
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 :  

» اْلَمْكُتوبَاتِ  الصَلَواتِ  َوُدبـُرَ  اآلِخرُ  اللْيلِ  َجْوفُ  « َقالَ  َأْسَمعُ  الدَعاءِ  َأى  اللهِ  َرُسولَ  يَا ِقيلَ   

“ 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 : 

  َقالَ  ُأَماَمةَ  أَِبي َعنْ  َساِبطٍ  ْبنِ  الرْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  ُجَرْيجٍ  اْبنِ  َعنْ  ِغَياثٍ  ْبنُ  َحْفصُ  َحدثـََنا اْلَمْرَوِزي  الثـَقِفي  َيْحَيى ْبنُ  ُمَحمدُ 
“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 فلم 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’. 



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

Penilaian Ulama : 

Imam Tirmidzi setelah meriwayatkan hadits ini berkata : “ َحَسنٌ  َحِديثٌ  َهَذا ” (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 الرحمن 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 :  

َقِطعٌ  ُهوَ  َوِإنَما ، ِبُمتِصلٍ  لَْيسَ  أَُماَمةَ  َأِبي َعنْ  َساِبطٍ  ْبنُ  الرْحَمنِ  َعْبدُ  يـَْرِويهِ  َما َأن  َواْعَلمْ " :  ِكَتاِبهِ  ِفي اْلَقطانِ  اْبنُ  َقالَ   ، ُمنـْ
ِمْنهُ  َيْسَمعْ  َلمْ   

“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”. 

 

 

 



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 Damsyiq” (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 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 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) : “ الَخِفي  الُمْرَسلُ  فـَُهو ؛ لِقَيهُ  أَنه يـُْعَرفْ  ولم عاَصَرهُ  ِإن فأَما ” (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 ، أُمامة أِبي عن ، ساِبطٍ  بنِ  الّرحمنِ  َعبدِ  عن ، ُسليمٍ  أِبي بنُ  ليثُ  رواهُ  ؛ حِديثٍ  َعن زُرعة أبُو وُسِئل
 أعِرفُ  ال ُأمامة أِبي أُخو:  زُرعة أبُو فقال .الّنارِ  ِمن ِلألعقابِ  ويلٌ :  وسلم عليه اهللا صلى النِّبي  عنِ  ، ُأمامة أِبي

.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 d 

ineraka”. 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 �. 

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  ِفى َتَدَعن  الَ  ُمَعاذُ  يَا ُأوِصيكَ  « فَـَقالَ . » ُألِحبكَ  ِإنى َواللهِ  ُألِحبكَ  ِإنى َواللهِ  ُمَعاذُ  يَا «
 تـَُقولُ  َصَالةٍ  ُكل  ُهمى اللِعَباَدِتكَ  َوُحْسنِ  َوُشْكِركَ  ِذْكِركَ  َ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 :  

 َفُكْنتُ  اْلَقْبرِ  َوَعَذابِ  َواْلَفْقرِ  اْلُكْفرِ  ِمنَ  ِبكَ  َأُعوذُ  ِإنى اللُهم  الصَالةِ  ُدبُرِ  ِفى يـَُقولُ  َأِبى َكانَ 
 َأىْ  أَِبى فـََقالَ  َأُقوُلُهن  نْ  بـَُنىَقالَ . َعْنكَ  قـُْلتُ  َهَذا َأَخْذتَ  َعم  هِ  َرُسولَ  ِإنعليه 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 -يـَُقوُل َوَقاَل ُسَلْيَماُن َكاَن َرُسوُل اللِه  - صلى اهللا عليه وسلم-َسِمْعُت نَِبى اللِه 
يٌد َأنَك َأْنَت الرب َوْحَدَك َال اللُهم رَبـَنا َوَرب ُكل َشْىٍء أَنَا َشهِ « يـَُقوُل ِفى ُدبُِر َصَالتِِه  -وسلم

َوَرب ُكل  َشرِيَك َلَك اللُهم رَبـَنا َوَرب ُكل َشْىٍء َأنَا َشِهيٌد َأن ُمَحمًدا َعْبُدَك َوَرُسوُلَك اللُهم رَبـَنا
ا َوَرب ُكل َشْىٍء اْجَعْلِنى ُمْخِلًصا َلَك َوَأْهِلى ِفى  َشْىٍء َأنَا َشِهيٌد َأن اْلِعَباَد ُكلُهْم ِإْخَوٌة اللُهم رَبـنَ 

 ُه َأْكبـَُر اَألْكبَـُر اللَيا َواآلِخَرِة يَا َذا اْلَجَالِل َواِإلْكَراِم اْسَمْع َواْسَتِجِب الل نـْ َساَعٍة ِفى الد ُكل ُهم
»نُوَر السَمَواِت َواَألْرِض   

“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 : 

اللُهم َأْصِلْح ِلى  .َكاَن يـَُقوُلُهن ِعْنَد اْنِصَراِفِه ِمْن َصَالتِهِ   -صلى اهللا عليه وسلم-َأن ُمَحمًدا 
 ِ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. 

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 : 

ُأَماَمةَ  أَِبي َعنْ  التـْرِمِذي  ِلَحِديثِ  اْلَمْكُتوبَةِ  الصَالةِ  بـَْعدَ  الدَعاءُ  َويـََتَأكدُ   
“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 : 

 ذََكَرهُ  َوَقدْ  ، َوِفْعًال  قَـْوًال  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اللهِ  َرُسولِ  َعنْ  اْلَمْكُتوَبةِ  الصَالةِ  ِمنْ  اِالْنِصَرافِ  بـَْعدَ  الدَعاءِ  ثـُُبوتِ  ِفي رَْيبَ  َال 
 ِمنْ  ِاْنِصَراِفهِ  بـَْعدَ  يـَُقولُ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اللهِ  َرُسولُ  َكانَ  َما:  َفْصلِ  ِفي َقالَ  َحْيثُ  اْلَمَعادِ  زَادِ  ِفي َأْيًضا اْلَقيمِ  ِاْبنُ  اْلَحاِفظُ 
 اللُهم  َصَالتِهِ  ِمنْ  ِاْنِصَراِفهِ  ِعْندَ  يـَُقولُ  َكانَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى النِبي  َأن  َصِحيِحهِ  ِفي َحاِتمٍ  أَبُو ذََكرَ  َوَقدْ :  َلْفظُهُ  َما الصَالةِ 
 ، َسَخِطك ِمنْ  ِبِرَضاك َأُعوذُ  ِإني اللُهم  ، َمَعاِشي ِفيَها َجَعْلت الِتي ُدنـَْيايَ  ِلي َوَأْصِلحْ  ، َأْمِري ِعْصَمةَ  َجَعْلته الِذي ِديِني ِلي َأْصِلحْ 
َفعُ  َوَال  ، َمنَـْعت ِلَما ُمْعِطيَ  َوَال  ، َأْعَطْيت ِلَما َمانِعَ  َال  ِمْنك ِبك َوَأُعوذُ  ، نِْقَمِتك ِمنْ  ِبَعْفِوك َوَأُعوذُ   َوذََكرَ .  اْلَجد  ِمْنك اْلَجد  َذا يـَنـْ

 َصَالتِهِ  ِمنْ  يـَْنَصِرفُ  ِحينَ  َسِمْعته ِإال  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى نَِبيُكمْ  َورَاءَ  َصلْيت َما:  َقالَ  أَنهُ  أَيوبَ  َأِبي َعنْ  ُمْسَتْدرَِكهِ  ِفي اْلَحاِكمُ 



َعْثِني اللُهم  ، ُكلَها َوُذنُوِبي َخطَايَايَ  ِلي ِاْغِفرْ  اللُهم :  يـَُقولُ   يـَْهِدي َال  ِإنهُ  َواْألَْخَالِق  اْألَْعَمالِ  ِلَصاِلحِ  َواْهِدِني َواْرزُْقِني َوَأْحِيِني ِابـْ
َها َيْصِرفُ  َوَال  ِلَصاِلِحَها  َصلى النِبي  ِلي َقالَ :  الَ قَ  التِميِمي  ُمْسِلمٍ  ْبنِ  اْلَحاِرثِ  َعنْ  َصِحيِحهِ  ِفي ِحبانَ  ِاْبنُ  َوذََكرَ .  أَْنتَ  ِإال  َسيئـَ

 َكَتبَ  يـَْوِمك ِمنْ  ُمت  ِإنْ  فَِإنك َمراتٍ  َسْبعَ  النارِ  ِمنْ  َأِجْرِني اللُهم :  تـََتَكلمَ  َأنْ  قـَْبلَ  فَـُقلْ  الصْبحَ  َصلْيت ِإَذا:  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ 
 ِمنْ  ُمت  ِإنْ  فَِإنك ، َمراتٍ  َسْبعَ  النارِ  ِمنْ  َأِجْرِني اللُهم :  تـََتَكلمَ  َأنْ  قـَْبلَ  فَـُقلْ  اْلَمْغِربَ  َصلْيت َوِإَذا ، النارِ  ِمنْ  ِجَوارًا َلك اللهُ 

َلِتك . اْلَقيمِ  ِاْبنِ  َكَالمُ  ِانـْتـََهى.  النارِ  ِمنْ  ِجَوارًا َلك اللهُ  َكَتبَ  لَيـْ  
“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 “ َِالةَعاِء بـَْعَد الصباب الد” (Doa setelah Sholat), kemudian beliau 

menurunkan 2 buah hadits pada judul bab tersebut yakni : 

1. Haditsnya sahabat Abu Huroiroh �, kata beliau � : 

ثُوِر بِالدَرَجاِت َوالنِعيِم اْلُمِقيِم  ِه َذَهَب َأْهُل الدْوا َكَما . » َكْيَف َذاَك « َقاَل . َقاُلوا يَا َرُسوَل اللَقاَل َصل
َنا ، َوَجاَهُدوا َكَما َجاَهْدنَا ، َوَأنـَْفُقوا ِمْن ُفضُ  َأَفَال ُأْخِبرُُكْم ِبَأْمٍر « َقاَل . وِل َأْمَواِلِهْم ، َوَلْيَسْت لََنا َأْمَواٌل َصليـْ

 َلُكْم ، َوَتْسِبُقوَن َمْن َجاَء بـَْعَدُكْم ، َوَال يَْأِتى َأَحٌد ِبِمْثِل َما ِجْئُتْم ، ِإال بـْ َمْن َجاَء ِبِمْثِلِه ،  ُتْدرُِكوَن َمْن َكاَن قـَ
»بُِر ُكل َصَالٍة َعْشًرا ، َوَتْحَمُدوَن َعْشًرا ، َوُتَكبـُروَن َعْشًرا ُتَسبُحوَن ِفى دُ   

“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 ، َوْحَدُه « َكاَن يـَُقوُل ِفى ُدبُِر ُكل َصَالٍة ِإَذا َسلَم   - صلى اهللا عليه وسلم  -َأن َرُسوَل اللِه 
 َال َماِنَع ِلَما َأْعطَْيَت ، َوَال ُمْعِطَى َال َشرِيَك َلُه ، َلُه اْلُمْلُك ، َوَلُه اْلَحْمُد ، َوْهَو َعَلى ُكل ُهمَشْىٍء َقِديٌر ، الل

 ِمْنَك اْلَجد َفُع َذا اْلَجد »ِلَما َمنَـْعَت ، َوَال يـَنـْ  

“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 بِاْلَحِديِث الَالة َال ُيْشَرع ، ُمَتَمسَعاء بـَْعد الصالد ْرَجَمة رَّد َعَلى َمْن زََعَم َأنه َوِفي َهِذِه التـِذي َأْخَرَجُه ُمْسِلم ِمْن ِرَوايَة َعْبد الل
اللُهم َأْنَت السَالم َوِمْنك السَالم : ِإَذا َسلَم َال يـَْثُبت ِإال َقْدر َما يـَُقول " ْبن اْلَحاِرث َعْن َعاِئَشة َكاَن النِبّي َصلى الله َعَلْيِه َوَسلَم 

ِر َواْلَجَواب َأن اْلُمَراد بِالنـْفِي اْلَمْذُكور نـَْفي ِاْسِتْمَراره َجاِلًسا َعَلى َهْيَئته قـَْبل السَالم ِإال ِبَقدْ " . ل َواْإلِْكَرام تـََبارَْكت يَا َذا اْلَجَال 
َوَرَد ِمْن الدَعاء بـَْعد الصَالة َعَلى َأنُه َكاَن  فَـُيْحَمل َما" َكاَن ِإَذا َصلى َأقْـَبَل َعَلى َأْصَحابه " َأْن يـَُقول َما ذََكَر ، فَـَقْد ثـََبَت َأنُه 

َوَأما الدَعاء بـَْعد السَالم ِمْن الصَالة ُمْستَـْقِبل " : اْلَهْدي النَبِوّي " َقاَل ِاْبن اْلَقيم ِفي . يـَُقولُه بـَْعد َأْن يـُْقِبل ِبَوْجِهِه َعَلى َأْصَحابه 
مَ  َلة َسَواء اْإلِ َفِرد َواْلَمْأُموم فـََلْم َيُكْن َذِلَك ِمْن َهْدي النِبّي َصلى الله َعَلْيِه َوَسلَم َأْصًال ، َوَال رُ اْلِقبـْ ِوَي َعْنُه بِِإْسَناٍد َصِحيح ام َواْلُمنـْ

لى الله َعَلْيِه َوَسلَم َوَال اْلُخَلَفاء بـَْعده َوَال َأْرَشَد َوَال َحَسن ، َوَخص بـَْعضهْم َذِلَك ِبَصَالَتْي اْلَفْجر َواْلَعْصر ، َوَلْم يـَْفَعلُه النِبّي صَ 
َعَلَها ِفيهَ : ِإلَْيِه أُمته ، َوِإنَما ُهَو ِاْسِتْحَسان َرآُه َمْن رَآُه ِعَوًضا ِمْن السنة بـَْعدهَما ، قَاَل  ا َوَعامة اْألَْدِعَية اْلُمتَـَعلَقة بِالصَالِة ِإنَما فـَ

 ُه ُمْقِبل َعَلى رَبّه ُمَناِجيه ، فَِإَذا َسلي ، َفِإنِئق ِبَحاِل اْلُمَصل َها ِانـَْقَطَعْت اْلُمَناَجاة َوانـْتـََهى َوَأَمَر ِبَها ِفيَها ، قَاَل ، َوَهَذا الال َم ِمنـْ
ُرك ُسَؤاله ِفي َحال ُمَناَجاته َواْلُقْرب ِمنْ  َلِكن : ُه َوُهَو ُمْقِبل َعَلْيِه ثُم َيْسَأل ِإَذا ِاْنَصَرَف َعْنُه ؟ ثُم قَاَل َمْوِقفه َوقـُْربه ، َفَكْيف يـَتـْ

َها َويَ اْألَذَْكار اْلَواِرَدة بـَْعد اْلَمْكُتوبَة ُيْسَتَحّب ِلَمْن َأَتى ِبَها َأْن ُيَصلي َعَلى النِبّي َصلى الله َعَلْيهِ  ْدُعو ِبَما  َوَسلَم بـَْعد َأْن يـَْفُرغ ِمنـْ
َوَما ِادَعاُه ِمْن النـْفي ُمْطَلًقا َمْرُدود ،: قـُْلت . َشاَء ، َوَيُكون ُدَعاُؤُه َعِقب َهِذِه اْلِعَباَدة الثانَِية َوِهَي الذْكر َال ِلَكْونِِه ُدبُر اْلَمْكُتوبَة   

“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, 

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 : 

، َواْلُمَراد ِبِه بـَْعد السَالم اْلُمَراد ِبُدبُِر ُكّل َصَالة قـُْرب آِخرَها َوُهَو التَشهد ، قـُْلَنا َقْد َوَرَد اْألَْمر بِالذْكِر ُدبُر ُكّل َصَالة : َفِإْن ِقيَل 
ِقيَل يَا َرُسول الله َأّي الدَعاء َأْسَمع ؟ " َقْد َأْخَرَج التـْرِمِذّي ِمْن َحِديث أَِبي أَُماَمَة وَ . ِإْجَماًعا ، َفَكَذا َهَذا َحتى يـَْثُبت َما ُيَخاِلفُه 

" اِدق قَاَل َوَأْخَرَج الطَبِري ِمْن ِرَوايَة َجْعَفر ْبن ُمَحمد الص . َوقَاَل َحَسن " َجْوف اللْيل اْألَِخير َوُدبُر الصَلَوات اْلَمْكُتوبَات : َقاَل 
َوَفِهَم َكِثير ِممْن َلِقيَناُه ِمْن اْلَحَنابَِلة َأن ُمَراد " الدَعاء بـَْعد اْلَمْكُتوبَة َأْفَضل ِمْن الدَعاء بـَْعد الناِفَلة َكَفْضِل اْلَمْكُتوبَة َعَلى الناِفَلة 

َلة ِاْبن اْلَقيم نـَْفي الدَعاء بـَْعد الصَالة ُمْطَلًقا ،  َوَلْيَس َكَذِلَك فَِإن َحاِصل َكَالمه أَنُه نـََفاُه ِبَقْيِد ِاْسِتْمَرار ِاْسِتْقَبال اْلُمَصلي اْلِقبـْ
َقَل ِبَوْجِهِه َأْو َقدَم اْألَذَْكار اْلَمْشُروَعة َفَال َيْمَتِنع ِعنْ  تْـَيان بِ َوِإيَراده بـَْعد السَالم ، َوَأما ِإَذا ِانـْتـَ .الدَعاِء ِحيَنِئٍذ ده اْإلِ  

“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   
فهذا بحث في الدعاء بعد الصالة المكتوبة ، كتبته لبيان مشروعيته وأنه سنة من السنن ، وليس بدعة من البدع ، وأن 

دعاء اإلنسان بعد الصالة : ونعني بالدعاء بعد المكتوبة   .بع ليس بمبتدع ، ومأجور غير موزور إن شاء اهللا المتصف به مت
.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   
بحمد ربي انصرفت ، وبذنوبي : ( كان يقول إذا فرغ من صالته  أن أبا الدرداء: ليث روى عبد الرزاق عن ابن التيمي عن 

) 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”. 
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   

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

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 

) .الة يقول بعد الص: يعني ( 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   
: من قال بعد كل صالة : ( عن رجل ، عن معاذ بن جبل ، قال  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 
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 �. 

 

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

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

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

 
:األثر السادس   

، َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َأخْ : َحدثـََنا ُهَشْيٌم، َقالَ : قال ابن أبي شيبة  ْغِلِبيَرنَا ُحَصْيٌن، َعْن أَِبي اْليَـْقظَاِن، َعْن ُحَصْيِن ْبِن يَزِيَد التـ بـَ
، َوَأْسَأُلَك اْلَغِنيَمَة ِمْن ُكل اللُهم ِإني َأْسَأُلَك ِمْن ُموِجَباِت َرْحَمِتَك، َوَعَزائَِم َمْغِفَرِتكَ «: َمْسُعوٍد، َأنُه َكاَن يـَُقوُل ِإَذا فَـَرَغ ِمَن الصَالةِ 



 اِر، اللِة َواْلَجَواَز ِمَن الني َأْسَأُلَك اْلَفْوَز بِاْلَجنِإن ُهمِإْثٍم، الل َالَمَة ِمْن ُكلَوالس ، ِبر ا ِإالَغَفْرَتُه، َوَال َهم َال َتدَْع لََنا َذنـًْبا ِإال ُهم
  »اَجًة ِإال َقَضْيتـََهافَـرْجَتُه، َوَال حَ 

 
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 

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

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

)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   
.ما حكم الدعاء بعد الفريضة ، وهل هناك دليل على المنع منه ؟  

الة أصحابه فيما نعلم أنهم كانوا يرفعون أيديهم بالدعاء بعد ص لم يحفظ عن النبي صلى اهللا عليه وسلم وال عن الحمد هللا
خرجه مسلم في  "من عمل عمًال ليس عليه امرنا فهو رد : " أنه بدعة لقول النبي صلى اهللا عليه وسلم  الفريضة ؛ وبذلك يعلم

وأما  .متفق على صحته " ليس منه فهو رد  من أحدث في أمرنا هذا ما: " وقوله صلى اهللا عليه وسلم )  3243( صحيحه 
ثبت عن النبي صلى اهللا عليه وسلم ما يدل على أنه  جماعياً فال حرج فيه ألنه قد عمالهالدعاء بدون رفع اليدين وبدون است

اليدين في الدعاء ألن رفع اليدين في  الدعاء بعد النافلة لعدم ما يدل على منعه ولو مع رفع دعا قبل السالم و بعده ، وهكذا
ض األحيان ألنه لم يحفظ عن النبي صلى اهللا عليه وسلم دائمة بل في بع 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
  هـ.ا 21/ األحزاب ) حسنة  لقد كان لكم في رسول اهللا أسوة

 ) . 11543( ويراجع سؤال  ) 168/ 11( باز رحمه اهللا  احة الشيخ ابنمن مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسم
“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 :  

َواْسَتَدلوا أَْيًضا ِبَحِديِث . ِفي الدَعاِء  َوِفي رَْفِع اْلَيَدْيِن ِفي الدَعاِء ِرَسالٌَة ِللسُيوِطي َسماَها َفض اْلِوَعاِء ِفي َأَحاِديِث رَْفِع اْلَيَدْينِ 
يَا : ِل اْلَبْدِو ِإَلى َرُسوِل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم يـَْوم اْلُجُمَعِة فـََقاَل َأَتى رَُجٌل َأْعَراِبي ِمْن َأهْ : َأَنٍس َرِضَي اللُه تـََعاَلى َعْنُه َقاَل 

، َورََفَع الناُس  َوَسلَم يََدْيِه َيْدُعو َرُسوَل اللِه َهَلَكْت اْلَماِشَيُة ، َهَلَك اْلِعَياُل ، َهَلَك الناُس ، فَـَرَفَع َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيهِ 
َذا الرْفُع َهَكَذا َوِإْن َكاَن ِفي ُدَعاِء َأْيِديـَُهْم َمَع َرُسوِل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َيْدُعوَن ، اْلَحِديَث ، َرَواُه اْلُبَخاِري قَاُلوا هَ 

ِاْسَتَدل اْلُبَخاِري ِفي ِكَتاِب الدَعَواِت ِبَهَذا اْلَحِديِث َعَلى َجَواِز رَْفِع اْلَيَدْيِن ِفي اِالْسِتْسَقاِء ، َلِكنُه لَْيَس ُمْخَتصا بِِه ، َوِلَذِلَك 
.ُمْطَلِق الدَعاِء   

بَْأَس َعَلْيِه ِإْن َشاَء اللُه تـََعاَلى َوَاللُه  اْلَقْوُل الراِجُح ِعْنِدي َأن َرْفَع اْلَيَدْيِن ِفي الدَعاِء بـَْعَد الصَالِة َجائٌِز َلْو فـََعَلُه َأَحٌد َال : قـُْلت 
.تـََعاَلى َأْعَلُم   

“Berrkaitan 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 lading, 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 تضرعاً إلى 
وال يخرج عن هذا األصل ويترك إال في الحاالت  .ربه واستجداء لنواله وإظهارًا للذل واالنكسار والفقر إليه سبحانه وتعالى

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

فدعا النبي صلى اهللا : " اهللا عليه وسلم في ذلك أحاديث كثيرة منها حديث أبي موسى األشعري في الصحيحين وغيرهما وفيه



ومنها ما في صحيح " …اللهم اغفر لعبيد أبي عامر حتى رأيت بياض إبطيه"عليه وسلم بماء فتوضأ ثم رفع يديه ثم قال 
عنهما في قصة خالد وأمره ألصحابه أن يقتل كل واحد منهم أسيره فلما أخبر النبي صلى اهللا  البخاري عن ابن عمر رضي اهللا

  .مرتين" اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد: "عليه وسلم بذلك رفع يديه فقال
. ثين وغيرهماباب رفع األيدي في الدعاء وأشار ضمن هذه الترجمة لهذين الحدي: وقد بوب البخاري أيضاً لهذه المسألة فقال

بل فيه وفي الذي بعده رد على من ، وفي الحديث األول رد من قال ال يرفع كذا إال في االستسقاء " الفتح"قال الحافظ في 
لم يكن النبي صلى اهللا عليه وسلم يرفع يديه " وتمسك بحديث أنس ، قال ال يرفع اليدين في الدعاء غير االستسقاء أصال 

لكن جمع بينه وبين أحاديث الباب وما في معناها بأن المنفي صفة ، وهو صحيح " االستسقاء  في شيء من دعائه إال في
وحاصله أن الرفع في االستسقاء يخالف غيره إما بالمبالغة ، خاصة ال أصل الرفع، وقد أشرت إلى ذلك في أبواب االستسقاء 

حتى "وال يعكر على ذلك أنه ثبت في كل منهما ، بين إلى أن تصير اليدان في حذو الوجه مثال وفي الدعاء إلى حذو المنك
وإما أن الكفين في االستسقاء يليان ، بل يجمع بأن تكون رؤية البياض في االستسقاء أبلغ منها في غيره " يرى بياض إبطيه

سيما مع كثرة وال : قلت . وبتقدير تعذر الجمع فجانب اإلثبات أرجح : قال المنذري ، األرض وفي الدعاء يليان السماء 
شرح " وفي " األذكار " فإن فيه أحاديث كثيرة أفردها المنذري في حزء سرد منها النووي في ، األحاديث الواردة في ذلك 

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

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

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

فانتهيت إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم وهو رافع يديه يدعو " ولمسلم من حديث عبد الرحمن بن سمرة في قصة الكسوف 
فرفع يديه " وفي حديثها عنده في دعائه ألهل البقيع " ثم رفع يديه يدعو " وعنده في حديث عائشة في الكسوف أيضا " 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

عبداهللا الفقيه.مركز الفتوى بإشراف د: المفتي  
”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 hokum 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 

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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


