
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 ke!ka 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 



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 : 

 َيْسَتِوىَ  َحتى يـَنـَْهضْ  َلمْ  َصالَتِهِ  ِمنْ  ِوْترٍ  ِفى َكانَ  َفِإَذا ، ُيَصلى - وسلم عليه اهللا صلى - النِبى  رََأى أَنهُ 
 َ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 : 

َقامَ  ُثم  ، اَألْرضِ  َعَلى َواْعَتَمدَ  َجَلسَ  الثانَِيةِ  السْجَدةِ  َعنِ  رَْأَسهُ  َرَفعَ  َوِإَذا  
“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 : 

 ى َواْعَتَدلَ  َوقَـَعدَ  رِْجَلهُ  ثـََنى ثُميـَْرِجعَ  َحت  َمْوِضِعهِ  ِفى َعْظمٍ  ُكل  نـََهضَ  ثُم  
“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, 



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 : 

 اْلُمِسيءِ  َحِديثِ  ِفي ِذْكُرَها َكانَ  َوِإنْ  ، َفَكَذِلكَ  رََكَهاتَـ  َوَمنْ  ، ُسنةٌ  َفِألَنـَها فَـَعَلَها َمنْ  إذْ  ، ُمَنافَاةَ  َال  بِأَنهُ  اْلُكل  َعنْ  َوُيَجابُ 
َأْعَلمُ  َأَحٌد ِفيَما ِبهِ  يـَُقلْ  َلمْ  َلِكنْ  ، ِبُوُجوِبَها ُيْشِعرُ   

“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 : 



 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 : 

 َفَكانَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى النِبي  َأْصَحابِ  ِمنْ  َواِحدٍ  َغيـْرَ  َأْدرَْكتُ :  َقالَ  َعياشٍ  َأِبي ْبنِ  النـْعَمانِ  َعنْ  اْلُمْنِذرِ  اْبنُ  َرَوى َوَما
 التـْركَ  ِألَن  ُسنةٌ  بَِأنـَها اْلَقْولَ  يـَُناِفي َال  َوَذِلكَ  ، َيْجِلسْ  َوَلمْ  ُهوَ  َكَما قَامَ  الثالَِثةِ  َوِفي رَْكَعةٍ  َأولِ  ِفي السْجَدةِ  ِمنْ  رَْأَسهُ  رََفعَ  إَذا
يـَْقَدُح  َال  َلَها الصَحابَةِ  بـَْعضِ  تـَْركُ  وََكَذِلكَ  فَـَقطْ  ُوُجوبـََها يـَُناِفي إنَما اْلَحاَالتِ  بـَْعضِ  ِفي َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى النِبي  ِمنْ  َلَها
َجائِزٌ  ِبَواِجبٍ  لَْيسَ  َما تـَْركَ  ِألَن  ُسنـيِتَها ِفي  

“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 � : 



ُتُموِنى َكَما َوَصلوا ُأَصلى رََأيـْ  
“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 : 

َنَما ا َيَسارِهِ  َعنْ  فـََوَضَعُهَما نـَْعَلْيهِ  َخَلعَ  ِإذْ  بَِأْصَحاِبهِ  ُيَصلى - وسلم عليه اهللا صلى- اللهِ  َرُسولُ  بـَيـْ رََأى فـََلم 
ا ِنَعاَلُهمْ  أَْلَقْوا اْلَقْومُ  َذِلكَ  َلم  َعَلى َحَمَلُكمْ  َما « َقالَ  َصالََتهُ  -وسلم عليه اهللا صلى- اللهِ  َرُسولُ  َقَضى فـَ

َناكَ  َقاُلوا. » نَِعاَلُكمْ  ِإْلَقاِئُكمْ  َنا نـَْعَلْيكَ  أَْلَقْيتَ  رَأَيـْ  « -وسلم عليه اهللا صلى-  اللهِ  َرُسولُ  فـََقالَ . نَِعاَلَنا َفأَْلَقيـْ
 َفَأْخبَـَرِنى أََتاِنى -وسلم عليه اهللا صلى- ِجْبرِيلَ  ِإن  َقَذًرا ِفيِهَما َأن «  

“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 : 



) 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  
 الثانية إلى نهوضه وقبل والثالثة األولى الركعة من الثانية السجدة من رفعه بعد المصلي جلوس أن على العلماء اتفق: 1ج

 هيئات من ليس أو فقط سنة هو هل ذلك بعد اختلفوا ثم المؤكدة، سننها من وال الصالة واجبات من ليس 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 البخاري 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 عن 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 أحمد 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  

 

 

 

 



 

“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 is!rahat 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  

 

 

 

 



 


