya kita 

berharap ketika meninggal dunia dalam keadaan mendapatkan ampunan-Nya, karena kita 

adalah hamba-hamba faqir yang sangat mendambakan ampunan dan rakhmat Allah yang Maha 

Kaya dan Pemaaf. Semoga kita dapat memperbanyak memohon ampunan dan mendapatkan 

taufik dari Allah � agar dapat beramal sholih sampai ajal menjemput. Amiin. 
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SENJATA PEMUSNAH MASAL AMAL ITU ADALAH SYIRIK 

 Jika ada orang yang dalam kehidupannya telah melaksanakan haji berpuluh-puluh kali 

atau rajin sholat termasuk sunah-sunahnya tidak pernah ketinggalan atau rajin puasa sampai 

puasa Daud menjadi rutinitasnya atau banyak melakukan infak dan sedekah dengan jumlah 

yang hampir menghabiskan seluruh hartanya. Tentu semua ini adalah amalan yang sangat 

mulia. Allah � menjanjikan akan membalasnya dengan berlipat-lipat ganda. Firman-Nya : 

وا َوعَ   ِملُوا الصاِلَحاِت فَـيـَُوفيِهْم ُأُجورَُهْم َواللُه َال يُِحب الظاِلِمينَ َوَأما الِذيَن َآَمُن
“Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, maka Allah akan 

memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak 

menyukai orang-orang yang zalim” (QS. Ali Imron : 57) 

 

 Namun alangkah sedihnya dan ruginya orang tersebut, jika ternyata ia meninggal dalam 

keadaan mempersekutukan Allah �, ia melakukan amalan-amalan syirik yang ia sangka adalah 

cara pendekatan diri kepada Allah �, sehingga akhirnya hapus sia-sia kebaikannya. Allah � 

berfirman : 

 َوَقِدْمنَا ِإَلى َما َعِملُوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعلَْناُه َهَباًء َمْنُثورًا
“Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu (bagaikan) debu 

yang berterbangan” (QS. Al Furqon : 23). 

Syaikhul Islam Ibnul Qoyyim Al Jauziyyah berkata dalam kitabnya “Zaadul Muhaajir” : 

فهذه هي اعماله التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم ولغير وجهه يجعلها اهللا هباءا منثورا وال ينتفع منها 
اعظم الحسرات على العبد يوم القيامة ان يرى سعيه كله ضائعا لم ينتفع منه بشئ وهو احوج ما  صاحبها بشئ اصال وهذا من 

 كان العامل الى عمله وقد سعد اهل السعي النافع بسعيهم

“ini adalah amalan-amalannya didunia yang bukan diatas sunah dan jalan Rasulnya dan bukan 

ditujukan kepada Wajah Allah �, maka akan menjadi debu yang beterbangan, tidak 

memberikan manfaat bagi pelakunya. Ini adalah kerugian yang sangat besar bagi seorang 

hamba pada hari kiamat, tatkala melihat semua yang dikerjakannya sia-sia, tidak sedikitpun 

memberikan manfaat. Menyesalah orang-orang yang beramal seperti itu dan telah beruntung 

orang yang menempuh jalan yang bermanfaat baginya”. 

 

 Na’am, syirik akan menjadi senjata pemusnah masal seluruh amalnya, pelakunya akan 

menderita kerugian yang sangat banyak, habis seluruh amal kebaikannya, tidak akan dihitung 

disisi Rabbnya dan neraka jahannam balasannya. Allah � berfirman : 

َوَلَتُكونَن ِمَن اْلَخا َقْد ُأوِحَي ِإلَْيَك َوِإَلى الِذيَن ِمْن قَـْبِلَك َلِئْن َأْشرَْكَت َلَيْحَبَطن َعَمُلَك   ِسرِينَ َوَل
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“Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang sebelummu. "Jika 

kamu mempersekutukan (Tuhan), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk 

orang-orang yang merugi” (QS. Az Zumar : 65). 

 

 Imam As-Sa’diy dalam tafsirnya berkata : 

ْيَك َوِإَلى الِذيَن ِمْن قَـبِْلَك } من جميع وذلك ألن الشرك با لّله محبط لألعمال، مفسد لألحوال، ولهذا قال: { َوَلَقْد ُأوِحَي ِإَل
ْشرَْكَت لََيْحَبَطن َعَمُلَك } هذا مفرد مضاف، يعم كل عمل، ففي نبوة جميع األنبياء، أن الشرك محبط لجميع  األنبياء. { لَِئْن َأ

ِه يَـْهِدي ِبِه َمْن َيَشاُء  - تعالى في سورة األنعام  األعمال، كما قال لل ه قال عنهم: { َذِلَك ُهَدى ا لما عدد كثيرا من أنبيائه ورسل
نْـهُْم َما َكاُنوا يـَعَْمُلوَن } َحِبَط َع   ِمْن ِعبَاِدِه َولَْو َأْشرَُكوا َل

َخاِسرِيَن } دينك وآخرتك، فبالشرك تحبط  األعمال، ويستحق العقاب والنكال.{ َولََتُكوَنن ِمَن اْل  

“yang demikian karena syirik kepada Allah memusnahkan amal, merusak keadaan. Sehingga 

firman-Nya : “Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang 

sebelummu” yakni seluruh para Nabi. “Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), niscaya akan 

hapuslah amalmu”. Ini adalah “Mufrod mudhof” memberikan makna keumuman seluruh amal, 

pada seluruh nubuwah kenabian, bahwa syirik itu menghapuskan seluruh amal, sebagaimana 

Firman Allah � dalam surat Al An’aam –ketika banyak dari kalangan para Nabi dan Rasul 

mengingatkan umatnya- : “Itulah petunjuk Allah, yang dengannya Dia memberi petunjuk 

kepada siapa yang dikehendakiNya di antara hamba-hambaNya. Seandainya mereka 

mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan”. 

Sedangkan firman-Nya : “dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi”. Yakni rugi 

agama dan akhiratmu, karena syirik musnahlan amalan-amalan baik dan berhak mendapatkan 

siksa dan neraka”. 

 

 Inilah senjata pemusnah masal yang harus kita waspadai, betapa banyak orang yang 

karena hawa nafsunya dan ketamakannya terhadap dunia akhirnya terjerumus kedalam 

kesyirikan. Allah � berfirman : 

ِباللِه ِمْن بَـْعِد إِيَمانِِه ِإال َمْن ُأْكرَِه َوقـَْلبُهُ ُمْطَمِئن ِباْإلِ  يَماِن َوَلِكْن َمْن َشَرَح ِباْلُكْفِر َصْدرًا فَـَعلَْيِهْم َغَضٌب َمْن َكَفَر 
َولَُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم ( َقْوَم 106ِمَن اللِه  نْـَيا َعَلى اْآلَِخَرِة َوَأن اللهَ َال يَْـهِدي اْل وا اْلَحيَاَة الدُهُم اْسَتَحبَأنـ ) َذِلَك ِب

 )107اْلَكافِرِيَن (
“Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), 

kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), 

akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah 

menimpanya dan baginya azab yang besar. Yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya 

mereka mencintai kehidupan di dunia lebih dari akhirat, dan bahwasanya Allah tiada memberi 

petunjuk kepada kaum yang kafir” (QS. An Nahl : 106-107). 
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Sholat  Hajat 

Segala Puji Bagi Allah �, sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad �, wa 
ba’du : 

Salah satu sholat sunnah yang banyak dikerjakan ditengah umat Islam adalah 
sholat Hajat, yakni sholat yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki hajat 
(kepentingan) baik dunia maupun akhirat agar hajatnya dapat dikabulkan oleh Allah �. 
Artikel ini bertujuan untuk mengupas jalan periwayatan dalil disyariatkannya sholat 
hajat.  

Hadits berkaitan dengan sholat hajat diriwayatkan dari beberapa sahabat yaitu : 

1. Dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa � dari Nabi � secara marfu’ 
Haditsnya ditakhrij oleh Imam Tirmidzi  dalam “Sunan” (no. 481), Imam Ibnu Majah 
dalam “Sunan” (no. 1447), Imam Al Hakim dalam “Al Mustadrok” (no. 1199), Imam 
Baihaqi dalam “Syu’abul Iman (no. 2118), Imam Ibnul Mubarok dalam “Az-Zuhud” 
(no. 1074) dan Imam Ibnul Arobiy dalam “Al Mu’jam” (no. 2299) semuanya dari  
jalan Faid bin Abdur Rokhman dari Abdullah bin Abi Aufa � ia berkata : ‘Rasulullah 
� bersabda : 

َعتَـْيِن ثُم ْليُْثِن َمْن َكاَنْت لَهُ ِإَلى اللِه َحاَجٌة َأْو ِإَلى َأَحٍد ِمْن بَِنى  آَدَم فَـْلَيتَـَوضْأ َوْليُْحِسِن اْلُوُضوَء ثُم ْلُيَصل رَْك

 ِبىَعَلى الن ِه وَْلُيَصلِه  -صلى اهللا عليه وسلم-َعَلى اللهُ اْلَحِليُم اْلَكرِيُم ُسْبَحاَن اللالل ْليَـُقْل َال ِإلََه ِإال ثُم

 ِبر ِظيِم اْلَحْمُد لِلِه َرب اْلَعاَلِميَن َأْسَألَُك ُموِجَباِت َرْحَمِتَك َوَعزَاِئَم َمغِْفَرِتَك َواْلَغِنيَمَة ِمْن ُكل َرب الَْعْرِش اْلعَ 
ا ِإال فَـرْجتَُه وََال َحاَجًة هِ  َغَفْرتَُه َوَال َهم إِثٍْم َال َتَدْع ِلى ذَنـًْبا ِإال َالَمَة ِمْن ُكلَها يَا َوالس َى َلَك ِرًضا ِإال َقَضْيتَـ

 َأْرَحَم الراِحِمينَ 
“Barangsiapa yang memiliki hajat (keperluan) kepada Allah � atau kepada salah seorang 

anak Adam, maka hendaknya berwudhu, lalu membaguskan wudhunya, lalu sholat 2 

rakaat, lalu memuji Allah � dan bersholawat kepada Nabi �, kemudian berdoa : ‘Tidak 

ada Illah yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Penyantun dan Maha Mulia, 

segala puji bagi Allah Rabb Arsy yang agung, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. 

Aku memohon kepada Engkau dikabulkan rahmat-Mu, dikuatkan dengan ampunan-Mu, 

mendapatkan ghanimah dari seluruh kebaikan, keselamatan dari seluruh dosa, jangan 

sisakan dosaku, kecuali Engkau ampuni, tidak juga kesulitan, melainkan Engkau berikan 

jalan keluar dan tidak juga hajat (keperluan) itu semua kuserahkan kepada ridho-Mu, 

melainkan Engkau mengabulkannya wahai Dzat Yang Paling Penyayang dari semua 

penyayang”. 
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Dalam riwayat Imam Ibnu Majah terdapat tambahan : 

نـَْيا َواآلِخَرِة َما َشاَء َفِإنُه يـُقَ  َه ِمْن أَْمِر الديَْسَأُل الل رُ ثُمد  
“Kemudian ia meminta kepada Allah � urusan dunia dan akhirat yang ia kehendaki, 

karena itu akan ditentukan”. 
Kedudukan sanad : 
1. Abul Warqoo’ Faid bin Abdur Rokhman Al Kuufiy, Tabi’I shighor, didhoifkan oleh 

para ulama, bahkan sebagian mereka sangat keras dalam mendhoifkannya, 
seperti Imam Bukhori, Imam Abu Hatim, Imam Nasa’I dan selainnya. Penilaian 

agak positif diberikan oleh Imam Ibnu Adiy, kata beliau “و مع ضعفه يكتب حديث” (ia 

dengan kedhoifannya ditulis haditsnya) (Tahdzibain). 
2. Abdullah bin Abi Aufa � seorang sahabat. 
Penilaian : sanad hadits ini lemah, Imam Tirmidzi setelah meriwayatkan hadits ini  
berkata :  

ْلَحِديثِ  ُف ِفي ا ْحَمِن يَُضعِد الر ُد بُْن َعْب َقاٌل فَاِئ ْسَنادِِه َم ٌب َوِفي ِإ ٌث غَرِي ا َحِدي  َهَذ
“ini hadits Ghorib dalam sanadnya ada pembicaraan, Faid bin Abdur Rokhman 
dilemahkan (oleh ulama) dalam haditsnya”. 
Namun Imam Al Hakim dalam “Al Mustadrok” setelah meriwayatkan hadits ini  
berkata : 

مستقيم ال خين لم يخرجا فائد بن عبد الرحمن أبو الورقاء كوفي عداده في التابعين و قد رأيت جماعة من أعقابه و هو  ث إال أن الشي حدي
 عنه و إنما جعلت حديثه هذا شاهدا لما تقدم

“Faid bin Abdur Rokhman Abul Warqoo’ Kuufiy terhitung kalangan Tabi ’in, aku 
melihat sekelompok ulama mengkritiknya, ia sebenarnya lurus haditsnya, namun 
Bukhori-Muslim tidak meriwayatkan darinya. Aku hanya menjadikan haditsnya 
sebagai penguat hadits sebelumnya”. 
Kesimpulan : hadits ini minimalnya dapat dijadikan sebagai penguat. 
 

2. Dari sahabat Anas bin Malik � dari Nabi � secara marfu’ 
Haditsnya ditakhrij oleh Imam Ibnu ‘Asaakir dalam “Al Mu’jam” (no.245) dari jalan : 

حدثنا جامع بن هبة اهللا بن محمد بن علي بن شهادة أبو الفضائل الرحبي من لفظه برحبة مالك بن طوق 
قال ثنا أبو علي الحسن بن علي بن يوسف بن أحمد القرشي ثنا اإلمام الوالد قدس اهللا روحه قال ثنا 

لحسيني قال حدثني شيخي شقيق البلخي قال حدثني أبو الشريف المعمر أبو عبد اهللا الحسين بن علي ا

هاشم األبلي قال حدثني أنس بن مالك خادم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال قال رسول اهللا صلى 
اهللا عليه وسلم : من كانت له إلى اهللا حاجة فليسبغ الوضوء وليصل ركعتين وليقرأ في الركعة األولى 
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وفي الثانية بأم الكتاب و (آمن الرسول) فإذا فرغ من صالته يدعو بهذا  بفاتحة الكتاب وآية الكرسي

الدعاء وهو يا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريب غير بعيد ويا شاهد غير غائب ويا غالب 
غير مغلوب يا حي يا قيوم يا ذا الجالل واإلكرام يا بديع السماوات واألرض اللهم إني أسألك باسمك 

 الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي ال تأخذه سنة وال نوم وأسألك باسمك بسم اهللا الرحمن باسم اهللا
بالرحيم الحي القيوم الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له األصوات ووجلت له القلوب 
من خشيته أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تجعل لي من أمري فرجا ومن كل هم وغم مخرجا 

تفعل بي كذا وكذا .و   
قال لنا أبو الفضائل ذكر الشيخ أن والده أخبره أنه لقي الشريف المعمر فذكر أنه عاش مائتي سنة  

وستين سنة . هذا حديث لم أكتبه إال من هذا الوجه وإسناده إسناد واه والحمل فيه على الشريف واهللا 
جاولي أعلم  

“haddatsanaa Jaami’ bin Hibatullah bin Muhammad bin Ali bin Syahaadah Abul Fadhoil 

Ar-Rohbiy dari lafadznya Malik bin Thouk ia berkata, haddatsanaa Abu Ali Al Hasan 

bin Ali bin Yusuf bin Ahmad Al Qurosy, haddatsanaa Al Imam Al Walid semoga Allah � 

mensucikan ruhnya ia berkata, haddatsanaa Asy-Syariif Al Mu’mir Abu Abdillah Al 

Husain bin Ali Al Husainiy ia berkata, haddatsanii guruku Syaqiiq Al Balkhiy ia berkata, 

haddatsanii Abu Hasyim Al Ibiliy ia berkata,  haddatsanii Anas bin Malik ra pelayan 

Rasulullah � ia berkata, Rasulullah � bersabda : “Barangsiapa yang memiliki hajat 

kepada Allah �, hendaknya berwudhu lalu menyempurnakan wudhunya, lalu sholat 2 

rakaat, bacalah pada rakaat pertama surat Al Fatihah dan ayat Kursi pada rakaat 

keduanya membaca Al Fatihah dan “Amana Ar Rasul” (Al Baqoroh ayat 285). Setelah 

selesai sholat berdoa dengan doa ini yaitu : “Wahai Yang mengatur semua orang, Yang 

menemani semua yang sendirian, Yang dekat tidak jauh, Yang hadir tidak ghoib, Yang 

menguasai bukan yang dikuasai, Yang Maha Hidup, Yang Maha Berdiri Sendiri, Yang 

Memiliki Ketinggian dan Kemulian, Yang Menciptakan Langit dan bumi. Ya Allah, aku 

memohon kepada-Mu dengan nama-Mu, dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi 

Maha Penyayang, Yang Maha Hidup dan Maha Berdiri Sendiri Yang tidak dihinggapi 

rasa kantuk dan tidak tidur, aku memohon kepada-mu dengan nama-Mu dengan nama 

Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Yang Maha Hidup dan Maha Berdiri 

Sendiri yang wajah-wajah menghadap kepada-Nya, yang hati tunduk kepada-Nya, yang 

suara-suara khusyu’ kepada-Nya, yang membuat hati menjadi bergetar karena takut 
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kepada-Nya. Sholawat kepada Muhammad, keluarganya. Jadikan untukku urusanku 

kemudahan dari setiap kesedihan dan kesulitan jalan keluar, dan lancarkanlah 

pebuatanku demikian demikian”. 
Abul Fadhoil berkata kepada kami : ‘Syaikh menyebutkan bahwa ayahnya 
mengabarinya bahwa ia bertemu dengan Asy-Syariif A l Mu’mir yang hidup pada 
tahun 260 H. hadits ini tidak aku tulis, kecuali dari sisi ini  dengan sanad yang 
lemah  dan diriwayatkan oleh Asy-Syariif. Wallahu A’lam. 
 

3. Dari Abu Darda � dari Nabi � secara marfu’ 
Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam “Al Musnad” (no. 28260) dan Imam Al 
Muhalimiy dalam “Al Amaliy” (no. 67) dari jalan : 

ُموٌن  ٍد اْلَمَرئِى التِميِمى  -َمْي ْحَيى بْ  -يَْـعِنى أَبَا ُمَحم ثـَنَا َي َل َحد ُن َأبِى َكِثيٍر َعْن يُوُسَف ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن قَا
َل آِذِن الناَس ِبَمْوِتى. َفآذَ  ا َحَضَرُه اْلَمْوُت قَا ُم ِمْنُه فَـَلمْرَداِء َأتَـَعل ِبَمْوتِِه َسَالٍم َقاَل َصِحْبُت َأَبا الد لناَس  نُْت ا

ُر َوَما ِسَواهُ. ا اُر َوَما ِسَواُه. َقاَل َقا َفِجْئُت َوقَْد ُمِلَئ الد اَس ِبَمْوتَِك َوَقْد ُمِلَئ الدَل فَـُقْلُت َقْد آذَنُْت الن
صلى اهللا -َقاَل َفَأْجَلْسَناهُ. َقاَل يَا أَيـَها الناُس ِإنى َسِمْعُت رَُسوَل اللِه  َأْخِرُجوِنى. َفَأْخَرْجَناُه قَاَل َأْجِلُسونِى.

ُهَما َأْعَطاُه اللهُ َما َسَأَل ُمَعجًال َأْو  َمنْ « يَـُقوُل  -عليه وسلم ى رَْكَعتَـْيِن يُِتمَصل َغ اْلُوُضوَء ثُم تَـَوضَأ َفَأْسَب

رًا  ُه َال َصَالَة ِلُمْلَتِفٍت َفِإْن غُِلْبتُ ». ُمَؤخِاللِْتَفاَت َفِإن ْم ِفى التَطوِع َفَال َقاَل َأبُو الدرَْداِء يَا َأيـَها الناُس ِإياُكْم َوا
َضِة. َلُبن ِفى اْلَفرِي  تـُْغ

“Maimun –yakni Abu Muhammad Al Maroi At Tamiimiy- ia berkata, haddatsanaa Yahya 

bin Abi Katsir dari Yusuf bin Abdullah bin Salam ia berkata : ‘aku menemani Abu Darda 

� aku belajar darinya, maka ketika menjelang wafatnya ia berkata : ‘beritahukan kepada 

manusia tentang kematianku’. Lalu aku pun memberitahu orang-orang tentang menjelang 

ajalnya Abu Darda �, aku datang dan rumahnya telah dipenuhi manusia. Aku berkata : 

‘aku telah mengumumkan kepada orang-orang tentang kematianmu dan rumahmu telah 

dipenuhi orang’. Abu Darda’ berkata : ‘keluarkan aku!’, kami pun mengeluarkannya, lalu 

katanya : ‘dudukkan aku!’ kami pun mendudukkannya. Abu Darda � berkata : “Wahai 

manusia aku mendengar Rasulullah � bersabda : “Barangsiapa yang berwudhu, lalu 

membaguskan wudhunya, lalu sholat 2 rakaat yang ia sempurnakan, Allah � akan 

memberinya apa yang diminta baik segera atau lambat”.  

Abu Darda � berkata : ‘Wahai manusia, hati-hatilah kalian dari tengak-tengok dalam 

sholat, karena tidak ada sholat bagi orang yang tengak-tengok, jika hal ini tidak dapat 

dikendalikan pada sholat Tathowu’ maka jangan sampai terjadi pada sholat fardhu”. 
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Kedudukan sanad : Imam Al Haitsami dalam “Majmuz Zawa’id berkata :  

ي في الك بير وفيه ميمون أبو محمد قال الذهبي: ال يعرف.رواه أحمد والطبران  
“Diriwayatkan oleh Ahmad dan Thabrani dalam “Al Kabiir” didalam sanadnya ada 
Maimun Abu Muhammad, Imam Adz-Dzahabi : ‘Tidak dikenal”. 
Kesimpulan : sanadnya lemah karena kemajhulan Maimun ini. 
 

4. Dari Utsman bin Hunaif � 
Haditsnya ditulis oleh Imam Tirmidzi dalam “Sunan” (no. 3927), Imam Ibnu Majah 
dalam “Sunan” (no. 1448), Imam Ahmad dalam “Al Musnad” (no. 17703), Imam 
Nasa’I dalam “Sunan Kubro” (no. 10495), Imam Al Hakim dalam “Al Mustadrok” (no. 
1128) dan Imam Ibnu Khuzaimah dalam “Shahih” (no. 1219) dari jalan Abu Ja’far 
dari Umaroh bin Khuzaimah dari  Utsman bin Hunaif �, sedangkan Imam Thobroni  
dalam “Mu’jam Kabir” (no. 8232) menulis dari  jalan Abu Ja’far dari Abu Umamah bin 
Sahal bin Hunaif dari Utsman bin Hunaif � ia berkata : 

 ِبىرَُجًال َضرِيَر الَْبَصِر َأَتى الن َه َأْن يـَُعافَِيِنى. َقاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َأنِإْن ِشْئَت « فَـَقاَل اْدُع الل

َوإِْن ِشْئَت َصبَـرَْت فَُـهَو َخيْـٌر َلَك  ُيْحِسَن ُوُضوَءُه َويَْدُعَو ِبَهَذا قَاَل َفاْدُعهُ. َقاَل فََأَمَرُه َأْن يـَتَـَوضَأ فَـ ». َدَعْوُت 
َعاِء  ْهُت ِبَك إَِلى رَ « الد ى تَـَوجْحَمِة إِنالر ٍد نَِبى َك ُمَحمِبَنِبي تَـَوجُه ِإَليَْك  بى ِفى َحاَجتِى اللُهم إِنى َأْسَأُلَك َوَأ

 عُْه ِفى َفَشف ُهمِه لِتـُْقَضى ِلى الل »َهِذ  
“ada seorang yang terganggu penglihatannya datang kepada Nabi �, lalu ia berkata : 

‘doakanlah aku agar Allah � menyembuhkanku’. Nabi � bersabda : “jika engkau mau, 

aku akan berdoa, jika engkau bersabar itu lebih baik bagimu”. Ia berkata : ‘doakan aku’. 

Maka Nabi � memerintahkannya untuk berwudhu dan membaguskan wudhunya dan 

berdoa dengan doa ini. Yaitu : “Yaa Allah aku memohon kepada Engkau aku menghadap-

Mu dengan Nabi-Mu Muhammad Nabi Rakhmat aku menghadapkan wajahku kepada-

Mu kepada Rabbku dalam kebutuhanku ini agar Engkau mengabulkannya. Ya Allah 

Sembuhkanlah ia karenaku”. 
Kedudukan sanad : Imam Tirmidzi setelah meriwayatkan hadits ini berkata : 

َجْعَفرٍ َوُهَو الْخَ  ِث أَبِي  لَْوْجهِ ِمْن َحِدي ٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغرِيٌب َال نـَْعِرفُهُ ِإال ِمْن َهَذا ا ا َحِدي ْيفٍ َهَذ ُن ُحنـَْيٍف ُهَو َأُخو َسْهِل بِْن ُحنـَ طِْمي َوُعثَْماُن ْب  

“ini hadits Hasan shahih Ghorib kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalan ini dari 
haditsnya Abu Ja’far yaitu Al Khothomiy dan Utsman bin Hunaif � adalah 
saudaranya Sahal bin Hunaif � 
Kesimpulan : Hadits ini shahih, dishahihkan juga oleh Imam Al Hakim, Imam Ibnu 
Khuzaimah, Imam Al Albani dan para ulama lainnya. 
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Berdasarkan hal ini maka pelaksanaan Sholat hajah adalah sholat sunnah yang 
disyariatkan. Diantara para ulama yang menganjurkan pelaksanaan sholat ini : 
1. Dari kalangan madzhab Hanafi, diantara mereka : 

A. Penulis “Bahrur Roqoiq” (4/245) berkata : 

َلهُ  َع مَا قـَبـْ َصلي َم ُمنـَْيةِ الُْم ذََكرَُه ِفي َشْرِح  ِن َكَما  َي رَْكعََتا َصَالةُ الَْحاَجةِ َوِه وبَاِت  ِالْستَِخارَ  َوِمْن الَْمْنُد َها َمْذُكورٌَة فِي ِمْن ا ِديُث ِب ِة َواْألََحا
لتـرِْهيبِ   التـْرِغيِب َوا

“Termasuk amalan sunnah adalah sholat hajat yaitu sholat yang dikerjakan 2 
rakaat sebagaimana aku sebutkan dalam “Syaroh Munyatil Musholliy” bersama 
penjelasan sebelumnya tentang sholat istikhoroh dan hadits-hadits tentang ini 
disebutkan dalam Targhib wa tarhib”. 

B. Syaikh Ismail sebagaimana disebutkan dalam “Radul Mukhtar” (5/193) begitu 
juga ini pendapat penulis kitab tersebut. 

C. Imam Thohawi dalam “Al Hasyiyah” (2/394). 
D. Imam Hasan bin Ammaar dalam “Maraqil Falah” (1/174). 

2. Dari kalangan madzhab Hanbali, diantara mereka : 
A. Imam Ibnu Qudamah dalam “Syaroh Kabir” (1/741). 
B. Imam Ibnu Muflih dalam “Al Furu’” (2/368). 

3. Dari kalangan muhaqiqin, diantara mereka : 
A. Tim kementerian agama Kuwait dalam “Maushu’ah Fiqihiyah” (28/216) menulis : 

حّبة أّن صالة الحاجة مست  اّتفق الفقهاء على 
“Para ulama fiqih sepakat sholat hajat itu sunnah”. 

B. Syaikh Hisamuddin ‘Afanah dalam “Fatawa yas’alunak” (3/25) menjawab : 

ها تكو  حبة وأن ن عندما تعرض لإلنسان حاجة من حوائج الدنيا المشروعة فيستحب له اتفق كثير من الفقهاء على أن صالة الحاجة مست
ما  ل اهللا جل وعال حاجته ، فإن فعل ذلك مؤمنًا بقدرة اهللا عز وجل ، فأرجو أن يحقق اهللا له  أن يتوضأ ويصلي ركعتين هللا تعالى ، ويسأ

 أراد
“Telah sepakat kebanyakan ulama fiqih atas (disyariatkannya) sholah hajat dan 
ia sunnah, sholat ini dikerjakan ketika seseorang memiliki kebutuhan dari 
kebutuhan-kebutuhan dunia yang disyariatkan, maka dianjurkan baginya untuk 
berwudhu lalu sholat 2 rakaat karena Allah �, kemudian ia memohon kepada 
Allah �, jika yang melakukan seorang Mukmin maka dengan takdir Allah �, aku 
berharap Allah � merealisasikan apa yang diinginkannya”. 

C. Syaikh Abu Bakar Al Jazairi dalam menjelaskan faedah dari ayat 89-99 surat Al 
Hijr dalam “Aisir Tafasir”, kata beliau : 

عليم مشروعية صالة الحاجة ف -4 من حزبه أمر أو ضاق به فليصل صالة يفرج اهللا تعالى بها ما به او يقضي حاجته أن شاء وهو ال

 الحكيم .

“(Point no. 4) Disyariatkannya sholat hajat, maka barangsiapa yang sedang 
mendapatkan kesulitan, hendaknya sholat niscaya Allah � akan memberikan 
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jalan keluar dan mengabulkan hajatnya jika Dia berkehendak dan Dia Maha 
Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.  

Sholawat dan salam kepada Rasulullah � wal ‘ilmu ‘indallah. Wallahu A’lam. 
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Sholat Syukur 
(Fatwa Mufti Umum Syaikh Abdul Aziz Alu Syaikh) 

 

Soal : Ketika aku berumur antara 15-16 tahun, aku mendapatkan kejadian yang 

menggembirakanku, sehingga aku berkata : ‘kelak aku akan sholat setiap hari 2 rakaat dalam 
rangka bersyukur kepada Allah �, namun setelah berlalunya waktu, aku mendapatkan informasi 
bahwa sholat syukur yang dimaksud dalam ilmu Fikih adalah dua sujud syukur, maka setelah itu 
aku sujud setiap hari 2 kali sujud dalam rangka bersyukur kepada Allah � dan tidak melakukan 
sholat 2 rakaat (syukur) lagi. Apakah yang aku lakukan benar? Jika tidak benar, apa yang harus 
aku lakukan? Aku mengharapkan penjelasan. 
 
Jawab : Nabi � jika mendapatkan perkara yang menggembirakannya, beliau bersungkur sujud 
kepada Allah �, maka hal ini menunjukkan dianjurkannya untuk sujud syukur ketika seorang 
mendapatkan nikmat atau terhindar dari malapetaka. Dan hanya sujud saja dengan satu sujud. 
Adapun yang engkau lakukan dengan merutinkannya setiap hari, maka tidak ada asalnya, yang 
disyariatkan adalah engkau sujud ketika mendapatkan nikmat tersebut atau terhindar dari sesuatu 
yang tidak diinginkan. Adapun niatmu untuk melakukan sholat 2 rakaat setiap hari dalam rangka 
bersyukur kepada Allah � atas nikmat yang diberikan, maka tidak ada asalnya. Sedangkan 
rutinitas sholat 2 rakaat yang diklaim sebagai sholat syukur, maka ini tidak ada asalnya, 
sebagaimana rutinitas untuk melakukan sujud (syukur) juga tidak ada asalnya. 
  

���وى ����� ا�
	� ��� ا����� �� ��� هللا آل ا�
	� >  ا�����ى ��
&% ا��$#�د �!� �ة ا  >   � 

 ���   ا��	�د 
	�ة ا�

 ��
 
 � ���ة  16 - 15س : ����� ��ن ���ي ���اوح ��  !��4 �3ث '!ء .�0! ، �*/ : .�ف أ+*! �# ��م ر� ��� '��ا & �% و$# ، و��.

ا���7 وأ�0 أ.�6 �# ��م .��5�6 ' ! ا�>; .5�6! ا���� ، ���: ذ�8  � �=
 �	��ا & و< أ+*! ا��� ��� ، �=# �� � *�; �*�/ أن +�ة ا���� �

  +F�7 ؟ وإن �D ��� +�7�7 ، ���ذا �B*� C6 � *; ؟ أر$� ا@��دة . 

�4ن /��� أو 1)��0 �), /$�� ،  -  +- هللا �+	, و�+*  -: ا�)�' ج  �6د �5/ �� ���(�  %&
إذا �+>, أ�% �4%ه :% 9 ���8ا ، ��ل �+- ا�����ب ��6د ا�

 ?$�  ��6ة وا��ة . وا��64د 

ا��64د �)� �#�ل E+1 ا�)��� ، أو زوال ذ�E ا��&%وه . وأ�� /	�E أن CD '+#1 ��م ر 
%ع � ��/ , ، وإ � C أ H اI!�&%ا وأ�� 1&%ارھ� CD ��م  K � 	��D

�!Iا H أ ��D ، ,� C أن ا��� %&
 %ارك �+- ا��64د H أ C �, . 9 �+- ا�)��� �� أ C �, ، وأ�� ا���H%ار �+- ر��D	� ����ى أ/!�  �ة ا�
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TAKHRIJ HADITS SURGA DIBAWAH TELAPAK KAKI IBU 

Telah beredar ditengah masyarakat kita sebuah hadits yang cukup masyhur 

yaitu : 

ْألُمَهاتِ   اْلَجنةُ َتْحَت َأْقَداِم ا
“Surga dibawah Telapak Kaki Ibu”. 

Takhrij Hadits : 

Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Syihaab Al Qodho’I dalam “A l Musnad” 

(no. 119),Imam Al Khothib Al Baghdadiy dalam “A l Jaami’u li Akhlaq” (no. 1714), dan 

Imam Abu Syaikh A l Ashbahaaniy dalam “Al Fawaaid” (no. 25) semuanya dari jalan : 

 ِه صَلَل رَُسوُل الل ى اُهللا َعَليِْه َوَسلمَ ثنا َمْنُصوُر ْبُن الُْمَهاِجِر، َعْن َأِبي النْضِر اْألَباُر، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل: قَا  
“haddatsanaa Manshuur Ibnul Muhaajir dari Abun Nadhor Al Abbaar dari Anas bin Malik 

Rodhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Sholallahu ‘alaihi wa Salaam bersabda : “Al 

Hadits”. 

Hadits ini memiliki cacat yaitu Ibnul Muhaajir dan Abun Nadhor perowi yang 

tidak dikenal alias majhul. Imam Suyuthi dalam “Jaamiul Kabiir” (no. 468) menukil : 

) : فيه منصور بن المهاجر وأبو النضر األبار ال يعرفان1/401قال العجلونى (  
“Al ‘Ajuluuniy (1/401) : ‘didalamnya ada Manshuur ibnul Muhaajir dan Abun Nadhor Al 

Abbaar, mereka berdua tidak dikenal’”. 

Terdapat jalan lain dari sahabat Abdullah bin Abbaas Rodhiyallahu anhu secara 

marfu’, Imam Suyuthi dalam kitab yang sama diatas, berkata : 

موسى بن محمد بن عطاء أبو طاهر  1829، ترجمة  6/347حديث ابن عباس : أخرجه ابن عدى (
نكرالمقدسى) مطوًال ، وقال : هذا حديث م  

“Hadits Ibnu Abbaas Rodhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Ibnu Adiy (6/347) dalam biografi 

no. 1829 atas nama Musa bin Muhammad bin Athoo’ Abu Thoohir Al Maqdisiy secara 

panjang, lalu berkomentar : ‘hadits ini Mungkar’”. 

Terdapat jalan lain dari Muawiyah bin Jaahimah Rodhiyallahu anhu yang 

diriwayatkan oleh Imam Nasa’I dalam “Sunannya” (no. 3104) dan Imam Baihaqi 

dalam “Syu’abul Iman” (no. 7449) dan selainnya dari jalan : 

ُد بُْن َطْلَحَة َوُهَو اْبُن َعْبِد ال ْخبَـَرِني ُمَحم ِه َطلَْحَة َعْن مَُعاوِيََة ْبِن َعْن ابِْن ُجرَْيٍج َقاَل َأ لِه ْبِن َعْبِد الرْحَمِن َعْن َأبِي
َلى النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم فَـَقاَل يَا َرُسوَل اللِه َأ رَْدُت َأْن َأغْزَُو َوَقْد ِجْئُت َجاِهَمَة السَلِمي َأن َجاِهَمَة َجاَء ِإ

َتْحَت ِرْجلَيْـَها َأْسَتِشيُرَك فَـَقالَ  ْلَجنةَ  َهْل َلَك ِمْن أُم قَاَل نَـَعْم َقاَل َفاْلَزْمَها فَِإن ا  
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“dari Ibnu Juraij ia berkata, akhbaronii Muhammad bin Tholhah –ibnu Abdillah bin Abdur 

Rokhman dari Bapaknya Tholhah dari Mu’awiyah bin Jaahimah As-Salamiy Rodhiyallahu 

anhu bahwa seorang dari penduduk Jaahimah datang kepada Nabi Sholallahu ‘alaihi wa 

Salaam, lalu bertanya : ‘wahai Rasulullah, aku ingin berperang dan aku datang ingin 

bermusyawarah dengan engkau?’. Nabi Sholallahu ‘alaihi wa Salaam bertanya : “apakah 

engkau memiliki ibu?”, orang tadi menjawab : ‘iya’. Nabi Sholallahu ‘alaihi wa Salaam 

bersabda : “tetaplah bersamanya, karena surga itu berada dibawah kedua kakinya”. 

Muhammad bin Tholhah dan Bapaknya Tholhah dua orang perowi shoduq, 

Imam Al A lbani dalam tahqiqnya terhadap Sunan Nasa’I memberikan status “ *+,

-./0” untuk hadits ini. Imam Al Albani dalam “Irwaul Gholiil” (5/21) berkata : 

مسنده ” ) وابن أبي شيبة أيضا في  429/  3) وأحمد (  151/  4و  104/  2أخرجه النسائي والحاكم ( 
ووافقه الذهبي . قلت : كذا قاال وطلحة بن عبد اهللا ” . صحيح اإلسناد  ”) وقال الحاكم :  2/  7/  2” ( 

” . مقبول ” : ” التقريب ” لم يوثقه غير ابن حبان لكن روى عنه جماعة فهو حسن الحديث إن شاء اهللا وفي 
2781وتابعه محمد بن إسحاق بن طلحة به . أخرجه ابن ماجه (   ) 

“diriwayatkan oleh Nasa’I dan Al Hakim (2/104 & 4/151), Ahmad (3/429), Ibnu Abi Syaibah 

juga dalam “Musnadnya” (2/7/2). Al Hakim berkata : ‘shahih sanadnya’, hal ini disetujui oleh 

Adz-Dzahabi. Aku (Al Albani) berkata : ‘demikian seperti yang mereka berdua katakana, 

Tholhah bin Abdullah tidak ditsiqohkan, kecuali oleh Ibnu Hibban, namun yang 

meriwayatkan darinya sejumlah ulama hadits, maka hasan haditsnya –Insya Allah-. Dalam 

“At-Taqriib” : ‘maqbul’ dan ia dimutaba’akhbaronii oleh Muhammad bin Ishaq bin Tholhah 

dengannya, dikeluarkan oleh Ibnu Majah (no. 2781)”. 

 

Maka berdasarkan pemaparan diatas, hadits yang masyhur “Surga dibawah 

Kaki Ibu” adalah hadits yang shahih atau hasan dan makna hadits ini dikuatkan 

dengan firman Allah Azza wa Jalla agar kita berbakti kepada kedua orang tua, firman-

Nya : 

َحُدهُ  ْحَسانًا إِما يـَبْـلَُغن ِعْنَدَك اْلِكبَـَر َأ يِْن ِإ وا ِإال إِياهُ َوِباْلَواِلَد َما أُف َوَقَضى َربَك َأال تَـْعبُُد ُقْل لَُه َما َأْو ِكَالُهَما َفَال تـَ
َما جَ 23َوَال تَـنْـَهْرُهَما َوُقْل َلُهَما قَـْوًال َكرِيًما ( ْض لَُه ل ِمَن الرْحَمِة َوقُْل رَب ارَْحْمُهَما َكَما رَبـيَاِني ) َواْخِف َناَح الذ

24َصِغيًرا ( ) 
“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan 

hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di 
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antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka 

sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu 

membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah 

dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, 

kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil” (QS. 

Al Israa’ : 23-24). 

Namun jangan sampai ada yang berpemahaman bahwa kemudian Ibu bisa 

sekehendak hati menentukan anaknya dapat masuk kedalam surga atau neraka, tetap 

saja yang berhak memasukkan seorang kepada surga dan neraka Allah adalah Allah 

Azza wa Jalla sendiri –dan kita berdoa, termasuk para penghuni surga. Amiin-. Artinya 

ketaatan kepada Ibu harus dibawah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Barangkali 

karena alasan inilah Imam Al Albani mengatakan palsunya hadits berikut dalam “Adh-

Dhoifah” (no. 593) dengan lafadz : 

 الجنة تحت أقدام األمهات، من شئن أدخلن، ومن شئن أخرجن
“Surga dibawah telapak kaki Ibu, barangsiapa yang Ibu kehendaki dapat masuk surga dan 

jika Ibu berkehendak dapat mengeluarkannya dari surga”. 
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TAKHRIJ HADITS AL HAMDU PUNCAK RASA SYUKUR 

 Diriwayatkan bahwa Nabi � bersabda : 

َما َشَكَر اللَه َعْبٌد ال َيْحَمُدُه " اْلَحْمُد َرْأُس الشْكِر ،  

“A l Hamdu adalah puncak rasa syukur, seorang hamba yang tidak bersyukur kepada 

A llah, berarti ia tidak memuji-Nya”. 
 

Takhrij Hadits : 

 Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Abdur Rozaq dalam “Mushonaf” (no. 19753), 

kemudian Imam Baihaqi dalam “Syu’abul Iman” (no. 4223) dan Imam Baghowi dalam “Syarhus 

Sunnah” (1/312), keduanya juga meriwayatkannya melalui jalur Imam Abdur Rozaq, dari jalan : 

بَـرَنَا َمْعَمٌر ، َعْن قَـَتاَدةَ ، َأن َعْبَد اللِه بَْن َعْمٍرو ، َقالَ  ْيِه َوَسلَم : َأْخ : َقاَل رَُسوُل اللِه َصلى اللُه عََل   

“Akhbaronaa Ma’mar dari Qotadah dari Abdullah bin ‘Amr Rodhiyallahu anhu ia berkata, 

bahwa Rasulullah � bersabda : “Al Hadits”. 

 

Kedudukan sanad : 

 Para perowinya adalah para perowi tsiqoh dan para Aimah yang masyhur dalam 

keimanan dan keteguhan agamanya. Namun hadits ini memiliki cacat, yaitu keterputusan sanad 

antara Imam Qotadah dan sahabat Abdullah bin ‘Amr Rodhiyallahu anhu. Imam Al Albani dalam 

“Silsilah Hadits Adh-Dhoifah” (no. 1732) berkata : 

" لم يسمع قتادة من صحابي غير أنس "  قلت : و هذا إسناد ضعيف ، النقطاعه بين قتادة و ابن عمرو ، فقد قال الحاكم :
 . و عن أحمد مثله .

“Ini, sanadnya lemah, karena terjadi keterputusan antara Qotadah dengan Ibnu ‘Amr 

Rodhiyallahu anhu. Imam Al Hakim berkata : ‘Qotadah tidak pernah mendengar dari seorang 

sahabat pun, selain Anas bin Malik Rodhiyallahu anhu’. Begitu (juga dinukil) dari Imam Ahmad, 

(pernyataan) seperti ini”. 

 Imam Suyuthi dalam “Tadribur Rowi” berkata : 

بسنٍد رجاله ثقات لكنه ُمنقطع عن ابن » األدب«والبيهقي في » ْسند الفردوسمُ «والديلمي في » غريبه«روى الخطابي في 
».الَحْمد رأس الشكر, ما َشَكَر اهللا عبد ال يَْحمدهُ «قال:  -صلى اهللا عليه وسلم  -عَمرو أن َرُسول اهللا   

“Diriwayatkan oleh Al Khothoobiy dalam “Ghoribnya”, Ad-Dailamiy dalam “Musnad Al Firdaus” 

dan Baihaqi dalam “Al Adab”, dengan sanad para perowinya tsiqoh, namun terjadi 

keterputusan. Dari Ibnu ‘Amr bahwa Rasulullah � bersabda : “Al Hadits”. 

 

 Imam Az-Zaila’iy dalam “Takhriiju Ahaaditsil Kaasyif” menemukan sanad lain untuk 

hadits ini, kata beliau : 
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ام َأبُو عَ  اَل أخبرنَا اِإلَم بَـَغِوّي ِفي تـَْفِسيره ِفي آخر ُسورَة بني ِإسْرَائِيل فَـَق ّلي اْلُحَسيْن بن ُمَحمد َوأما َحِديث ابْن َعباس فَـَرَواُه اْل
 د بن ُسلَْيَمان ثـََنا َأُبو الَْعبا اِإلَمام أَُبو الطّيب سهل اْبن ُمَحم اس اْألََصم ثـَنَا ُمَحمد بن ِإْسَحاق ثَـَنا نصر بن َحماد َأبُو الَقاِضي ثـََن

 اس قَاَل َقاَل َرُسول اهللا َصلنَا ُشْعَبة َعن حبيب بن أبي ثَابت َسِمعت سعيد بن ُجَبير يحدث َعن ابْن عَب ى اللُه الَْحارِث اْلوراق ثـَ
 َعَلْيِه َوَسلم َ ... َفذكره

“Adapun haditsnya Ibnu ‘Abbaas Rodhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al Baghowiy dalam 

Tafsirnya pada akhir surat Bani Isroil, ia berkata : ‘Akhbaronaa Al Imam Abu ‘Aliy Al Husain bin 

Muhammad Al Qodhiy, haddatsanaa Al Imam Abut Thoyyib Sahal bin Muhammad bin 

Sulaiman, haddatsanaa Abul Abbas Al Ashom, haddatsanaa Muhammad bin Ishaq, 

haddatsanaa Nashor bin Hammaad Abul Harits Al Warooq, haddatsanaa Syu’bah dari Habiib 

bin Abi Tsaabit, aku mendengar Sa’id bin Jubair menceritakan hadits dari Ibnu ‘Abbas, ia 

berkata : ‘Rasulullah � bersabda : “Al Hadits”. 

 

Kedudukan sanad : 

 Hadits ini memiliki cacat yaitu rowi yang bernama Nashor bin Hammaad, Imam Bukhori 

mengomentarinya : “يتكلمون فيه” (para ulama hadits mengkritiknya). Imam Muslim berkata : 

 tidak ditulis) ”ال يكتب حديثه“ : Imam Abu Zur’ah berkata .(Hilang haditsnya) ”ذاهب الحديث“

haditsnya). Imam Abu Hatim : “متروك الحديث” (matruk haditsnya). Kesimpulan untuk status 

Nashor ini adalah haditsnya sangat lemah sekali. 

 Dari pemaparan sanad-sanad diatas, tidak ragu lagi hadits ini adalah lemah. 
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TAKHRIJ HADITS ‘CUKUPLAH KEMATIAN SEBAGAI NASEHAT’ 

Telah masyhur haditts yang berbunyi : 

واعظاً  بالموت كفى  
“Cukuplah Kematian sebagai nasehat”. 
 
 Hadits ini dikatakan disabdakan oleh Nabi �, yang riwayatnya ditulis oleh : 
1. Imam Baihaqi dalam “Syu’abul Iman” (no. 10160). 
2. Imam Al Qodhoo’I dalam “Musnad” (no. 12966). 
3. Imam Ibnul A’robi dalam “Mu’jam” (no. 962). 
4. Imam Ibnu HIbatullah dalam “Ta’ziyatul Muslim an ‘Akhiihi” (1/49). 
Semua Aimah diatas meriwayatkannya dari jalan : 

ياسر ابن يعني عمار عن ، الحسن عن ، عبيد بن يونس عن ، بدر بن يعالرب ثنا ، رشيد بن داود ثنا  

“haddatsanaa Daawud bin Rosyiid, haddatsanaa Ar-Robii’ bin Badar dari  Yunus bin 
‘Ubai dari Al Hasan dari ‘Amaar bin Yaasir � dari Nabi � secara marfu’. 
Kedudukan sanad : 
 Semua perowinya tsiqoh, menurut Al Hafidz dalam “At-Taqriib”, kecuali Ar-
Robii’ , ia dinilai matruk oleh Al Hafidz. Sehingga sanad ini sangat lemah. Disamping 
kelemahan pada rowinya, hadits ini juga munqothi, karena Al Hasan Al Bashri, dengan 
ketsiqohannya beliau adalah seorang Mudallis dan riwayat ‘an’anahnya terkadang 
membahayakan dan ini terbukti pada sanad ini, dimana Imam Al Mizziy dalam 
“Tahdzibul Kamal” mengatakan bahwa Al Hasan tidak pernah mendengar dari sahabat 
‘Amaar �. Alhasil sanad riwayat ini sangat lemah.   
 

Namun terdapat jalan lain sahabat ‘Amaar � yang diriwayatkan oleh Imam 
Ahmad dalam “Az-Zuhud” (993)  dengan sanad : 

ياسر بن عمار عن ، رجل عن ، عبيد بن يونس حدثنا ، جعفر حدثنا ، سيار حدثني  
“haddatsanii Sayaar, haddatsanaa Ja’far, haddatsanaa Yunus bin ‘Ubaid dari seorang 
laki-laki dari ‘Amaar bin Yaasir ia berkata (mauquf haditsnya)”. 
 Imam Ibnu Abid Dunya dalam “Al Yaqiin” (no. 30), juga meriwayakan dengan 
sanad yang sama, hanya bendanya Yunus berkata : ‘dari orang yang mendengar 
‘Amaar �  berkata : “idem”. 
 Kedudukan sanad : Sayaar dan Ja’far dua orang perowi shoduq menurut Al 
Hafidz dalam “At Taqriib”, sedangkan Yunus perowi tsiqoh sebagaimana dalam sanad 
diatas. Kemudian kelemahan sanad ini ada pada perowi yang mubham yang tidak 
disebutkan namanya. Dan ini adalah riwayat yang mauquf karena berasal dari sahabat 
‘Amaar bin Yaasir �. Dalam “Silsilah Adh-Dhoifah” (no. 502), Imam Al Albani 
mengatakan bahwa riwayat yang mauquf ini yang benar. 
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Kami mendapatkan juga sabda yang dinisbatkan kepada Nabi � diatas, 
dinisbatkan kepada beberapa sahabat diantaranya : 

1. Sahabat Umar bin khothob �. 
Imam Abu Nu’aim dalam “Ma’rifatus Shohabah” (no. 195) meriwayatkan dengan 
sanadnya : 

 بالموت كفى عنه اهللا رضي خاتمه نقش وكان به ، بكار بن الزبير ثنا ، الخزاعي إسحاق ثنا   أحمد بن سليمان ، به أخبرنا
  عمر يا واعظا

“Akhbaronaa Sulaiman bin Ahmad haddatsanaa Ishaq Al Khuzaa’iiy, haddatsanaa 
Az-Zubair bin Bakaar, adalah ukiran cincinnya Umar � tulisannya ‘Cukuplah 
kematian sebagai nasehat’. 
 Kedudukan sanad : semua perowinya tsiqoh, kecuali Ishaaq Al Khuzaa’iy, 
dinilai shoduq oleh Al Hafidz dalam “At-Taqrrib”. Sehingga sanad atsar ini Hasan –
Insya Allah-. 
 

2. Shahabat Abu Dardaa’  Rodhiyallahu 'anhu  
Imam Abu Nu’aim dalam “Hilyatul Auliyaa’” (1/217) meriwayatkan dari jalan : 

 الدرداء أبا أن بيلشرح عن عياس بن اسماعيل ثنا
“Haddatsanaa Ismail bin ‘Ayaas dari  Syahabiil bahwa Abu Dardaa’  Rodhiyallahu 
'anhu berkata : ‘dalam kalimat yang panjang terdapat didalamnya perkataan pada 
bab ini’”. 
 Kedudukan sanad : Ismail bin ‘Ayaas, dinilai Al Hafidz Shoduq jika 

meriwayatkan dari ulama di negerinya dan dalam hal ini beliau sebagai penduduk 
Syam meriwayatkan dari Syahabiil yang juga penduduk Syam. Syarhabiil dinilai 
tsiqoh oleh Imam Al’ijli dan Imam Ibnu Hibban, namun didhoifkan oleh Imam Ibnu 
Ma’in, sehingga Al Hafidz menilainya shoduq terdapat layyin (kelunakan) dalam 
riwayatnya. Dengan adanya penguat-penguat sebelumnya maka, tidak berlebihan 
kalau sanadnya dikatakan Hasan-Insya Allah-. 
 

3. Shahabat Abdullah bin Mas’ud  Rodhiyallahu 'anhu  
Imam Ibnul Mubarok meriwayatkannya dalam “Az-Zuhud” (no. 1760) dari jalan : 

 مسعود ابن قال:  قال مغول بن مالك أنا
“Akhbaronaa Maalik bin Maghuul ia berkata, Ibnu Mas’ud  Rodhiyallahu 'anhu 
berkata : “idem”. 
 Kedudukan sanad : Maalik bin Maghuul dinilai Tsiqoh tsabat oleh Al Hafidz  
dalam “At-Taqriib”. Namun sanad ini terputus karena Maalik berada di thobaqoh 
Kibar Atba’ut Tabi’in, sehingga tidak pernah berjumpa dengan sahabat Abdullah bin 
Mas’ud  Rodhiyallahu 'anhu. 
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 Imam As-Sakhowiy dalam “Al Maqoosidul Hasaanah” (1/170) berkata : 

 الفضيل قول من مشهور وهو ضعيف، وسنده. واعظاً  بالموت كفى: رفعه ياسر بن عمار عن الشعب في والبيهقي لطبرانيول
 الزهد في البيهقي رواه عياض بن

“dalam riwayat Thobroniy dan Baihaqiy dalam “Asy-Syu’ab” dari ‘Amaar bin Yaasir 
secara marfu’ (dari Nabi  Shollallohu alaihi wa Salaam) : “Cukuplah kematian sebagai 
nasehat”. 
Sanadnya lemah dan ini adalah perkataan yang Masyhur dari A l Fudhoil bin’ Iyaadh 
sebagaimana riwayat Imam Baihaqi dalam “Az-Zuhud”. 
 
 Berdasarkan keterangan diatas, Imam Fudhoil adalah seorang Atbaut Tabi’in 
dan tidak tertutup kemungkinan beliau mengambilnya dari Tabi’in dan Tabi’in 
mengambilnya dari para sahabat  Rodhiyallahu 'anhum. Kesimpulan akhir, atsar ini 
tsabit dari sahabat Nabi  Shollallohu alaihi wa Sal aam. 
 
 Dan matan (isi) hadits ini benar didukung oleh sabda Nabi  Shollallohu alaihi wa 
Salaam berikut : 

اْلَمْوتَ  يـَْعنِى. » اللذاتِ  َهاِذمِ  ذِْكرَ  أَْكِثُروا «  
“Perbanyaklah mengingat penghancur keledzatan” yakni kematian”(HR. Tirmidzi, Nasa’I 
dan Ibnu Majah, dihasankan oleh Imam Tirmidzi dan dishahihkan oleh Imam Al Albani). 
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TAKHRIJ HADITS DOA BERBUKA PUASA 

 Segala puji bagi Allah �, sholawat dan salam terlimpah curahkan kepada Nabi 

�, keluarganya dan para sahabatnya dan semoga kita semua termasuk pengikut Beliau 

� . Amma Ba’du : 

 

 Telah datang beberapa riwayat tentang doa yang diucapkan seorang Muslim 

ketika berbuka puasa, namun tidak ada yang shahih, sebagian ulama menganggap 

hadits berikut shahih atau minimal hasan, sehingga dapat dijadikan hujjah dalam 

beramal. Oleh karenanya mari kita lihat penjelasan hadits-haditsnya : 

ْن َشاَء اللهُ  .1  َذَهَب الظَمأُ َوابـْتـَلِت اْلُعُروُق َوثـََبَت اَألْجُر ِإ
“Telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan dan telah tetap pahala, Insya 

A llah”. 

Takhrij Hadits : 

 Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam “Sunannya” (no. 2359), 

Imam Nasa’I dalam “Sunan Kubro” (no. 3329) & “Amalul Yaum wal Lailah” (no. 299), 

Imam Baihaqi dalam “Sunan Kubro” (4/239) dan “Sunan Sughro” (no. 8391), Imam Al 

Hakim dalam “Al Mustadrok” (no. 1484), Imam Daruquthni dalam “Sunannya” (no. 

2302), Imam Al Baghowi dalam “Syarhus Sunnah” (1/430), Imam Thabrani dalam 

“Mu’jam Kabiir” (no. 14097), Imam Al Jurjaaniy dalam “Tartiibul Amaali Al 

Khomiisiyyah” (no. 1731), Imam Ibnus Sunniy dalam “Amalul Yaum wal Lailah” (no. 

478), dan Imam Al Bazaar dalam “Al Musnad” (no. 5395) semuanya melalui jalan : 

 ثـََنا َمْرَواُن يـَْعِني ابَْن َساِلٍم الُْمَقفَحَسِن، أَْخبَـَرِني الُْحَسيُْن بُْن َواِقٍد، َحد ثـََنا َعِلي بُْن اْل ِبُض «َع، قَاَل: َحد رََأْيُت ابَْن عَُمَر يـَْق
َوَقاَل: َكاَن َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم، ِإَذا أَْفطََر َقالَ » ْقطَُع َما زَاَد َعَلى اْلَكف َعَلى لِْحَيِتهِ، فَـيَـ    

“Haddatsanaa Ali Ibnul Hasan, akhbaronii A l Husain bin Waaqid, haddatsanaa 

Marwaan bin Saalim Al Muqoffa ia berkata : ‘aku melihat Ibnu Umar Rodhiyallahu 

anhu memotong jenggotnya yang melebih segenggam tangannya, lalu ia berkata 
adalah Rasulullah � jika berbuka puasa Beliau � berdoa : “A l Hadits””. 

Kedudukan sanad : 

1. Ali Ibnul Hasan (w. <210 H), perowi Bukhori-Muslim, dinilai Tsiqoh Haafidz 

oleh Al Hafidz dalam “At-Taqriib”. 

2. Al Husain bin Waaqid Al Marmaaziy (w. 158 atau 158 H), perowi Muslim, 

Imam Bukhori hanya meriwayatkannya secara Mu’alaq, dinilai tsiqoh lahu 

auhaam (memiliki kesalahan) oleh Al Hafidz dalam “At-Taqriib”. 

3. Marwaan bin Saalim Al Muqoffa’, Al Hafidz dalam “At-Taqriib” menilainya, 

‘maqbuul’. Dan istilah maqbuul yang dimaksud oleh Al Hafidz adalah seorang 
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perowi yang layyin haditsnya jika bersendirian, namun ia dapat dijadikan 

penguat. Sebenarnya Marwaan ini ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Hibban, namun 

agaknya Al Hafidz tidak puas dengan tautsiq Imam Ibnu Hibban, jika 

bersendirian terhadap perowi-perowi yang majhul, karena Marwaan ini sedikit 

haditsnya. 

 

Berdasarkan pemaparan sanad diatas, maka ini adalah sanad yang lemah, 

sekalipun kelemahannya ringan. Bahkan sebagian Aimah menaikkan derajat 

haditsnya, diantara : Imam Daruquthni setelah meriwayatkan hadits ini 

mengatakan, sanadnya hasan. Yang lebih menaikkan derajatnya lagi adalah Imam 

Al Hakim, dimana beliau berkata setelah meriwayatkan hadits ini : 

 هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا بالحسين بن واقد و مروان بن المقنع
“ini adalah hadits shahih atas syarat Syaikhoin (Bukhori-Muslim), keduanya (Imam 

Bukhori & Imam Muslim) berhujjah dengan Al Husain bin Waaqid dan Marwaan 

ibnul Muqoffa’”. 

Namun perkataan Imam Al Hakim ini ada 2 hal yang perlu dibicarakan : 

1. Al Husain bin Waaqid, hanya Imam Muslim yang berhujjah dengannya, 

sedangkan Imam Bukhori hanya meriwayatkan haditsnya secara Mu’alaq. 

2. Marwaan ibnul Muqoffa, tidak dijadikan hujjah oleh Imam Bukhori, begitu juga 

oleh Imam Muslim. Al Hafidz Ibnu Hajar dalam “Tahzdibut Tahdzib” telah 

mengisyaratkannya, katanya : 

 زعم الحاكم فى " المستدرك " أن البخارى احتج به فوهم ، و لعله اشتبه عليه بمروان األصفر
“A l Hakim menduga dalam “Al Mustadrok” bahwa Al Bukhori berhujjah dengan 

Marwaan ini, maka ini keliru, mungkin tersamar baginya bahwa yang dimaksud 

adalah Marwaan Al Ashfar”. 
 

 Kami memiliki pandangan berbeda, bahwa hadits ini tidak dapat dinaikkan 

kepada derajat hasan, apalagi shahih. Karena Marwaan bin Saalim Al Muqoffa’ 

hanya ditautsiq oleh Imam Ibnu Hibban, dan kesendirian tautsiq beliau tidak 

menentramkan hati untuk menerimanya. Imam Al Albani dalam “Tamaamul 

Minnah” ketika menyebutkan dalam mukadimahnya, kaedah-kaedah ilmiyyah 

beliau berkata : 

 القاعدة الخامسة عدم االعتماد على توثيق ابن حبان
“Kaedah yang kelima tidak berpegang kepada tautsiqnya Ibnu Hibban”. 
Kemudian dibawah kaedah ini, Imam Al Albani menjelaskan alasanya, yakni Imam 

Ibnu Hibban memiliki manhaj yang menyelisihi jumhur ulama, yaitu beliau 
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gampang memberikan tautsiq kepada perowi yang majhul yang tidak diketahui 

ada pengingkaran pada haditsnya. 

 

 Mungkin akan ada yang berkomentar, yang menetapkan kaedah in yakni Imam 

Al Albani dalam beberapa kitabnya, terutama kitab “Irwaaul Ghoolil” 

menghasankan hadits ini?, maka kami menjawab, penghasanan beliau berdasarkan 

kaedah yang beliau katakan sendiri dalam akhir penjelasan kaedah kelima diatas, 

kata beliau : 

الممارسة لهذا العلم قل  وإن مما يجب التنبيه عليه أيضا أنه ينبغي أن يضم إلى ما ذكره المعلمي أمر آخر هام عرفته ب
من نبه عليه وغفل عنه جماهير الطالب وهو أن من وثقه ابن حبان وقد روى عنه جمع من الثقات ولم يأت بما ينكر 

 عليه فهو صدوق يحتج به
“dan yang wajin diperingatkan juga, hendaknya menggabungkan kepada apa yang 

disebutkan oleh A l Mu’alimiy, perkara lainnya yang penting yang diketahui oleh 

orang yang mendalami ilmu ini, sedikit sekali yang memperhatikannya dan 

dilalaikan oleh mayoritas penuntut ilmu, yaitu apa yang ditsiqohkan Ibnu Hibbaan 

dan diriwayatkan darinya sejumlah perowi tsiqoh dan tidak datang sesuatu yang 

mengingkarinya, maka ia adalah perowi shoduq yang dapat dijadikan hujjah”. 

 

 Dari penjelasan Imam Al Albani tersebut, seorang rowi yang hanya ditautsiq 

oleh Imam Ibnu Hibban dapat dinilai sebagai perowi shoduq dengan 2 kriteria 

tambahan : 

1. Ia memiliki sejumlah murid tsiqoh yang meriwayatkan darinya. 

2. Haditsnya tidak terjadi pengingkaran padanya.  

Berdasarkan penjelasan inilah, Imam Al Albani menghasankan haditsnya, dengan 

alasan Marwaan Al Muqoffa’ adalah perowi shoduq karena, kata Imam Al Albani 

dalam Irwaaul Gholil : 

ثم إن مروان بن سالم قد روى عنه غير الحسين بن واقد : عزرة بن ثابت وهو وان لم يوثقه غير ابن حبان فاورده في ( 
) فيقويه تحسين الدارقطني لحديثه كما رايت وتصحيح من صححه كما ياتي 223/  1الثقات ) (   

“kemudian Marwaan bin Saalim telah meriwayatkan darinya selain Al Husain bin 

Waaqid, yaitu ‘Uzroh bin Tsaabit. Marwaan sekalipun tidak ditsiqohkan oleh selain 

Imam Ibnu Hibbaan sebagaimana dalam “Ats-Tsiqoot” (1/223), ia menjadi kuat 

dengan penghasanan Imam Daruquthniy terhadap haditsnya, sebagaimana engkau 

lihat dan penshahihan dari ulama yang menshahihkannya sebagaimana akan 

datang”. 
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 Yang dimaksud oleh Imam Al Albani dengan ulama yang menshahihkannya 

adalah Imam Al Hakim, namun telah kami jelaskan kekeliruan Imam Al Hakim 

dalam menilai Marwaan Al Muqoffa, sehingga penshahihan beliau dibangun diatas 

kekeliruan ini. Sekarang tersisalah penghasanan yang diberikan oleh Imam 

Daruquthni, maka kami menemukan bahwa terkadang penghasanan yang 

diberikan oleh Imam Daruquthni bermakna ghoriib (asing) atau mungkar, Syaikh 

Thooriq ‘Iwaadhullah dalam “Al Irsyaadaat” berkata : 

 قال طارق عوض اهللا في اإلرشادات
 ((وهذه أمثلة عن اإلمام الدارقطني :

 فمن ذلك :
) : 1أخرج في " السنن " (  

عقوب بن األشج ، عن عون بن عبد اهللا حديث : الوليد بن مسلم : أخبرني ابن لهيعة : أخبرني جعفر بن ربيعة ، عن ي
بن عتبة ، عن ابن عباس ، عن عمر بن الخطاب ، عن النبي صصص ـ في التشهد ـ : " التحيات هللا ، والصلوات 

 الطيبات المباركات هللا " .
 ثم قال :

 " هذا إسناد حسن ، وابن لهيعة ليس بالقوي " .
 وقوله : " إسناد حسن " بمعنى : غريب منكر .

ل على ذلك :ويد  
) ، وقال :2أنه أخرجه في كتاب " الغرائب واألفراد " (   

" غريب من حديث عمر عن النبي صصص ، ومن حديث ابن عباس عنه ، ولم يروه غير جعفر بن ربيعة عن يعقوب بن 
ن تـ يسي".األشج ، وال نعلم أحدًا رواه غير الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة ، وتابعه عبد اهللا بن يوسف ال  

 يعني : تابع الوليد ؛ فالحديث مما تفرد به ابن لهيعة .
) ؛ وزاد : 3وقال نحو هذا في " العلل " (  

" ... وال نعلم رفعه عن عمر عن النبي صصص غير ابن لهيعة ، والمحفوظ ما رواه عروة ، عن عبد الرحمن بن عبد 
مرفوع " .القاري ، أن عمر كان يعلم الناس التشهد ـ من قوله ؛ غير   

تفرده برفع الحديث عن عمر عن النبي صصص ثم  قلت : وهذا يدل على أن رواية ابن ليهعة عند شاذة أو منكرة ؛ ل
 لمخالفته للمحفوظ عند الدارقطني ، وهو وقف الحديث .

“dikeluarkan dalam “Sunan” hadits A l Waliid bin Muslim, akhbaronii Ibnu Luhai’ah, 

akhbaronii Ja’far bin Robii’ah dari Ya’qub ibnul Asyji dari ‘Aun bin Abdullah bin 
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‘Utbah dari Ibnu Abbas dari Umar bin Khothob dari Nabi � tentang tasyahud : “At-

Tahiyyaatu lillah wash sholawaatut Thoyyibaatul Mubaarokaatu lillah”. 

Lalu Imam Daruquthni berkata : ‘ini sanadnya hasan, Ibnu Luhai’ah tidak kuat’. 

Ucapan Imam Daruquthni ‘sanadnya hasan’, maknanya adalah ‘ghoriib mungkar’. 

Yang menunjukkan hal ini adalah : 

Imam Daruquthni mengeluarkan haditsnya dalam kitabnya “Al Ghoroib wal Afrood”, 
lalu berkata : ‘ghoriib dari hadits Umar dari Nabi �, yaitu dari hadits Ibnu Abbas 

dari Umar, dan tidak ada yang meriwayatkannya selaian Ja’far bin Robi’ah dari 

Ya’qub ibnul Asyji, dan kami tidak mengetahui seorang pun meriwayatkannya selain 

Al Waliid bin Muslim dari Ibnu Luhai’ah dan dimutaba’akhbaronii oleh Abdullah bin 

Yusuf At-Tannaisiy’. 

Yakni penguat untuk Al Waliid, maka hadits ini merupakan kesendiriannya Ibnu 

Luhai’ah. 

Imam Daruquthni mengatakan seperti ini dalam kitabnya “A l’illal dan menambahkan 

: ‘kami tidak mengetahui ada yang memarfukannya dari Umar dari Nabi selain Ibnu 

Luhai’ah dan yang terjada adalah yang diriwayatkan Urwah dari Abdur Rokhman bin 

Abdul Qooriy bahwa Umar mengajari manusia doa tasyahud dari ucapannya bukan 

marfu’. 

Aku berkata, ini menujukkan bahwa riwayat Ibnu Luhai ’ah menurutnya Syadz atau 
mungkar, karena kesendiriannya dan memarfukan hadits dari Umar dari Nabi �, 

lalu ia menyelisihi yang mahfuudz menurut Imam Daruquthni, yaitu mauquf 

haditsnya”. 

 

 Imam Daruquthni terpaut sangat jauh masa kehidupannya dengan Marwaan Al 

Muqoffa yang merupakan seorang Tabi’I, sehingga penilaian Imam Daruquthni 

yang tegas saja kepada perowi yang terpaut jauh zamannya, seperti Marwaan ini, 

masih dapat dikritisi, apalagi dalam hal ini Imam Daruquthni tidak secara tegas 

memberikan tautsiq kepada Marwaan, hanya sekedar mengatakan sanad hadits 

doa buka puasa diatas, sanadnya hasan. Oleh karenanya, kami kembali kepada 

kaedah asal untuk tidak menerima tautsiq Ibnu Hibban, sehingga hadits ini tetap 

pada kelemahannya. Wallahu A’lam. 

 

 اللُهم إِنى َأْسأَُلَك ِبَرْحَمِتَك الِتى َوِسَعْت ُكل َشْىٍء َأْن تـَْغِفَر ِلى .2
“Ya A llah, aku memohon kepada-Mu rahmat-Mu yang sangat amat luas pada segala 

sesuatu agar Engkau mengampuniku”. 
Takhrij hadits : 
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 Hadits ini ditulis oleh Imam Ibnu Majah dalam “Sunannya” (no. 1825), Imam Al 

Hakim dalam “Al Mustadrok” (no. 1483), Imam Baihaqi dalam “Syu’abul Imam” (no. 

3750) dan Imam Ibnu Sunniy dalam “’Amalul Yaum wal Lailah” (no. 481) semuanya 

dari jalan : 

يُد بُْن ُمْسِلٍم حَدثَـ  ثـََنا اْلَوِل ِه بَْن َأِبى ُمَلْيَكَة يَُـقوُل َسِمْعُت َعْبَد َحدَقاَل َسِمْعُت َعْبَد الل ِه الَْمَدنِىِه َنا ِإْسَحاُق بُْن ُعبَـْيِد اللالل
قَاَل ابُْن َأِبى ». َما تـُرَد  ِإن لِلصاِئِم ِعنَْد ِفطْرِِه لََدْعَوةً «  -صلى اهللا عليه وسلم-بَْن عَْمِرو بِْن الَْعاِص يـَُقوُل َقاَل َرُسوُل اللِه 

َك الِتى َوسِ  ْبَد اللِه بَْن َعْمٍرو يـَُقوُل ِإَذا َأْفطََر اللُهم ِإنى َأْسأَُلَك بَِرْحَمِت َكَة َسِمْعُت َع َعْت ُكل َشْىٍء َأْن تـَغِْفَر ِلى.ُمَلْي  
“haddatsanaa A l Waliid bin Muslim, haddatsanaa Ishaq bin ‘Ubaidillah Al Madaniy ia 

berkata, aku mendengar Abdullah bin Abi Mulaikah berkata, aku mendengar 

Abdullah bin ‘Amr ibnul Ash berkata, Rasulullah � bersabda : “sesunggunya bagi 

orang yang berpuasa ketika berbuka, baginya terdapat doa yang tidak akan 

ditolak”.  

Ibnu Abi Mulaikah berkata, aku mendengar Abdullah bin ‘Amr Rodhiyallahu anhu 

berdoa ketika berbuka puasa : “A l Hadits”. 

Kedudukan sanad : 

1. Al Waliid bin Muslim (w. 194 atau 195 H), perowi Bukhori-Muslim, dinilai Al 

Hafidz dalam “At-Taqriib”, ‘tsiqoh, namun banyak melakukan tadlis taswiyyah’. 

2. Ishaq bin Ubaidillah, kata Imam Al Albani dalam “Irwaaul Ghoolil” : 

اسحاق هذا وهو ابن عبيداهللا ابن أبى المهاجر المخزومي موالهم الدمشقي أخو إسماعيل بن عبيداهللا وفي ترجمته 
ه مسلم ) ولم يذكر فيه جرحا وال تعديال وذكره ابن حبان ساق الحافظ ابن عساكر هذا الحديث وقال : ( روى عن

يته أبو عبد الحميد مولى عبد الرحمن بن الحارث بن  13/  2في ( الثقات ) وقال (  ) : ( من أهل الشام كن
 هشام يروى عن أم الدرداء ( أي الصغرى ) روى عنه سعيد بن عبد العزيز مات سنة اثنتين وثالثين ومائة ) 

“Ishaq adalah Ibnu Ubaidillah Ibnu Abil Muhaajir A l Makhzuumiy maula mereka 

Ad-Damsyiqiy, saudaranya Ismail bin Ubaidillah dalam biografinya yang 

disebutkan A l Hafidz Ibnu ‘Asaakir hadits ini, katanya meriwayatkan dari Muslim, 

dan tidak disebutkan jarh maupun ta’dil kepadanya. Ibnu Hibban 

menyebutkannya dalam “Ats-Tsiqoot” (2/13), katanya : ‘penduduk Syam, 

kunyahnya Abu Abdul Humaid maula Abdur Rokhman ibnul Harits bin Hisyaam 

meriwayatkan dari Ummu Dardaa’ (yaitu sughro), meriwayatkan darinya Sa’id 

bin Abdul Aziz, wafat tahun 132 H). 

3. Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah (w. 117 H), Tabi’I pertengahan, 

perowi Bukhori-Muslim, dinilai tsiqoh faqiih oleh Al Hafidz dalam “At-Taqriib”. 
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Berdasarkan pemaparan sanadnya, hadits ini  lemah dengan sebab kemajhulan 

Ishaq bin Ubaidillah ini, Imam Al Albani telah menjelaskan secara panjang lebar 

kedhoifan hadits ini dalam kitabnya “Al Irwaa”. 

 

 Berdasarkan pemaparan kami diatas, maka tidak ada doa khusus dari Rasulullah 

� yang dianjurkan bagi seseorang berdoa ketika berbuka puasa, hanya saja 

dianjurkan bagi seseorang berdoa untuk meminta kebaikan akhirat dan dunianya, 

karena doanya orang yang sedang berpuasa mustajab, sebagaimana sabda Nabi � : 

ْعَوتـُُهُم الصاِئُم َحتى يـُْفِطرَ  ثَةٌ َال تـُرَد َد  ثََال
“ada tiga orang yang tidak ditolak doanya : orang yang berpuasa sampai berbuka, 

…” (HR. Tirmidizi, dihasankannya dan Imam Al A lbani menilai shahih penggalan 

kalimat yang pertama ini). 

 

Wallahu A’lam bis Showaab, Washolatu was salam ‘alaa Rasulillah wa Aalihi wa 

Ashabihi. 
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TAKHRIJ HADITS JIKA MUNCULNYA FITNAH DAN BID’AH 

 

 Diriwayatkan bahwa Nabi Sholallahu 'alaihi wa Salam bersabda : 

فعليه لعنة اهللا و  ظهرت الفتن و البدع ، و سب أصحابي ، فليظهر العالم علمه ، فمن لم يفعل ذلك ، إذا
عدال المالئكة و الناس أجمعين ، ال يقبل اهللا له صرفا و ال  

“Jika muncul fitnah-fitnah dan bid’ah-bid’ah serta para sahabatku dicaci maki, maka 

hendaknya orang yang alim menampakkan ilmunya, barangsiapa (orang alim) yang tidak 

menampakkan ilmunya, maka berhak atasnya laknat Allah, Malaikat dan manusia semuanya, 

Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima penolong dan tebusan untuknya”. 

Takhrij Hadits : 
 
 Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Al Khothib Al Baghdadi dalam “Al 

Jaamiu li akhlaqir Roowi wa ‘Adaabis Saami’” (no. 1366) dan Imam Ibnu 

Rozaquwaih dalam “Juz min Haditsihi” (q 2/2) (sebagaimana dinukil dalam 

Adh-Dhoifah karya Al Albani), semuanya dari jalan :  

نا محمد بن عبد المجيد المفلوج ، نا الوليد بن مسلم ، عن ثور بن يزيد ، عن خالد بن معدان ، عن معاذ بن جبل ، قال : 
 قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :

“Akhbaronaa Muhammad bin Abdul Majiid Al Mafluuh, akhbaronaa Al Waliid bin Muslim 

dari Tsaur bin Yaziid dari Khoolid bin Ma’daan dari Muadz bin Jabbal Rodhiyallahu anhu 

ia berkata, Rasulullah bersabda : “A l Hadits”. 

Kedudukan sanad : 

1. Muhammad bin Abdul Majiid Al Mafluuh, Imam Adz-Dzahabi dalam 

“Lisaanul mizaan” berkata : 

محمد بن عبد المجيد التميمي المفلوج عن حماد بن زيد ضعفه محمد بن غالب تمتام ومن مناكيره قال حدثنا الوليد 
نبن مسلم عن ثور عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا ظهرت الفت  

“Muhammad bin Abdul Majiid Al Mafluuh dari Hammad bin Zaid, didhoifkan oleh 

Muhammad bin Ghoolib Tamtaam, termasuk kemungkaran (haditsnya) adalah .. 

(lalu disebutkan sanad diatas) 
2. Al Waliid bin Muslim (w. 194 atau 195 H), perowi Bukhori-Muslim, dinilai 

Al Hafidz dalam “At-Taqriib” “ثقة لكنه كثير التدليس و التسوية” (Tsiqoh, namun 

banyak melakukan tadlis dan Taswiyyah). 
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3. Tsaur bin Yaziid (w. 150 atau 153 atau 155 H), perowi Bukhori-Muslim,  

dinilai Al Hafidz dalam “At-Taqriib” “ثقة ثبت إال أنه يرى القدر” (Tsiqoh, tsabat, 

namun ia berpemikiran Qodariyyah). 

4. Khoolid bin Ma’daan (w. 103 H), tabi’I wasith, perowi Bukhori-Muslim, 

dinilai Al Hafidz dalam “At-Taqriib” “ثقة عابد يرسل كثيرا” (Tsiqoh, ahli ibadah 

banyak memursalkan hadits). Al Hafidz dalam “Tahdzibut Tahdzib” 

menukil perkataan Imam Abu Hatim, kata beliau : 

و قال ابن أبى حاتم فى " المراسيل " ، عن أبيه : لم يصح سماعه من عبادة بن الصامت ، و حديثه عن معاذ مرسل ، 
ينهما اثنان ، و أدرك أبا هريرة و لم يذكر سماعا . ربما كان ب  

“Ibnu Abi Hatim dalam “Al Maroosiil” menukil dari Bapaknya, kata beliau : ‘tidak 

valid pendengarannya dari ‘Ubaadah ibnush Shoomit, haditsnya dari Mu’aadz 

Mursal, terkadang diantara keduanya ada dua orang perowi dan Khoolid semasa 

dengan Abu Huroiroh Rodhiyallahu anhum, namun tidak pernah berjumpa 

mendengar darinya”. 

5. Muadz bin Jabal Rodhiyallahu anhu (w. 18 H), sahabat Masyhur. 

 

Dari keterangan diatas, hadits ini memiliki 4 cacat : 

1. Kedhoifan perowi Al Mafluuh diatas. 

2. Tadlisnya Al Waliid, karena beliau seorang Mudallis bahkan dengan tadlis 

taswiyyah, dimana riwayatnya baru diterima ketika ia menjelaskan 

aktivitas riwayatnya, tidak hanya dari gurunya, namun diperlukan juga 

kejelasan dari semua perowi diatas gurunya sampai terakhir. Dalam 

sanad ini, beliau meriwayatkan dengan ’an’anah dari gurunya, begitu 

juga riwayat gurunya ke atasnya dengan lafadz ‘an’anah juga, yang 

menunjukkan ketidakjelasan aktivitas pendengarannya dari gurunya dan 

gurunya ke rowi atasnya, sehingga ini termasuk cacat yang 

mempengaruhi keshahihan hadits. 

3. Tsaur, seorang perowi ahli bid’ah, dimana bid’ah adalah salah satu sebab 

dijatuhkannya jarh (celaan) kepada seorang rowi. 

4. Khoolid, tidak pernah mendengar dari sahabat Muadz, bahkan dikatakan 

Imam Abu Hatim, biasanya antara diri Khoolid dengan sahabat Mu’aadz 

Rodhiyallahu anhu ada perantara 2 perowi, sehingga tidak saja sanadnya 

munqothi (terputus), namun ia juga kategori Mu’dhool, yaitu terputus 

sanadnya dengan 2 perowi atau lebih secara berturut-turut. 
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Kesimpulannya, hadits ini sangat lemah, sebagaimana penjelasan 

Imam Al Albani dalam “Silsilah Ahaadits Adh-Dhoifah” (no. 1506). Wallahu 

A’lam. 
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TATA CARA SHOLAT ORANG SAKIT 

 Sholat lima waktu adalah suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang Muslim, 

apapun kondisi dan keadaannya. Termasuk ketika seseorang sedang menderita sakit, bahkan 

seharusnya pada kondisi ini, ia harus lebih rajin dan lebih khusyu’ dibandingkan ketika sehat, 

karena pada saat-saat seperti ini, ia butuh pertolongan kepada Rabbnya, agar segera diberikan 

kesembuhan.  

Para ulama sepakat bahwa orang yang tidak bisa sholat berdiri, hendaknya ia sholat 

dengan duduk, jika tidak bisa ia sholat dengan berbaring miring, menghadap ke kiblat, 

dianjurkan ia berbaring diatas lambung sebelah kanannya. Jika terpaksa tidak bisa juga maka ia 

berbaring terlentang, dan jika masih kesulitan juga, maka ia sholat dalam posisi apapun yang 

mudah , sampaipun harus dengan berisyarat saja. Nabi � bersabda : 

َتْسَتِطْع فَـَعَلى َجْنبٍ   َصل َقاِئًما ، َفِإْن َلْم َتْسَتِطْع فَـَقاِعًدا ، َفِإْن َلْم 

“Sholatlah dengan berdiri, jika tidak bisa dengan duduk, jika tidak bisa juga dengan 

berbaring diatas lambung” (HR. Bukhori) 
 Terdapat riwayat yang marfu’ dari Sahabat Ali bin Abi Tholib �, yang menjelaskan lebih 

rinci tentang tata cara sholat orang sakit, yaitu diriwayatkan Nabi � bersabda : 

َيْسَتِطْع َأْن َيْسُجَد َأوْ  ْن لَْم  ْستََطاَع فَِإْن َلْم َيْسَتِطْع َصلى َقاِعًدا فَِإ ُض قَاِئًما ِإِن ا َمرِي َمَأ َوَجَعَل ُسُجوَدهُ ُيَصلى اْل

ْن َلْم َيْسَتِطْع َأْن يَُصلَى َقاِعًدا َصلى َعَلى َجْنبِِه اَألْيَمِن مُ  ْن َلْم َيْسَتِطْع َأْن َأْخَفَض ِمْن رُُكوِعِه َفِإ َلِة فَِإ ْستَـْقِبَل الِْقبْـ
ا َيِلى اْلِقبْـَلةَ  ى ُمْستَـلِْقًيا ِرْجَليِْه ِممَمِن َصل  ُيَصلَى َعَلى َجْنِبِه اَألْي

“Orang yang sakit sholatya berdiri semampunya, jika tidak mampu sholatlah sambil 

duduk, jika tidak mampu untuk sujud, maka ia berisyarat dengan menjadikan isyarat 

sujudnya lebih rendah daripada ruku’nya. Jika tidak mampu sholat dengan duduk maka 

ia berbaring diatas lambung kanannya menghadap kiblat, jika tidak mampu untuk 

berbaring diatas lambung kanannya, sholat dengan telentang kedua kakinya 

menghadap kiblat” (HR. Daruquthni, didhoifkan Imam Al Albani didalam “Irwaul 

Gholil”).  

 Bagi orang yang sakit, namun masih mampu berdiri, maka ia tetap sholat berdiri, jika ia 

tidak mampu untuk ruku’ atau sujud, maka dengan menggunakan isyarat ketika ruku’, lalu ia 

duduk berisyarat ketika sujud. Karena Allah � berfirman : 

لِه َقانِِتينَ   َوُقوُموا ِل
“Berdirilah untuk A llah (dalam shalatmu) dengan khusyu'” (QS. A l Baqoroh : 238). 
Lalu dalam ayat lain, Allah � berfirman : 

 هَ َما اْسَتَطْعُتمْ َفاتـُقوا الل  
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“Maka bertakwalah kamu kepada A llah menurut kesanggupanmu” (QS. Ath-Thaghobun 

: 16). 
 Jika orang yang sakit tersebut lupa atau tertidur karena sakitnya, sedangkan ia belum 

mengerjakan sholat, maka ketika bangun atau sadar ia segera melaksanakan sholat yang ia 

tinggalkan, sekalipun waktu sholatnya sudah berlalu, karena Nabi � bersabda : 

 َمْن نَِسَى َصَالًة فـَْلُيَصل ِإَذا ذََكرََها ، َال َكفاَرَة َلَها ِإال َذِلكَ 
“Barangsiapa yang lupa, hendaklah ia sholat ketika ingat, tidak ada kafarahnya kecuali 

mengerjakan sholat tersebut” (Muttafaqun ‘A laih). 
Kemudian Nabi � membaca ayat : 

 َوَأِقِم الصَالَة لِِذْكرِى
“Dirikanlah sholat untuk mengingat-Ku” (Thoha : 14). 
Dalam lafadz Muslim : 

إِ  َصلَها  َالَة فَـلُْي َمْن نَِسَى الص(َالَة ِلذِْكِرىَأِقِم الص) َه َقاَلالل َذا ذََكرََها َفِإن  
“Barangsiapa yang tertidur dari sholatnya, hendaklah ia sholat ketika bangun, karena 
A llah � berfirman : “Dirikanlah sholat untuk mengingat-Ku””. 

 

 Sebagai penutup yang perlu diingat bahwa Allah � Maha Penyayang dan Penyantun 

kepada hamba-Nya, sekalipun orang yang sakit tidak dapat melaksanakan sholat dengan 

sempurna, sebagaimana diwajibkan ketika sehat dan kondisinya fit, namun Allah � tetap 

memberikan pahala utuh kepadanya, persis ketika ia dalam kondisi sehat. Nabi � bersabda : 

 ِإَذا َمِرَض اْلَعْبُد َأْو َسافَـَر ، ُكِتَب لَهُ ِمْثُل َما َكاَن يَـْعَمُل ُمِقيًما َصِحيًحا
“Jika seorang hamba sakit atau melakukan perjalanan safar, akan ditulis baginya 

(pahala) seperti yang ia lakukan ketika mukin dalam keadaan sehat” (HR. Bukhori). 
 

 

 

 

 

 

 (Diringkas dari Tul isan “Ahkamus Sholat lil mariidh wa Thoharotihi” karya Imam bin Baz Rahimahullah). 


