
HUKUM MENGUSAP WAJAH SETELAH BERDOA 

Referensi : “ ��� ����	 
����� ��� �����	 ” (mengusap wajah dengan dua tangan setelah berdoa) karya 

Anonim sumber : Maktabah Syamilah bagian Kitab Ghoiru Mushonafah. 

 

I. Pendahuluan 

 

Sering kita melakukan atau kita dapati kaum Muslimin setelah 

berdoa dengan mengangkat kedua tangannya, mereka kemudian 

mengusapkannya kedua telapaknya ke wajahnya, tentu dengan 

harapan akan dikabulkan doanya. Namun apakah amalan tersebut 

memiliki dasar dari Sunnah Nabi kita Muhammad �? Maka artikel ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan. 

Rasulullah � mensyariatkan kepada umatnya ketika menjelang 

tidur untuk mengumpulkan kedua telapak tangannya lalu meniupnya 

kemudian membaca surat Al Ikhlas, surat Al Falaq dan surat An Naas. 

Setelah selesai membaca ketiga surat tersebut, diusapkan kedua 

telapak tangan tersebut keseluruh anggota tubuhnya yang bisa 

dijangkaunya dimulai dari kepala lalu wajah dan anggota tubuh 

lainnya. Ibu kita Aisyah � mengatakan : 
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“adalah Beliau � jika hendak menuju pembaringan setiap malamnya, Beliau � 

mengumpulkan kedua telapak tangannya lalu meniupnya dan membaca surat Al 

Ikhlas, surat Al Falaq dan surat An Nas. Kemudian mengusapkan kedua telapak 

tangannya ke badannya yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajahnya dan 

anggota tubuh lainnya. Beliau � melakukan hal tersebut sebanyak 3 kali”. (Muttaqun 

‘Alaih). 

Dalam riwayat ini yang tidak diragukan lagi keshahihannya karena 

diriwayatkan haditsnya oleh dua Imam pakar ahli hadits yaitu Imam 

Bukhori dan Imam Muslim dalam kedua kitab shahihnya, terdapat dalil 

bahwa mengusapkan kedua telapak tangan ke anggota tubuh 

diantarannya wajah disyariatkan ketika sehabis berdoa menjelang 

tidur. Namun apakah hal ini disyariatkan juga untuk seluruh doa-doa 



yang lainnya yang dipanjatkan oleh setiap Muslim? Berikut adalah 

hadits-hadits yang berkaitan dengan hal ini : 

 

II. Takhrij Hadits Mengusap Wajah Setelah Berdoa 

 

Hadits-hadits yang menunjukkan bahwa disyariatkan untuk 

mengusap wajah dengan kedua telapak tangan setelah berdoa, telah 

datang dari 4 orang sahabat yang mulia yang disandarkan secara 

marfu’ kepada Rasulullah �, yaitu dari Umar bin Khothob �, Abdullah 

bin Umar bin Khothob �, Abdullah bin Abbas � dan Yazid bin Sa’id bin 

Tsumaamah �. Kemudian diriwayatkan secara mursal yakni Tabi’I 

langsung menyandarkannya kepada Nabi � tanpa melalui perantara 

dari Tabi’I Az Zuhri rohimahulloh  dan Al Waliid bin Abdullah bin Abi 

Mughits rohimahulloh . berikut jalan-jalan riwayatnya : 

 

1. Umar bin Khothob �, beliau berkata 
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“Rasulullah � jika selesai mengangkat kedua tangannya setelah berdoa tidaklah 

menurunkannya sampai mengusap wajahnya dengan kedua tangannya”. 

(Dalam lafadz lain Muhammad ibnul Mutsana berkata: “tidaklah 

mengembalikannya sampai mengusap wajahnya dengan kedua tangannya”.) 

Haditsnya ditakhrij oleh Imam Tirmidzi dalam “Sunannya” (no. 

3714) Imam Al Hakim dalam “Mustadrok” (no. 1923), Imam 

Thabrani dalam “Mu’jam Ausath” (no. 7252) & “Ad Duaa’” (no. 

195), Imam Abdu bin Humaid dalam “Musnad” (no. 40), Imam Al 

Bazar dalam “Musnad” (no. 129) semuanya dari jalan : Hammaad 

bin Isa Al Juhaniy dari Handholah bin Abi Sufyan Al Jumahi dari 

Salim bin Abdullah bin Umar dari Bapaknya (Abdullah bin Umar �) 

dari Umar bin Khothob �. 

Kedudukan sanad : 

1. Hammaad bin Isa (w. 208 H), Imam Ibnu Ma’in menilainya : 

‘Syaikh Sholih’. Didhoifkan oleh Imam Abu Hatim, Imam Abu 

Dawud, Imam Daruquthni dan Imam Ibnu Maakuulaa. 

(Tahdzibaian karya Imam Al Mizzi dan Al Hafidz Ibnu Hajar).   



2. Handholah bin Abi Sufyan (w. 151 H) dinilai Al Hafidz dalam “At 

Taqriib” tsiqoh hujjah. 

3. Salim bin Abdullah bin Umar bin Khothob (w.106 H) seorang 

Tabi’I pertengahan cucu dari sahabat besar Umar bin Khothob. 

Beliau adalah salah seorang fuqoha yang 7. 

Sebagaimana yang dilihat riwayat ini terdapat kelemahan, namun 

beberapa ulama menilai hadits ini dapat dijadikan hujjah karena 

memiliki beberapa penguat, berikut komentar mereka : 

A. Imam Tirmidzi berkomentar dalam kitab Sunannya setelah 

membawakan hadits ini dengan perkataannya : 
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“ini adalah hadits shohih ghorib kami tidak mengenalnya melainkan 

melalui hadits Hammaad bin Isa, ia menyendiri dalam meriwayatkannya 

dan ia sedikit haditsnya, beberapa ulama hadits meriwayatkan hadits 

darinya. Adapun Handholah bin Abi Sufyan adalah perowi tsiqoh, 

ditsiqohkan oleh Yahya bin Sa’id Al Qohthon”. 

B. Al Hafidz Ibnu Hajar dalam “Bulughul Marom” (hadits no. 1463), 

mennilainya : 
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“ia memiliki penguat diantaranya dari hadits Ibnu Abbas � yang 

diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya, sehingga (jika riwayat-riwayat 

tersebut) digabungkan akan saling menguatkan dan menjadikan haditsnya 

hasan”. 

C. Imam Shon’ani juga mengamini pentahsinan Al Hafidz dalam 

“Subulus Salam” dengan komentarnya : 
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“ini adalah dalil disyariatkannya mengusap wajah dengan kedua tangan 

setelah berdoa. Dikatakan hal ini sesuai dengan (hikmah-Nya) bahwa Allah 

� ketika ada (hamba-Nya yang berdoa dengan mengangkat tangan) 

tidaklah ia kembali dari menengadahkannya dalam keadaan kosong, namun 

ia mendapatkan rahmat dari Allah �, maka pantas sekali kalau kemudian ia 

mengusap wajahnya yang merupakan anggota tubuh yang mulia yang 

sudah sepantasnya untuk mendapatkan kemulian tersebut”. 

 

 



Berikut adalah penguat-penguat untuk hadits ini : 

 

2. Abdullah bin Umar � berkata Rasulullah � bersabda : 
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“Sesungguhnya Rabb kalian Maha Hidup lagi Maha Mulia, Dia malu jika hamba-

Nya mengangkat kedua tangannya, lalu mengembalikannya dalam keadaan kosong 

tidak mendapatkan kebaikan. Jika salah seorang diantara kalian mengangkat 

kedua tangannya (berdoa) katakanlah ‘Wahai Dzat Yang Maha Hidup, Yang 

Maha Mulia, tidak ada Illah yang berhak disembah kecuali Engkau, Wahai Yang 

Paling Pengasih diantara para pengasih’ (diucapkan 3 kali) lalu jika ia menurunkan 

tangannya (setelah selesai berdoa) akhirilah dengan mengusapkan kebaikan di 

wajahnya”. 

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Thabrani dalam “Mu’jam Kabir” 

(no. 13557) dan Imam Ibnu ‘Adiy dalam “Kamil” (2/595) semuanya 

dari jalan : Al Jaruud bin Yazid dari Umar bin Dzar dari Mujahid 

dari Ibnu Umar �. 

Kedudukan sanad : 

1. Al Jaruud (w.253 H), Imam Haitsami dalam “Majmu Zawaid” 

berkata :  
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“diriwayatkan oleh Imam Thobroni didalamnya ada Al Jaruud bin Yaziid, ia 

seorang perowi yang ‘Matruk’”. 

Imam Adz-Dzahabi menulis komentar beberapa ulama dalam 

“Lisanul Mizan” (1/242) : 
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“Abu Usamah menilainya sebagai pendusta dan didhaifkan oleh Ali –ibnul 

Madini-. Yahya (bin Ma’in) berkata : ‘Laisa bisyai’. Abu Dawud berkata : 

‘tidak tsiqoh’. Nasa’I dan Daruquthni berkata : ‘Matruk’, adapun Abu Hatim 

berkata : ‘pendusta’”. 

Imam Makkiy bin Ibrohim mengomentarinya : 
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“Sesungguhnya Jaruud adalah orang kaya banyak bersedekah dan tidak 

berdusta”. (dinukil oleh Al Khothib dalam Tarikh Al Baghdad no. 374) 

2. Umar bin Dzar (w. 153 H) dinilai Al Hafidz dalam “At Taqriib” 

Tsiqoh tertuduh dengan Murjiah. 

3. Mujahid (w. 101 atau 102 atau 103 atau 104 H) seorang Imam 

Tabi’I pertengahan yang masyhur dalam ilmu tafsir dan ilmu 

lainnya. 

Riwayat Ibnu Umar memiliki penguat dalam riwayat Imam Abdur 

Rozaq dalam “Mushonaf” (no. 3256) : 
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“Dari Ibnu Juraij dari Yahya bin Said bahwa Ibnu Umar � pernah 

menengadahkan kedua tangannya bersama orang-orang yang berbuat maksiat. 

Disebutkan bahwa orang terdahulu jika selesai berdoa mereka mengembalikan 

tangannya ke wajahnya untuk mengembalikan doa dan keberkahan”  

 

3. Abdullah bin Abbas �  

Riwayat dari Ibnu Abbas � datang melalui beberapa jalan yaitu : 

A. Dari Sholih bin Hassaan dari Muhammad bin Ka’ab Al Qurodhiy 

dari Ibnu Abbaas � ia berkata, Rasulullah � bersabda : 
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“Jika engkau berdoa kepada Allah, berdoalah dengan bagian atas telapak 

tangannya jangan dengan bagian punggung telapak tangannya, jika engkau telah 

selesai, usapkanlah ke wajahmu”. 

Riwayat ini ditakhrij oleh Imam Ibnu Majah dalam “Sunan” (no. 

1237), Imam Al Hakim dalam “Mustadrok” (no. ), Imam Ibnul 

Mundzir dalam “Al Ausath” (no. 2677), Imam Al Marwaziy dalam “Al 

Witr” (no. 74), Imam Ibnul Jauzi dalam “Al Illaal” (no. 1407), Imam 

Ibnu hibban dalam “Al Majruhin” (1/368), Imam Al Baghowi dalam 

“Syarhus Sunnah” (no. 1399), Imam At Thabroni dalam “Mu’jam 

Kabir” *no. 10799), Imam Ibnu ‘Adiy dalam “Al Kamil” (4/1369) 

dan Imam Abdu bin Humaid dalam “Musnad” (no. 714). 



Kedudukan Sanad : 

1. Sholih bin Hassaan, Imam Ahmad dan Imam Ibnu Ma’in 

menilainya “ ��� ���� ” (tidak ada apa-apanya), Imam Abu Hatim 

mengatakan, “ 	�
� ����� ���� ����� ” (lemah dan mungkar 

haditsnya), Imam Bukhori juga menilainya “ ���� ����� ”, 

sedangkan Imam Abu Dawud menilainya, “ 	�
� ����� ”. Imam 

Nasa’I mengatakan “ ����� ����� ”, Imam Ibnu Hibban 

mengomentarinya, “ � ��� ��� ���� ��������� �� ������ ” (ia adalah 

perowi yang meriwayatkan hadits-hadits palsu yang diambil dari 

perowi-perowi yang kuat). Imam Al Khotib menukilkan “ � �� ��  
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dari Tahdzibain) 

2. Muhammad bin Ka’ab (w. 120 H atau sebelumnya), seorang 

Tabi’I pertengahan dinilai ‘Tsiqoh lagi Alim’ oleh Al Hafidz dalam 

“At Taqriib”. 

Imam Suyuthi dalam “Fadhul Wafaa’” (no. 31) setelah 

meriwayatkan hadits ini, menukil : 
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“Syaikhul Islam Abul Fadhl Ibnu Hajar dalam “Amaliyah” berkata ini adalah 

hadits hasan”. 

Imam Suyuthi dalam “Jami’us Shoghir” (no. 4706) dalam 

meriwayatkan hadits ini memberikan rumus ‘Shahih’ dalam tempat 

lain masih dikitab yang sama (no. 604 & 004) memberikan rumus 

‘hadits Hasan”. 

B. Dari jalam Abdullah bin Ya’qub bin Ishaq dari orang yang 

menceritakan hadits kepadanya dari Muhammad bin Ka’ab 

dari Ibnu Abbas �  
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Riwayat ini ditakhrij oleh Imam Abu Dawud dalam “Sunan” (no. 

1485), Imam Baihaqi dalam “Sunan” (2/212) & “Da’watul Kubro” 

(no. 148). 

Kedudukan sanad : didalamnya ada perowi yang mubham yang 

tidak disebutkan namanya sehingga kondisinya majhul. 



C. Dari jalan Isa bin Maimun dari Muhammad bin Ka’ab Al 

Qurodhi dari Ibnu Abbas � dari Rasulullah � bersabda : 
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“Jika kalian meminta, maka mintalah kepada Allah, mintalah kepadanya dengan 

bagian atas telapak tangan kalian, lalu jangan dikembalikan sampai diusapkan ke 

wajah kalian”. 

Dalam riwayat lain : “Karena Allah � menjadikan padanya keberkahan”. 

Riwayatnya ditakhrij oleh Imam Al Marwazi dalam “Al Witr” (no. 

322). 

Kedudukan sanad : Isa bin Maimun, Imam Ibnu Ma’in menilainya 

“ ��� ���� ” (tidak ada apa-apanya), Imam Abu Hatim mengatakan,” 

����� ����� ”, Imam Bukhori menilainya “ ���� ����� ”, Imam Tirmidzi 

“ 	
�� �% ����� ” dan Imam Nasa’I “ ��� &'�� ”. (dinukil dari Tahdzibain)  

D. Dari jalan Abil Miqdaam Hisyaam bin Ziyaad dari Muhammad 

bin Ka’ab dari Ibnu Abbas � sama seperti hadits diatas. 

Riwayatnya ditakhrij oleh Al Hafidz Al Mizzi dalam “Tuhfatul Asyrof” 

(7/193) kata beliau :  
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“ini adalah Hadits masyhur dari riwayat Abil Miqdaam Hisyaam bin Ziyaad dari 

Muhammad bin Ka’ab”. 

Kedudukan sanad : Abul Miqdaam didhaifkan oleh Imam Abu 

Zur’ah, Imam Ahmad, Imam Ibnu Ma’in, Imam Abu Hatim Imam 

Tirmidzi, Imam Nasa’I, Imam Daruquthni dan Imam Al’ijli. 

Sebagian lagi menilainya ‘matruk’ yaitu Imam Nasa’I dan Imam 

Ibnul Mubarok. Imam bukhori mengomentarinya, “ ���"��� #�% ” 

(diperbincangkan) dan Imam Ibnu Hibban menilainya, “ ���� 

��������� �� ��'��� ( ) *�!� +�!��)� #� ” (meriwayatkan dari perowi-perowi 

hadits palsu dari perowi yang tsiqot, tidak boleh berhujjah 

dengannya). (dinukil dari Tahdzibain) 

E. Dari jalan Hilaal ibnul ‘Alaa’ dari Bapaknya dari Tholhah bin 

Zaid dari Al Auza’I dari Hasaan bin ‘Athiyah ia berkata : 

‘Muhammad bin Ka’ab berkunjung ke Umar bin Abdul Aziz 



setelah beliau diangkat menjadi kholifah…(lalu disebutkan 

riwayat tentang hal ini dalam hadits yang panjang)’. 
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Kedudukan sanad :  

1. Hilaal (184 H – 280 H) dinilai Al Hafidz ‘Shoduq’ dalam “At 

Taqriib”. 

2. Bapaknya Al ‘Alaa’ (150 H – 215 H) dinilai Al Hafidz “ #�% ��� ” 

(padanya terdapat kelemahan) dalam “At Taqriib”. 

3. Tholhah, Al Hafidz dalam “At Taqriib” berkata : “ ����� ( ,�- ��� � �"� 

� ��� ��  :��� /�� ” (Matruk, Imam Ahmad, Imam Ali –ibnul Madiniy- 

dan Imam Abu Dawud menilainya, ia memalsukan hadits). 

4. Al Auza’I (w. 157 H) seorang Imam Ahli hadist yang masyhur. 

5. Hasaan bin Athiyah (w. >120 H) dikatakan oleh Al Hafidz “ &'� #�'% 

���” (Tsiqoh, faqih lagi ahli ibadah) dalam “At Taqriib”. 

F. Dari jalan Muhammad bin Mu’awiyah dari Mushoodif bin 

Ziyaad dari Muhammad bin Ka’ab. 

Imam Al Albani dalam “Irwaul Gholil” (hadits no. 433) menulis : 
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“Imam Al Hakim (4/270) meriwayatkan dari jalan yang pertama dari 

Muhammad bin Mu’awiyah, haddatsanaa Mushoodif bin Ziyaad Al Madiiniy ia 

berkata, aku mendengar Muhammad bin Ka’ab Al Qurodhiy –sama seperti 

hadits diatas-. Kemudian Imam Adz-Dzahabi mengkritiknya dengan 

mengatakan bahwa Ibnu Mu’awiyah dicap pendusta oleh Imam Daruquthni, 

maka batil haditsnya”.  

Kesimpulannya : sanad dari Ibnu Abbas � melalui jalan 

Muhammad bin Ka’ab diriwayatkan melalui 6 orang perowi yaitu : 

Shoolih bin Hassaan, Isa bin Maimun, Hisyaam bin Ziyaad –

ketiganya adalah perowi yang sangat lemah yang tidak dapat 

dijadikan penguat, apalagi sebagai hujjah-, Hasaan bin Athiyah –

beliau ini adalah perowi yang tsiqoh, namun riwayat dibawahnya 



terdapat nama Tholhah seorang perowi matruk (yang ditinggalkan 

haditsnya) dan Al ‘Alaa perowi yang lemah, kemudian Mushodif bin 

Ziyaad seorang perowi ‘Majhul’ sebagaimana yang dikatakan Imam 

Abu Hatim dalam “Jarh wa Ta’dil” (no. 2013), disamping itu juga 

yang meriwayatkan darinya adalah Ibnu Mu’awiyah yang dicap 

pendusta oleh Imam Ibnu Ma’in dan Imam Daruquthni. Dan satu 

lagi diriwayatkan oleh perowi yang tidak disebutkan namanya. 

Dalam ‘At Taqriib” (bab Mubhamaat) Al Hafidz Ibnu Hajar 

menyebutkan bahwa rowi tersebut adalah Hisyaam bin Ziyaad 

diatas, sehingga tentu saja sanad ini tidak menggembirakan. Imam 

Al Albani dalam “Irwa” menduga ia adalah Isa bin Maimun atau 

Shoolih bin Hassaan. 

 

4. Yaziid bin Sa’aid bin Tsumaamah �  

Haditsnya ditakhrij oleh Imam Abu Dawud dalam “Sunan” (no. 

1494), Imam Ahmad dalam “Musnad” (no. 17493), Imam Thabrani 

dalam “Mu’jam Kabir” (no. 18088), Imam Baihaqi dalam “Da’watul 

Kabir” (no. 173) Imam Abu Nu’aim dalam “Ma’rifatus Shohabat” 

(no. 6012), semuanya dari jalan : 
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“Qutaibah bin Sa’id, haddatsanaa Ibnu Luhaiyah dari Hafsh bin Haasyim bin 

‘Utbah bin Abi Waqqoosh dari As Saaib bin Yaziid dari Bapaknya Yaziid � 

bahwa Nabi � jika berdoa, Beliau � mengangkat kedua tangannya, lalu mengusap 
wajahnya dengan kedua tangannya”. 
Kedudukan sanad : Abdullah Ibnu Luhaiyah (w. 174 H) seorang 

perowi yang shoduq, berubah hapalannya setelah terbakar 
kitabnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al Hafidz dalam “At 

Taqriib”. Namun Imam Al Munawi dalam “Faidhul Qodiir” (no. 668) 
berkata : 
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“telah terucap dari Imam Ahmad bahwa riwayat Qutaibah bin Sa’id dari Ibnu 

luhaiyah adalah shohih”. 

Hafsh bin Haasyim dinilai ‘Majhul’ oleh Al Hafidz dalam “At Taqriib”. 

As Saaib bin Yaziid � (w. <91 H) adalah seorang sahabat, 



Bapkanya yakni Yaziid bin Sa’id bin Tsumaamah � seorang sahabat 
yang ikut berperang pada saat penaklukan kota Mekkah. 
Imam Al Mizziy dalam “Tuhfatul Asyrof” (no. 11828) berkata : 
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“Diriwayatkan oleh Yahya bin Ishaq As Sailahiiniy dari Ibnu Luhaiyah dari 

Hibbaan bin Waasi’ bin Hibbaan dari Kholad ibnus Saaib dari Nabi �. 

Yang lainnya berkata : dari Kholaad ibnus Saaib dari Bapaknya dari Nabi �. 

Kedudukan sanad : Hibbaan bin Waasi’ dinilai ‘Shoduq oleh Al 
Hafidz dalam “At Taqriib”. Kholaad ibnus Saaib dinilai tsiqoh oleh Al 

Hafidz dalam “At Taqriib”. Bapaknya adalah Saaib bin Kholaad � 
(w. 71 H) dimasukan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam tingkatan 

sahabat. 
Imam Ja’far Al Firyaabiy dalam “Kitab Adz-Dzikir” menulis :  
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“Dari Qutaibah  dengan sanad yang ditulisnya, namun dari Kholaad ibnu Saa’ib 

dari Bapaknya (sebagai ganti) As Saaib dari Yaziid dari Bapaknya”. 

Imam Ahmad setelah menulis hadits Qutaibah mengomentari : 
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“Para perowi telah menyelisihi Qutaibah dalam sanad hadits ini dan saya 
menduga Qutaibah melakukan kekeliruan, para perowi lainnya mengatakan 
dari Khollad ibnus Saaib dari Bapaknya”. 

Kesimpulannya : seandainya yang rajih adalah riwayat Ibnu 
Luhaiyah dari Hibbaan bin Waasi’ dari Khollaad ibnus Saaib dari As 

Saaib bin Khollaad � secara marfu, maka riwayat ini adalah Hasan. 
Dan perbedaan nama sahabat tidak menyebabkan haditsnya 

menjadi cacat. 
 

5. Muhammad bin Muslim ibnusy Syihaab Az Zuhri secara mursal. 

Riwayatnya ditulis oleh Imam Abdur Rozak dalam “Mushonaf” (no. 

3234) dari Ma’mar dari Az Zuhri beliau berkata: 
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 “Rasulullah � ketika berdoa mengangkat kedua tangannya didadanya, lalu 
mengusapkan kedua tangannya ke wajahnya”. 
 



Masih dalam kitab yang sama (no. 5003) dengan lafadz : 
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Rasulullah � ketika berdoa mengangkat kedua tangannya sejajar dadanya, lalu 
mengusapkan kedua tangannya ke wajahnya”. 
Kedudukan sanad : Imam Ma’mar bin Rosyid (96 H – 154 H) 

adalah Imam Ahlus Sunnah yang masyhur, sedangkan Imam Az-

Zuhri (w. 125 H) adalah seorang Tabi’I kecil Imam Ahlus Sunnah 

pada zamannya, karena beliau meriwayatkan dari Nabi � tanpa 

menyebutkan perantaranya, maka haditsnya dihukumi mursal.  

Sebagian ulama menilai bahwa Mursal Zuhri tidak dapat dijadikan 

penguat. Imam Suyuthi dalam “Tadribur Rowi” (1/146) berkata : 
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“Imam Ibnu Ma’in dan Yahya bin Sa’id Al Qohthon berkata : “(mursal Zuhri) 
tidak ada apa-apanya”. Demikian juga Imam Syafi’I berkata seperti itu 
kemudian Imam Syafi’I menyebutkan alasannya, bahwa Imam Az Zuhri 
didapatkan meriwayatkan dari Sulaiman bin Arqom (seorang perowi yang 
matruk menurut Imam Adz-Dzahabi). Imam Baihaqi meriwayatkan dari Imam 
Yahya bin Sa’id ia berkata : “Mursal Zuhri adalah sejelek-jeleknya mursal dari 
selainnya, karena seorang yang  Hafdz jika mampu menyebutkan nama, tentu 
akan menyebutkan nama yang digugurkannya (antara perowi mursal dengan 
Nabi �), hanyalah mereka enggan menyebutkan nama perowi perantara 
tersebut karena tidak menyukainya”. 

Imam Zarkarsyi juga menukil ucapan Imam Abu Hatim dari Yahya 

bin Sa’id dalam “An Nukat” (1/513) yang mengomentari bahwa 

mursalnya Az-Zuhri seperti angin yang berlalu.  

Namun tidak semua ulama sepakat dengan penilaian ulama diatas. 

Imam Al Khothib Al Baghdaadi dalam “Al Kifayah” (1/386) menukil 

dengan sanadnya dari Ja’far bin Abdul Wahid ia berkata kepada 

Ahmad bin Sholih (seorang perowi tsiqoh) : 
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“Imam Yahya bin Sa’id menilai Mursal Zuhri Syubhat tidak ada apa-apanya, 
maka Ahmad marah dan berkomentar “ Yahya tidak memiliki pengetahuan 
ilmunya Az Zuhri (hal ini) tidak sebagaimana yang dikatakan oleh Yahya”. 



Sehingga tidak tertutup kemungkinan Imam sekelas Imam Zuhri 

ketika menjazmkan (memastikan) bahwa Nabi � mengusap 

wajahnyu setelah berdoa, berarti hal ini menunjukan bahwa amalan 

tersebut memiliki dasar. 

 

6. Al Waliid bin Abdullah bin Abi Mughits secara Mursal 

Imam Thabrani dalam “Ad-Duaa’” (no. 214) meriwayatkan : 
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 “Haddatsanaa Abu Muslim Al Kajiy, haddatsanaa Al Qo’nabiy, haddatsanaa Isa 

bin Yunus dari Ibrohim bin Yaziid dari Al Waliid bin Abdullah bahwa Nabi � 
bersabda : “Jika salah seorang diantara kalian mengangkat kedua tangannya ketika 

berdoa, maka Allah � akan menjadikan pada keduanya keberkahan dan rahmat, 
lalu setelah selesai berdoa usapkanlah kedua tanganmu ke wajahmu”. 
Kedudukan sanad : Ibrohim bin Yaziid (w. 151 H) dinilai 

‘Matruk’ oleh Imam Ahmad, Imam Bukhori dan Imam Nasa’I. Imam 

Ibnu ‘Adiy yang sedikit memberikan penilaian baik “ � �  �% �� �� 0��� 
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haditsnya, sekalipun ia telah dicap sebagai perowi yang dhoif). 

(dinukil dari Tahdzibain). Al Waliid bin Abdullah, seorang Tabi’I kecil 

dinilai tsiqoh oleh Imam Ibnu Ma’in dan Imam Ibnu Hibban. (dinukil 

dari Tahdzibul Kamal). 

 

III. Pendapat Ulama Terhadap Masalah Ini 

 

Para ulama berbeda pendapat didalam melakukan amalan 

“mengusap wajah dengan kedua telapak tangan setelah berdoa”, 

sebagian mereka berpendapat hal ini tidak disyariatkan dan sebagian 

lainnya memandang hal ini memiliki dasarnya dari Sunnah Nabi �. 

Perbedaan mereka didasarkan kepada pandangan mereka didalam 

menerima riwayat-riwayat yang berbicara tentang hal ini. Diantara 

mereka yang melemahkan hadits ini adalah : 

 

 



1. Imam Malik, pernah beliau ditanya : 
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“Malik ditanya tentang seseorang yang mengusap wajahnya dengan kedua 
telapak tangannya ketika (selesai) berdoa? Maka beliau mengingkarinya dan 
berkata, ‘aku tidak tahu’. 

2. Imam Ahmad, Imam Abu Dawud berkata : 
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“aku mendengar Ahmad ditanya tentang seseorang yang mengusap wajahnya 
dengan kedua tangannya ketika selesai qunut witr? Lalu beliau menjawab, ‘aku 
tidak pernah mendengar (amalan) tersebut sedikitpun’. Kata Abu Dawud, aku 
melihat Ahmad tidak melakukannya’. 

3. Imam Ibnul Mubarok 
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“Abdullah –Ibnul Mubarok- pernah ditanya tentang seseorang yang 
menengadahkan kedua tangannya, lalu mengusap wajahnya dengan kedua 
tangannya tersebut? Ia menjawab, Sufyan –Ats-Tsauri- membeci hal tersebut”. 

4. Imam Sufyan Ats Tsauriy, sebagaimana nukilan diatas. 

5. Imam Baihaqi dalam risalahnya kepada Abi Muhammad Al Juwaini 

(2/286) menulis : 
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“Tidak ada satupun hadits (yang berkaitan dengan hal ini) yang kuat”. 

Point 1 sampai 5 dinukil dari “Fatwa Haditsiyah Syaikh Abu Ishaq Al 

Huwaini (1/54-55)”. 

6. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, beliau berkata : 
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“Seorang yang berdoa tidaklah mengusapkan kedua tangannya ke wajahnya, 

karena mengusap kedua tangan adalah ibadah yang butuh kepada dalil yang 

shahih yang akan dijadikan hujjah seseorang disisi Allah � ketika ia melakukan 

suatu amalan ibadah, adapun hadits yang dhoif, maka tidaklah kuat untuk 

dijadikan hujjah”. (dinukil dari Syaroh Mumti’ karya Imam Ibnu Utsaimin bab 

Sholat Tathowu’) 

 



7. Imam Ar Rofi’I Asy Syafi’I menulis dalam “Fathul Aziiz” (3/204) : 
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“Apakah disyariatkan mengusap wajah dengan kedua tangannya? Dalam “At 

Tahdzib dijawab yang paling benar adalah tidak mengusap wajahnya”. 

8. Imam Nawawi dalam “Al Adzkar” menilainya sebagai hadits dhoif. 

9. Fatwa komisi tetap Kibar Ulama Saudi Arabia yang diketuai oleh 

Imam Ibnu Baz (no. 2370 soal yang kedua) pada akhir jawaban 

fatwa tertulis : 
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“Tidak kuat riwayat tentang mengusap wajah dengan kedua telapak tangan 

setelah berdoa dari sunnah ucapan dan tidak juga dari amalan, namun 

diriwayatkan dari jalan-jalan yang lemah, sehingga mengusap wajah setelah 

berdoa tidak disyariatkan”. 

10. Imam Al Albani, menilai hadits-hadits yang berkaitan dengan ini 

semuanya lemah, tidak dapat dijadikan hujjah, penilaian beliau ini 

terdapat  dalam beberapa kitabnya terutama kitab “Irwaul Gholiil”. 

11. Imam Ibnu Utsaimin berkata dalam “Syaroh Mumti’” (bab sholat 

Tathowu’) : 
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“Yang paling mendekati kebenaran, bahwa hal ini bukan sunnah, karena 

hadits-hadits yang datang berkaitan hal ini adalah lemah, tidak mungkin 

menetapkan sunnah dengan hadits dhoif”. 

12. Syaikh Syu’aib Arnauth memberikan penilaian dhoif terhadap 

hadits-hadits dalam bab ini didalam takhrij beliau terhadap Musnad 

Ahmad. 

13. Dan ulama-ulama lainnya. 

 

Namun tidak sedikit juga ulama yang menerima hadits ini dan 

mengamalkannya, diantara mereka yaitu : 

1. Imam Al Hasan, sebagaimana dinukil dari Imam Ahmad, ketika 

ditanya oleh anaknya Abdullah : 
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“Aku bertanya kepada Bapakku tentang mengusap wajah dengan kedua 

tangan? Bapakku menjawab, aku berharap tidak mengapa, Al Hasan jika 

berdoa mengusap wajahnya”. (dinukil dari Badaiul Fawaid karya Syaikhul Islam 

Ibnul Qoyyim (4/921). 



2. Imam Ahmad, sebagaimana penukilan diatas. 

3. Imam Ishaq bin Rohawiyah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al 

Marwazi : 
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“Aku melihat Ishaq menganggap baik beramal dengan hadits ini”. (dinukil dari 

Syaikh Abu Ishaq Al Huwainiy) 

4. Imam Ma’mar bin Rosyid, Imam Abdur Rozaq menulis dalam 

“Mushonaf” (no. 3235) : 
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“terkadang aku melihat Ma’mar melakukan hal tersebut (yaitu mengusap 

wajahnya) dan akupun melakukannya”. 

5. Imam Abdur Rozaq, sebagaimana penukilan diatas, 

6. Al Hafidz Ibnu Hajar sebagaimana telah dinukil pada pembahasan 

diatas. 

7. Imam Shon’ani, juga telah dinukil. 

8. Imam Mubarokfuriy dalam “Tuhfatul Ahwadzi” (no. 3308) 

menyetujui penghasanan Al Hafidz Ibnu Hajar dan Imam Shon’aniy. 

9. Imam Al Munawiy dalam “Faidhul Qodiir” (no. 6705) berkata : 
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“maka melakukan hal ini adalah sunnah, sebagaimana yang berlaku dikalangan 

Syafi’iyah diantara mereka adalah Imam Nawawi dalam “At Tahqiiq” karena 

berpegang dengan hadits-hadits yang datang, sekalipun sanadnya dhoif, 

namun menjadi kuat ketika digabungkan”. 

10. Imam Ibnul Jaziiri menghitung amalan ini dalam adab-adab 

berdoa. 

11. Imam Malaa ‘Alil Qoriy dalam “Mirqatul Mafaatih” (7/132) 

menganjurkan hal ini. 

12. Imam Musa bin Ahmad Al Hijawi pengarang “Zadul Mustaqni’” juga 

menganjurkan hal ini. 

13. Imam Ibnu Utsaimin dalam “Mustholah hadits” ketika 

menyebutkan contoh hadits Hasan Lighoirihi, beliau menyebutkan 

hadits tentang masalah ini. 

14. Kementerian agama Kuwait mengeluarkan kitab “Mausu’ah 

Fiqhiyah” dan ketika menyebutkan adab berdoa, memasukan 

amalan ini. 

15. Dan para ulama lainnya. 



 

IV. Kesimpulan 

 

1. kami berkesimpulan bahwa riwayat yang berkaitan dengan masalah 

mengusap wajah dengan kedua telapak tangan adalah dapat 

dijadikan hujjah, karena sekalipun riwayat-riwayat tersebut lemah 

masing-masing jalannya, namun jika digabungkan akan menjadi 

kuat. 

2. Riwayat ini telah datang dari 4 orang sahabat secara marfu’ dan 

secara mursal dari 2 orang Tabi’i 

3. Riwayat dari Umar bin Khothob � telah datang dengan sanad yang 

lemah, namun Insya Allah dapat dijadikan penguat. 

4. Riwayat dari Abdullah bin Umar � kondisi sanadnya juga lemah, 

namun dapat dijadikan penguat. 

5. Riwayat Abdullah bin Abbas � dari 6 jalan, namun kondisinya 

sangat parah. 

6. Riwayat Yaziid bin Sa’id datang dengan jalan yang terdapat 

didalamnya perowi yang majhul, sehingga masih dapat dijadikan 

penguat, namun telah datang juga dari jalan lain dari sahabat As 

Saaib bin Khollaad � dengan sanad yang hasan. 

7. Riwayat Mursal Zuhri, shahih sampai kepada Zuhri, dan Ahmad bin 

Sholih telah memandang bahwa mursalnya dapat dijadikan 

penguat. 

8. Riwayat mursal Al Waliid bin Abdullah, sanadnya sangat lemah. 

9. Beberapa ulama yang pakar dalam hadits telah menilainya hadist 

ini ketika digabungkan masing-masing jalannya dapat terangkat 

statusnya menjadi Hasan minimalnya. 

10. Beberapa ulama Salaf juga telah mempraktekan amalan mengusap 

wajah dengan kedua telapak tangan setelah berdoa. 

11. Bagi orang yang tidak mengamalkan sunnah ini karena 

menganggap tidak kuat dasarnya, hendaknya tidak mencela 

saudaranya yang melakukan amalan tersebut. 


