
HUKUM SUTROH 

I. Mukadimah 
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Salah satu sifat sholat Nabi � adalah menempatkan sutroh 

didepannya ketika sholat. Sutroh adalah : 
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“Suatu benda yang ditancapkan atau dibentangkan didepan orang yang sholat 

berupa tongkat atau semisalnya atau ia adalah sesuatu yang dijadikan oleh 

orang yang sedang sholat didepannya untuk menghalangi orang-orang yang 

lewat antara ia dengan sutrohnya”. (Mausu’ah Fiqhiyah)  

Hal ini berdasarkan sabda Nabi � : 
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“Jika salah seorang diantara kalian sholat, hendaknya menjadikan didepannya sesustu, 

jika tidak mendapatkannya letakkan didepannya tongkat, jika tidak ada buatlah 

sebuah garis, sehingga tidak dapat membahayakanmu orang yang lewat diantaranya” 

(dikeluarkan oleh Imam Ahmad, dishahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Berkata Al 

Hafidz dalam “Bulughul Marom” : ‘tidak benar orang yang mengatakan hadits ini 

Mudhthorib, namun hadits ini hasan). 

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam “Musnad” dengan 3 

sanad (cet. Ar Risalah) yaitu no. 7392, 7393 & 7394 : 
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Syaikh Syu’ab Arnauth dalam Ta’liqnya terhadap Musnad Ahmad 

berkata : 
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“Sanadnya dhoiff karena goncang (idhthirob) dan terdapat rowi yang 

majhul yaitu Abu Muhammad bin ‘Amr bin Huroits, ia telah dinilai majhul 

oleh Imam Abu Ja’far Ath-Thohawi, Imam Adz-Dzahabi, Imam Ibnu Hajar dan 

selainnya, demikian juga Bapaknya majhul. Adapun cacat goncang adalah 

terjadi entah dari Sufyan bin Uyyainah atau dari Syaikhnya Ismail bin Umayyah. 

Imam Al Mizzi berkata dalam “Tahdzibul Kamal” (5/567) pada biografi Huroits ini 

: “ia berasal dari Ismail bin Umayyah, terkadang ia berkata, dari Abu Muhammad 

bin ‘Amr bin Huroits dari Kakeknya. Terkadang berkata, dari Abu ‘Amr bin 

Muhammad bin Huroit dari Kakeknya dan kadang versi yang ketiga dari Abu ‘Amr 

bin Huroits dari Bapaknya. 

Al Hafidz Ibnu Hajar berkaa dalam “Talkhis Khobiir” (1/286) : “hadits ini 

dishahihkan Imam Ahmad, Imam Ibnul Madiiniy sebagaimana yang dinukil oleh 

Imam Ibnu Abdil Bar dalam “Al Istidzkaar” (6/8490) (kami katakan juga ditulis 

dalam “At Tamhiid” (4/199). Yang mengisyaratkan akan kedhoifannya Imam 



Sufyan bin Uyyainah, Imam Syafi’I, Imam Baghowi dan selainnya”. Imam 

Nawawi berkata dalam “Syaroh Muslim” (4/217) : “Hadits tentang garis didalam 

sanadnya terdapat kelemahan dan kegoncangan, dinukilkan juga pendhoifan dari 

Al Qodhi ‘Iyaadh”. 

Kami berkata : “hadits ini dikeluarkan oleh Imam Al Humaidiy (no. 993), 

Imam Abu Dawud (no. 690), Imam Ibnu Khuzaimah (no. 811), Imam Ibnu 

Hibban dalam “Shohih” (no. 2361) & “Ats-Tsiqoot” (4/175) dan Imam Al Baihaqiy 

(2/271) dari jalan Sufyan bin Uyyainah dari Ismail bin Umayyah dari Abu 

Muhammad bin ‘Amr dengan sanad tersebut. Imam Abu Dawud dan Imam 

Baihaqi menambahkan dari Imam Sufyan bahwa ia berkata : ‘tidak kami 

dapatkan satupun riwayat yang menguatkan hadits ini, tidak ada kecuali hanya 

lewat jalur ini’ lalu berkata : ‘disana telah datang seorang laki-laki yang bernama 

Utbah Abu Mu’adz dalam riwayat Imam Baihaqi, setelah meninggalnya Ismail bin 

Umayyah, maka ia mencari Abu Muhammad sampai ia menjumpainya, lalu ia 

menanyainya (mengujinya) kemudian memberikan penilaian bahwa Abu 

Muhammad keliru’. 

Dikeluarkan juga haditsnya oleh Imam Ibnu Majjah (no. 943) dan Imam 

Baihaqi (2/270) dari jalan Sufyan bin Uyyainah dari Ismail bin Umayyah dari Abu 

‘Amr bin Muhammad dst. Dikeluarkan juga oleh Imam ‘Abdu bin Humaid (no. 

1436) dari jalan Wuhaib bin Khoolid, Imam Abu Dawud (no. 689), Imam Ibnu 

Khuzaimah (no. 812), Imam Baihaqi (2/270), Imam Baghowi (no. 541) dari jalan 

Bisyir bin Mufadhol, Imam Ibnu Majjah (no. 943), Imam Baihaqi dari jalan 

Humaid ibnul Aswad, ketiganya dari jalan Ismail bin Umayyah dari Abu ‘Amr bin 

Muhammad bin Huroits dst. Dikerluarkan juga oleh Imam Ibnu Hibban (no. 

2376) dari jalan Muslim bin Khoolid dari Ismail bin Umayyah dari Abu 

Muhammad bin ‘Amr dst. [selesai penerjemahan] 

Dari penjelasan syaikh Arnauth, maka tidak ragu lagi hadits 

tentang garis adalah lemah tidak dapat dijadikan hujjah, Wallahu 

A’lam. 

 

II. Ukuran Sutroh 

 

Namun telah datang hadits-hadits yang shahih berkaitan dengan 

ukuran sutroh yang boleh digunakan kaum Muslimin ketika 

menggunakan sutroh yaitu : 

 

 

 



1. Seukuran pelana kuda, berdasarkan hadits : 
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“dari Aisyah � ia berkata, Rasulullah � ditanya –pada waktu perang Tabuk- 

tentang ukuran sutroh untuk orang yang sholat? Jawab Nabi � : “seukuran akhir 

pelana” (HR. Muslim). 

2. Seukuran anak panah, berdasarkan hadits berikut : 
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“dari Sabroh bin Ma’bad Al Juhniy � ia berkata, Rasulullah � bersabda : 

“hendaknya kalian menggunakan sutroh dalam sholatnya sekalipun dengan 

menggunakan anak panah”. (HR. Al Hakim) 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam 

“Mushonaf” (1/311), Imam Abu ‘Aashim dalam “Al Ahad” (no. 

2265), Imam Thobroni dalam “Mu’jam Kabiir” (no. 6415) 
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Kedudukan sanad : Abdul Malik dinilai tsiqoh oleh Imam Al’Ijli 

dalam “At Taqriib”, namun Imam Ibnu Ma’in menilai silsilah Abdul 

Malik dari Bapaknya dari Kakeknya adalah riwayat yang lemah. Ar 

Robii’ dinilai tsiqoh oleh Al Hafidz dalam “At Taqriib”. Sabroh � 

adalah seorang sahabat. Riwayat ini dishahihkan oleh Imam Al 

Albani dalam “As-Shohihah” (no. 2783). 

3. Dengan menggunakan tiang masjid, sebagaimana Yazid bin Abi 

Ubaid berkata : 
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“aku menghampiri Salamah ibnul Akwa � yang sedang sholat menghadap tiang 

yang disamping Mushaf. Lalu aku berkata : ‘Wahau Abu Muslim aku melihat 



engkau sholat disisi tiang ini? Beliau � menjawab : ‘aku melihat Nabi � sholat 

disisinya”. (Muttafaqun ‘Alaih) 

4. Dengan menggunakan tombak kecil yang ditancapkan didepanya, 

sebagaimana perkataan Ibnu Umar � : 
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“bahwa Rosulullah � jika keluar pada hari ‘Ied memerintahkan untuk 

menancapkan tombak, lalu Beliau � sholat menghadapnya sedangkan manusia 

dibelakang Beliau � bermakmum kepadanya. Beliau � sering melakukan hal ini 

ketika safar dan dari sinilah para Umaro mengambil sunnah tersebut” (Muttafaqun 

‘Alaih).  

5. Dengan melintangkan hewan tunggangannya (kalau zaman 

sekarang bisa berupa kendaraan seperti sepeda, motor, mobil dan 

semisalnya) sebagaimana Ibnu Umar � meriwayatkan dari Nabi � : 
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“bahwa Beliau � melintangkan tunggangannya, lalu sholat menghadapnya” 

(Muttafaqun ‘Alaih) 

6. Dengan menggunakan tempat tidur, sebagaimana perkataan Aisyah 
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“apakah kalian menyamakan kami dengan anjing dan keledai, sungguh aku melihat 

Rasulullah � ketika aku sedang tidur-tiduran diatas ranjang, lalu Nabi � datang 

dan berdiri untuk sholat menghadap tengah-tengah tempat tidur” (Muttafaqun 

‘Alaih). 

7. Dengan menggunakan dinding, sebagaimana dalam sebuah hadits : 
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“antara tempat sholat Nabi � dengan dinding berjarak seukuran kambing yang 

lewat” (Muttafaqun ‘Alaih). 

 

 



III. Hukum Fiqih Penggunaan Sutroh 

 

Para ulama sepakat bahwa menggunakan sutroh disyariatkan 

bagi orang yang hendak mendirikan sholat. Namun para ulama 

berbeda pendapat tentang hukum taklifinya yaitu : 

1. Hukumnya wajib  

Diantara ulama yang berpendapat demikian adalah : 

A. Imam Ibnu Hazm sebagaimana yang dinukil oleh Imam Al Albani 

dalam “Tamamul Minnah”. 

B. Imam Syaukani dalam “Nailul Author” berkata : 
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“Sabda Nabi � : “Hendaklah ia sholat menghadap sutroh’. Ini 

adalah dalil menggunakan sutroh hukumnya wajib, hal ini dikuatkan 

juga oleh hadits Abu Huroiroh � yang akan datang dan hadits 

Sabroh bin Ma’bad Al Juhniy dalam riwayat Imam Hakim”. 

C. Dari kalangan Muta’akhirin diantaranya adalah Imam Al Albani 

dalam “sifat sholat Nabi” dan “Tamamul Minnah”, misalnya dalam 

kitabnya sifat sholat Nabi �, beliau membuat judul bab “ m	��
� ��^I�� ” 

(sutroh dan kewajiban menggunakannya). Dalam Tamamul minnah 

beliau mengkritik Syaikh Sayyid Sabiq yang menghukumi 

penggunaan sutroh sebagai sunnah saja. 

 

2. Hukumnya Sunnah 

Ini adalah pendapat mayoritas ulama, seperti : 

A. Dalam madzhab Hanafi yang diwakili oleh Imam Hasan bin ‘Amaar 

bin Ali (994 – 1069 H) dalam kitabnya “Nurul Iidhooh” : 
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“Jika orang yang hendak sholat menduga bahwa nanti ada sesuatu yang akan 

lewat dihadapannya, maka disunnahkan baginya untuk meletakan sutroh 

(didepannya)”. 

Jadi dalam madzhab ini, disunnahkan menggunakan sutroh 

ketika khawatir nanti ada sesuatu yang akan melintas didepannya 

ketika sholat, namun jika ia merasa yakin bahwa tidak ada yang 

akan melintas didepannya, maka tidak perlu menggunakan sutroh. 



B. Dalam madzhab Maliki, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibnul 

Qosim dalam “Al Mudawanah” : 
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“Imam Malik berkata : ‘barangsiapa yang bersafar maka tidak mengapa untuk 

sholat tanpa menggunakan sutroh, adapun pada waktu mukim, maka tidak 

boleh sholat kecuali dengan menggunakan sutroh’. Imam Ibnul Qosim 

berkata : ‘dikecualikan ketika waktu mukim jika tempat sholatnya dianggap 

aman dari lalu lalang seorang pun seperti pada waktu menghadiri jenasah 

dan mensholatinya atau yang semisalnya, maka tidak mengapa sholat tanpa 

menggunakan sutroh”. 

Kesimpulannya : jika seorang bersafar, tidak diwajibkan untuk 

menggunakan sutroh, begitu juga jika mukim dan aman tempat 

sholatnya dari lalu lalang orang didepannya, namun jika tempatnya 

tidak aman, maka diwajibkan menggunakan sutroh. 

C. Dalam Madzhab Syafi’I diwakili oleh Imam Ar Rofi’I dalam “Syarhul 

Wajiiz” beliau menulis : 
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“Disunnahkan bagi orang yang hendak sholat untuk menggunakan sutroh 

baik dengan dinding, tempat tidur atau selainnya dan ia mendekat ke 

sutrohnya dengan jarak tidak lebih dari 3 diro (hasta)”. 

Kesimpulannya : sang Imam memandang menggunakan sutroh 

adalah sunnah secara mutlak. 

D. Dalam madzhab Hambali yang diwakili oleh Imam Ibnu Qudamah 

dalam “Al Mughni” beliau berkata : 
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“kesimpulannya disunnahkan bagi orang yang sholat untuk menggunakan 

sutroh, baik ia sholat di masjid atau di rumah. Ia bisa menghadap ke tembok 



atau tempat tidur. Jika ia di padang pasir ia bisa menggunakan orang 

didepanya atau menancapkan tombak atau tongkat atau mengikat ontanya 

lalu menjadikannya sutroh ketika sholat atau ia menjadikan pelananya. Imam 

Ahmad pernah ditanya, apakah seseorang yang sholat menggunakan sutroh 

pada waktu mukim dan safar? Beliau menjawab : ‘ya dengan menggunakan 

pelana misalnya’. Kami tidak mengetahui adanya perselisihan 

disunnahkannya menggunakan sutroh”. 

Kesimpulannya : sang Imam memandang menggunakan sutroh 

adalah sunnah secara mutlak. 

E. Adapun dari kalangan Muta’akhirin yang berpendapat demikian 

adalah : 

1. Komisi tetap Ulama Saudi Arabia yang diketuai oleh Imam bin 

Baz dalam salah satu fatwanya (No. 2613), pernah menjawab : 
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“Sholat menghadap sutroh adalah sunnah baik dalam keadaan mukim 

atau safar, baik sholat wajib atau sunnah baik di masjid ataupun 

selainnya” 

2. Imam Ibnu Utsaimin dalam “Majmu Fatawanya” (no. 609) 

menjawab : 
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“Sutroh dalam sholat hukumnya sunnah Muakkad, kecuali bagi Makmum 

(pada sholat jamaah), karena makmum tidak disunnahkan menggunakan 

sutroh, tapi mencukupinya dengan menggunakan sutrohnya Imam” 

3. Syaikh Sayyid Sabiq dalam “Fiqhus Sunnah”, beliau berkata : 
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“Sutroh didepan orang yang sholat. Hukumnya disunnahkan bagi orang 

yang sholat untuk menjadikan sutroh yang dapat menghalangi orang yang 

lewat didepannya dan mencukupi pandangan orang yang dibelakangnya”. 

 

Sebelum melihat alasan masing-masing pihak kemudian 

merojihkan salah satunya, ada baiknya kita perlu mengetahu beberapa 

kaedah dalam ilmu ushul fiqih untuk dijadikan pertimbangan dalam 

menerapkannya. Syaikh Prof. Abdul Wahhab Kholaf dalam “Ilmu Ushul 

Fiqih” berkata : 
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“Wajib secara istilah adalah sesuatu yang dituntut oleh syar’I untuk mengerjakan 

sesuatu kepada Mukallaf dengan tuntutan yang pasti yakni ada indikasi 

tuntutannya adalah pasti untuk mengerjakannya, sebagaimana jika bentuk 

kalimat tuntutan itu sendiri menunjukkan atas sesuatu yang pasti atau secara 

pasti tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan yang jika ditinggalkan akan 

mendapatkan hukuman atau adanya tanda indikasi syar’I yang lainnya”. 

Kemudian beliau Prof. masih dalam kitabnya yang sama berkata lagi : 
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“Al Mandub (sunnah) adalah suatu tuntutan untuk mengerjakannya kepada 

Mukallaf dengan tuntutan yang tidak pasti, yakni bentuk kalimat tuntutannya itu 

sendiri tidak menunjukan suatu kepastian atau adanya indikasi lain yang 

memalingkan tuntutan tersebut menjadi tidak pasti”. 

Sekarang kita masuk kepada alasan dari pendapat para ulama 

kita. Yang berpendapat wajib didasarkan kepada hadits-hadits yang 

memerintahkan untuk menggunakan sutroh yaitu : 

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al Bazar dan 

dishahihkan oleh Al Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. 
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“Janganlah sholat kecuali dengan menghadap ke sutroh dan salah seorang 

janganlah membiarkan seorangpun melewati didepannya, jika ia enggan, maka 

perangilah karena ia bersama setan”. 

2. Dalam riwayat Al Hakim dan selainnya 
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“dari Sabroh bin Ma’bad Al Juhniy � ia berkata, Rasulullah � bersabda : 

“hendaknya kalian menggunakan sutroh dalam sholatnya sekalipun dengan 

menggunakan anak panah”. (HR. Al Hakim, dishahihkan oleh Imam Al Hakim dan 

Imam Al Albani). 



3. Dalam riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah yang dishahihkan oleh 

Imam Al Albani 
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“Jika salah seorang diantara kalian sholat hendaklah ia menghadap sutroh dan 

mendekatkan dirinya”. 

Sisi Pengambilan dalil menurut mereka yang mengatakan sutroh 

wajib, bahwa hadits-hadits ini menunjukan suatu perintah yang berarti 

ia adalah tuntutan yang harus dikerjakan oleh Mukallaf dan alasan 

lainnya sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al Albani dalam 

“Tamamul Minnah” : 
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“dan yang menguatkan kewajibannya juga adalah sebab syar’I yakni tidak 

batalnya orang yang sholat menggunakan sutroh ketika dilewati oleh wanita 

baligh, keledai dan anjing hitam (diluar sutroh) sebagaimana telah sah 

haditsnya, begitu juga larangan melewati didepan orang yang sholat 

menggunakan sutroh dan hukum lainnya yang berkaitan dengan sutroh”. 

Adapun ulama yang menganggap bahwa sutroh adalah sunnah 

karena mereka mendapatkan hadits-hadits yang menunjukan bahwa 

Rasulullah � pernah sholat dengan tidak menggunakan sutroh yaitu : 

1. Hadits dalam riwayat Imam Bukhori dan Imam Muslim 
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“dari Abdullah bin ‘Abbas � ia berkata : ‘aku mendatangi Nabi � dengan 

berkendara menggunakan keledai, aku pada waktu itu sudah baligh dan Rasulullah 

� sedang sholat di Mina mengimami manusia tanpa ada dinding didepannya. Aku 

melewati sebagian shof jamaah, lalu aku turun dan mengikatkan keledaiku, lalu 

masuk dalam shof dan tidak ada yang mengingkarinya”. 

2. Dalam riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud yang dikatakan oleh 

Syaikh Syu’aib Arnauth Hasan li ghoirihi 
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“dari Ibnu Abbas � berkata : ‘bahwa Rasulullah � pernah sholat di padang pasir 

dan tidak ada didepannya sesuatu pun”. 

Sisi Pengambilan dalilnya adalah dua hadits ini menunjukan qorinah 

(indikasi) yang menunjukan bahwa perintah dalam hadits-hadits 

sebelumnya adalah tidak wajib alias sunnah saja. 

Namun ulama yang mengatakan wajibnya sutroh membantah 

bahwa dua hadits ini yang menunjukan sunnah adalah berupa 

perbuatan Nabi �, sedangkan hadits-hadits perintah menggunakan 

sutroh adalah dari perkataan Nabi �, sehingga menurut Imam 

Syaukani dalam “Nailul Author”, beliau berkata :  
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“Sabda Nabi � : ‘bahwa Rasulullah � pernah sholat di padang pasir dan tidak ada 

didepannya sesuatu pun’. Ini adalah dalil bahwa menggunakan sutroh tidak wajib 

dan ini adalah sebagai qorinah untuk memalingkan perintah sehingga menjadi 

sunnah saja, namun telah disepakati dalam ushul fikih bahwa perbuatan Nabi � 

tidak dapat menentang perkataannya yang dikhususkan kepada kita. Perintah 

dalam hadits-hadits sebelumnya adalah khusus kepada umatnya, maka tidak 

cocok perbuatan ini sebagai indikasi untuk memalingkan perintah wajib”.  

Namun pendapat Imam Syaukani ini masih dapat didiskusikan, 

karena seandainya menggunakan sutroh adalah wajib, berarti 

meninggalkannya adalah perbuatan dosa dan tidak mungkin Nabi � 

sengaja melakukan perbuatan dosa dengan meninggalkan sutroh. 

Kemudian terjadi kerancuan dimana seandainya sutroh wajib bagi 

umatnya namun tidak wajib bagi diri Rasulullah � adalah sesuatu yang 

masih sulit untuk diterima, karena yang ada malah sebaliknya 

terkadang suatu perbuatan yang diwajibkan kepada Nabi � seperti 

sholat Tahajjud, namun dengan kasih sayang-Nya Allah � hanya 

menyunahkannya saja kepada umatnya �. Diskusi lainnya sekiranya 

kita terima bahwa sutroh tidak wajib bagi Nabi �, maka dalam kisah 

Ibnu Abbas �, tentu para sahabat yang bermakmum kepada Beliau � 

wajib menggunakan sutroh karena Imamnya yakni Nabi � tidak 

bersutroh, sehingga mereka harus menghalau orang yang melewati 

shof mereka, namun kenyataannya ketika Ibnu Abbas � melewati 

shofnya, mereka tidak mengingkari sama sekali dan tentunya juga 



mereka akan menanyakan secara langsung kepada Nabi � mengapa 

Beliau � tidak menggunakan sutroh, bukankah sutroh itu wajib? 

Namun tidak ada keterangan seperti ini, sehingga menunjukan bahwa 

sutroh adalah sunnah, sekalipun ditekankan penggunaannya. Wallohu 

A’lam. 

Sehingga kami mengikuti pendapat mayoritas ulama yang 

mengatakan bahwa sholat menghadap sutroh adalah sunnah. Namun 

bukan berarti hal ini sunnah dalam artian pelaku yang 

meninggalkannya tidak berdosa lantas menjadikan kita enggan sholat 

menghadap sutroh padahal disana ada kemudahan dalam 

mendapatkannya, karena kalau kita mengikuti kaedah yang masyhur 

“Khuruj minal Khilaf” (keluar dari khilaf) yakni ketika ada sesuatu 

perbuatan yang diperselisihkan wajib dan sunnahnya , berarti 

menunjukkan perbuatan tersebut adalah disyariatkan dan 

direkomendasikan untuk dikerjakan. dan yang lebih menguatkan 

pendapat sunnahnya ini adalah telah dinukil adanya ijma sebelum 

masa Imam Syaukani bahwa hal ini adalah sunnah sebagaimana 

dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam “Al Mughni” : 
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 “kami tidak mengetahui bahwa disunnahkannya hal ini terdapat perselisihan 

pendapat”. 

Adapun apa yang dinukil dari Imam Al Albani tentang pendapatnya 

Imam Ibnu Hazm yang mengatakan wajibnya, maka tidak dinashkan 

secara tegas dari Imam Ibnu Hazm perkataan bahwa sutrohnya orang 

yang sholat wajib. 
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Bekasi, 14 Ramadhan 1433 pada malam bulan purnama 

 

 

 

 


