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“..Juga perlu saya ingatkan bahwa seperti para penulis yang lainnya dan sebelumnya, karena tulisan ini 

memaparkan bagaimana evaluasi sholat kita dalam batas sebuah gerakan dan beberapa aspeknya saja. 

Maka secara aksiomatik, saya tidak boleh terikat pada suatu madzhab (aliran) secara fanatik dan saya hanya 

mengetengahkan hadits shahih yang berasal dari Rasulullah Muhammad  sebagaimana pendapat 

diantara kalangan ahlul hadits..” 
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ِحيمهللاِِبْســــــــــــــــِم ا ْحَمِن اارَّ الرَّ  

 

PENGANTAR 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah , Rabb semesta alam. Shalawat serta salam juga 

semoga selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita, Muhammad , serta para keluarga, sahabat, 

dan pengikut beliau hingga akhir zaman.  

Tulisan ini saya buat semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah , memperluas 

wawasan, dan diharapkan agar dapat membuka pemahaman kita akan salah satu kewajiban yang 

paling utama dan pertama ketika kita di hisab nanti, yakni perkara sholat. Tulisan saya ini bukan 

satu-satu nya rujukan, namun cukuplah sebagai penggerak bagi kita (bagi saya khususnya dan para 

pembaca pada umumnya) agar selalu melakukan evaluasi pada setiap kegiatan yang kita lakukan 

apakah telah sesuai dengan tuntunan atau tidak. Evaluasi seluruh amal yang telah dilakukan, tidak 

hanya dalam hal ibadah sholat namun juga yang lainnya. Niat lillahi ta’ala dan ilmu yang cukup, 

merupakan bekal yang selalu penulis tekankan pada setiap amal ibadah yang dikerjakan. 

Sebagai contoh, jika kita merupakan seorang Qori atau Qori’ah, itulah mengapa pentingnya bagi 

kita untuk ber-talaqqi1 dan ber-musyafahah2. 

 

LATAR BELAKANG 

Tentunya kita berpikir apalah dasar, landasan, dan alasan kita dalam melakukan suatu hal. 

Apa landasan seorang dokter berani melakukan operasi pembedahan pada seorang pasien ?. Apa 

landasan seorang arsitek berani merancang sebuah gedung tinggi menjulang tanpa takut roboh ?. 

Apa landasan seorang programmer berani merancang kode-kode program untuk dapat dijalankan 

dengan sukses pada sebuah komputer ?. Tentu semua dengan landasan ‘ilmu dan tuntunan. 

Dalam hal sholat pun begitu. Didalam Al-Qur’anul Karim, Allah  tidak bosan-bosannya 

mengingatkan kepada kita agar selalu menegakkan sholat beriringan dengan zakat. Tentunya 

didalam zakat, tata cara wudhu’, dan segala amal ibadah lainnya harus sesuai dengan yang 

tercantum dalam firman Allah  dan apa yang telah dicontohkan oleh junjungan kita Rasulullah 

Muhammad . Kita akan membatasi pembahasan kita hanya pada cara kita sholat, apakah sesuai 

dengan tuntunan Rasulullah Muhammad  melalui hadits-hadits yang shahih. 

1 

                                                           
1  Manhaj (metode) pembelajaran lafaz-lafaz Al-Qur’an dimana seorang guru akan membacakan sepotong ayat 

kepada murid, lalu murid tersebut akan membacakan kembali ayat tersebut dengan bacaan guru yang tadi (Zulkifli 
dan Ghani, 2011:7; Abd al-Salam Muqbil al-Majidi, 2000:129) 

2  Pelajar memperhatikan gerak bibir guru (pembicara) untuk mendapatkan makhraj yang benar  
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PENGERTIAN HADITS DAN MACAMNYA. 

  “Hadits adalah laporan tentang sunah Rasulullah , yaitu segala sesuatu yang 

disandarkan kepada Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun persetujuan atas 

perkataan atau perbuatan orang lain” (Abdul Baqi, 2013:11). 

 Hadits qauly, hadits yang isinya berupa perkataan (sabda) Rasulullah  

 Hadits fi’ly, hadits yang isinya berupa perbuatan Rasulullah  

 Hadits taqriry, hadits yang isinya berupa persetujuan. 

 Hadits washfun khalqy, hadits yang isinya berupa gambaran mengenai karakteristik 

perangai fisik Rasulullah  

 Hadits washfun khuluqy, hadits yang isinya berupa gambaran mengenai karakteristik 

non-fisik Rasulullah  

Proses pelestarian dan pemeliharaan sunah merupakan hal yang sangat penting didalam agama 

Islam, mengingat hadits (yang berisikan informasi mengenai sunah Rasulullah ) merupakan 

dasar hukum kedua setelah Al-Qur’an. 

 Sebagai sebuah periwayatan, hadits terdiri dari dua bagian. 

1. Sanad, bagian jalur periwayatan yang isinya berupa rangkaian perawi (rawi) hadits beserta 

redaksi periwayatan antara satu rawi dengan rawi sebelumnya. 

2. Matan, bagian isi laporan yang isinya berupa teks perkataan maupun teks yang 

menceritakan perbuatan, persetujuan, ataupun sifat-sifat yang dinisbahkan kepada 

Rasulullah . 

Berikut saya ambil contoh sebuah hadits untuk menggambarkan bagian-bagian diatas. Muhammad 

Fuad Abdul Baqi (dari Imam Al-Bukhari dalam Al-Jâmi`ush Shahĩh) mengemukakan bahwa: 

‘(Imam Al-Bukhari mengatakan): Abdullah Ibnu Muhammad Al-Ju`fy telah bercerita 

kepada kami. Ia mengatakan: Abu Amir Al-Aqady telah bercerita kepada kami. Ia 

mengatakan: Sulaiman Ibnu Bilal telah bercerita kepada kami; dari Abdullah Ibu Dinar; 

dari Abu Shalih; dari Abu Hurairah , bahwa beliau pernah bersabda, “Keimanan itu 

(terdiri dari) enam puluh sekian cabang dan rasa malu merupakan salah satu cabang 

keimanan.”’ 
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 Matan dalam hadits tersebut adalah bagian terakhir yang menyebutkan secara langsung 

sabda Rasulullah , sedangkan sanad-nya adalah bagian berisi rantai periwayatan dari Abdullah 

Muhammad Al-Ju’fy sampai2Abu Hurairah3 . 

 Hadits qudsy atau hadits ilahy, sebuah hadits yang isi matan-nya berupa penceritaan 

Rasulullah  mengenai sebuah firman atau ketentuan Allah , tetapi bukan merupakan 

salah satu ayat dalam Al-Qur’an. 

Berikut saya ambil contoh sebuah hadits qudsy. Muhammad Fuad Abdul Baqi (dari Imam Muslim) 

mengatakan bahwa: 

‘(Imam Muslim mengatakan): Syaiban ibnu Farrukh telah bercerita kepada kami: Abdul 

Warits telah bercerita kepada kami; dari Al-Ja`d Abu `Utsman: Abu Raja’ Al-`Utharidy 

telah bercerita kepada kami; dari Ibnu Abbas; dari Rasulullah  mengenai apa yang 

beliau riwayatkan dari tuhan beliau (Allah ) Tabâraka wata`âlâ. Beliau bersabda, 

“Sesungguhnya Allah telah mencatat kebaikan (pahala) dan keburukan (dosa) kemudian 

menjelaskan  hal tersebut. Barang siapa yang berkehendak untuk melakukan suatu kebaikan 

tetapi ia tidak jadi melakukannya, Allah akan tetap mencatat hal itu sebagai sebuah kebaikan 

yang utuh di sisi-Nya. Apabila ia berkehendak melakukan kebaikan itu kemudian ia jadi 

melakukannya, maka Allah akan mencatatnya sebagai sepuluh kali sampai tujuh ratus kali 

kebaikan, bahkan sampai berkali-kali lipat. Apabila ia berkehendak  untuk melakukan sebuah 

keburukan dan ia tidak jadi melakukannya, Allah akan mencatat hal (pembatalan niat buruk) 

tersebut sebagai sebuah kebaikan yang utuh di sisi-Nya. Apabila ia berkehendak untuk 

melakukan sebuah keburukan lantas ia jadi melakukannya, maka Allah hanya akan 

mencatatnya sebagai satu buah keburukan saja.”’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3   Shahabat Rasull yang meriwayatkan hadits sebanyak 5.374 hadits. Selain itu ada Abdullah bin Umar  (2.630 

hadits), Anas bin Malik  (2.286 hadits), Aisyah  (2.210 hadits), Abdullah bin Abbas  (1.660 hadits), Jabir 

bin Abdullah  (1.540 hadits), dan Abu Said Al-Khudri (1.170 hadits) 
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 Hadits marfủ’, sebuah hadits yang matan-nya secara tegas dinisbahkan kepada Rasulullah 

. 

 Hadits mauquf, sebuah hadits yang matan-nya dinisbahkan kepada sahabat atau generasi 

dibawah mereka. 

 Hadits maqthu’, sebuah hadits yang matan-nya dinisbahkan kepada generasi setelah 

sahabat. 

Berikut contoh hadits mauquf. Muhammad Fuad Abdul Baqi (dari Imam Malik dalam karyanya 

Al-Muwaththa’) menyampaikan: 

‘(Imam Malik mengatakan): Dari Nafi`, mantan budak Abdullah Ibnu Umar; bahwa Umar 

Ibnul Khatthab  pernah menuliskan (ketentuan) kepada para pegawainya (yang 

berbunyi): “Sesungguhnya perkara kalian yang paling penting bagiku adalah sholat. Barang 

siapa yang menjagga serta tekun memeliharanya niscaya ia telah menjaga agamanya. Namun, 

barang siapa yang menyia-nyiakan sholat niscaya perkara yang lain akan lebih ia sia-siakan 

lagi.”‘ 

 

 

PEMBUKUAN HADITS 

Penulisan hadits dalam lembaran-lembaran catatan sudah dimulai semenjak masa 

Rasulullah  yakni oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Ash. Namun gerakan resmi baru dimulai 

pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan Imam Az-Zuhry. Dan berikutnya mulai marak 

bermunculan aneka dawâwĩnu’s sunnah (buku-buku penghimpun materi hadits). Adapun 

penulisan buku-buku tersebut dapat dipetakan sebagai berikut: 

1. Jawâmĩ`: Buku-buku hadits yang secara umum berisi seluruh tema-tema agama mulai dari 

akidah, ibadah, muamalah, akhlak, tafsir, nasihat, sirah, dan sebagainya. Contoh : Al-

Jâmi`u’sh Shâhĩh-nya Imam Bukhari dan Imam Muslim. 

2. Sunan: Buku-buku yang secara umum dimulai dan dikhususkan untuk menghimpun 

hadits-hadits tentang hukum fikih dengan beberapa tambahan tema. Contoh : Sunan Abủ 

Dâwủd, Sunan An-Nasâ’ĩy, dan Sunan Ibni Mâjah. 

3. Muwaththâ’ât: Serupa dengan As-Sunan, hanya saja didalamnya juga banyak disebutkan 

atsar atau fatwa para sahabat dan tabiin serta komentar-komentar sang penulis, sehingga 

tidak terfokus pada hadits-hadits marfủ’. Contoh : Muwaththa’Malik. 

4. Mushannafât: Buku-buku bertajuk mushannaf ini secara umum sama dengan 

Muwaththâ’ât, hanya saja porsi atsar (perkataan maupun perbuatan sahabat dan tabiin) 

biasanya lebih mendominasi. Contoh : Mushannaf Ibni Abĩ syaibah dan Mushannaf ̀ Abdi’r 

Razzâq Ash-Shan`âny. 

5. Masânĩd: Buku hadits yang penyusunannya tidak berdasarkan bab-bab keilmuan, akan 

tetapi berdasarkan nama-nama sahabat atau perawi akhir hadits. Biasanya dimulai dari 
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Khulafaur Rasyidin dan diakhiri dengan rawi-rawi mubham (tidak dikenal). Contoh : 

Musnad Ahmad, Musnad Al-Humaidy, dan Musnad Abĩ Dâwủd Ath-Thayâlĩsy. 

6. Ma`âjim: Buku-buku yang hadits-haditsnya berdasarkan nama-nama perawi, baik perawi 

yang merupakan guru langsung dari sang penulis maupun perawi di atasnya sampai juga 

perawi generasi sahabat. Contoh : Al-Mu’jam Ash-Shaghĩr, Al-Wasĩth, dan Al-Kabĩr karya 

Ath-Thabrâni. 

7. Shihâh: Buku yang dikhususkan oleh penulisnya untuk menghimpun hadits-hadits yang 

dinilai sahih sesuai dengan kriteria tertentu. Contoh : Shahĩh Al-Bukhâri, Shahĩh Muslim, 

Shahĩh Ibni Khuzaimah, Shahĩh Abi `Uwânah, dan Shahĩh Ibni Hibbân. 

8. Maudlủ’ât: Buku yang khusus menyimpan hadits-hadits yang dinilai palsu. Contoh : Al-

Maudlủ`at karya Ibnul Jauzy, Al-Manâru’l Munĩf karya Ibnul Qayyim, dan yang lainnya. 

9. Mustadrakât: Buku yang berfungsi menghimpun hadits-hadits yang belum disebutkan 

oleh buku-buku tertentu, padahal dinilai oleh penulisnya sudah sesuai dengan kriteria buku 

tersebut. Contoh : Al-Mustadrakât `ala’sh Shahĩhain karya Al-Hakim An-Nasaburi yang 

menghimpun hadits-hadits yang dinilainya sesuai dengan kriteria Al-Bukhari dan Muslim. 

10. Mustakhrajât: Buku-buku yang berfungsi mencatat tambahan jalur periwayatan (thuruqu’l 

asânĩd) dari hadits-hadits yang sudah dicantumkan oleh buku lainnya. Jalur yang 

diriwayatkan berporos pada pribadi penulis dan bertemu dengan salah satu rawi dari jalur 

sanad yang dicantumkan oleh buku tujuan. Contoh : Mustakhraj Abi ̀ Uwânah ‘ala Shahĩhi 

Muslim yang memuat tambahan jalur periwayatan untuk hadits-hadits di Shahĩh Muslim. 

11. Majâmi`: Buku yang menggabungkan hadits-hadits yang terdapat dalam dua atau lebih 

buku hadits. Contoh Al-Jam`u baina’sh Shahĩhain yang menggabungkan Shahĩh Al-

Bukhârĩ dan Shahĩh Muslim dan Jâmi`u’l Ushủl karya Ibnul Atsir yang menggabungkan 

hadits-hadits Al-Kutub As-Sittah. 

12. Athrâf: Buku yang menghimpun semua hadits dari satu atau sejumlah buku tertentu 

dengan hanya mencantumkan bagian atau kalimat pertama dari matan hadits atau ungkapan 

tertentu yang cukup menggambarkan isi hadits. Contoh : Athrâfu’sh Shahĩhain karya Abu 

Mas`ud Ad-Dimasyqy. 

13. Zawâ’id: Buku hadits yang menghimpun tambahan-tambahan hadits dari beberapa buku 

tertentu yang tidak tercantum dalam buku-buku tertentu lainnya. Contoh : Zawâ’idu’l 

Masânĩd `ala’l Kutubi’s Sittah yang menghimpun hadits-hadits dari beberapa masanid 

yang belum dicantumkan dalam Al-Kutub As-Sittah. 
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VALIDITAS HADITS 

Sebagai sebuah laporan, hadits-hadits tentu saling berjenjang tingkat validitasnya. Berikut 

beberapa tingkatan dalam hadits: 

1. Hadits sahih (hadits sehat); Hadits yang tingkat validitasnya tinggi. 

2. Hadits hasan (hadits baik); Hadits yang tingkat validitasnya lumayan. 

3. Hadits dha`if (hadits lemah); Hadits yang tingkat validitasnya rendah. 

4. Hadits maudhu` (hadits buatan/ palsu); Hadits yang dipastikan palsu riwayatnya. 

Tingkatan hadits diatas telah dinilai dari tiga aspek, yakni 1) Kualitas para perawi, 2) 

Kesinambungan antar-perawi, dan 3) Keakuratan proses riwayat. 

Dari aspek kualitas, tingkat `adâlah (keshalihan dan ketakwaan) seorang perawi sangatlah 

menentukan, untuk menjamin kualitas moralnya sehingga ia tidak akan berbohong secara sengaja. 

Tingkat dhabt (ketelitian dan kecermatan) yang akan menjamin kualitas intelektualnya sehingga 

secara umum sang perawi tidak akan melakukan sebuah kekeliruan secara tak sengaja. Ilmu yang 

mempelajari kualitas rawi seperti ini disebut sebagai Ilmu Jarhi wat Ta`dil (Ilmu Kritik dan 

Sertifikasi). Perawi yang berkualitas bagus disebut sebagai perawi yang tsiqah (terpercaya) dan 

perawi dengan kualitas buruk disebut sebagai perawi yang dha`if (lemah). Semakin bagus kualitas 

seorang perawi, maka ia akan menjadi seorang hâfizh (penghafal kuat), hujjah (rujukan), 

amĩrul mu’minin fil hadĩts (pimpinan kaum mukminin dalam hal hadits). Sebaliknya, semakin 

buruk kualitas seorang perawi, ia akan dinilai sebagai seorang matrủk (terabaikan), munkar 

(tertentang), kadzdzab (pendusta), atau bahkan seorang ruknul kadzib (pilar kedustaan). 

Sedangkan periawayat dengan kualitas sedang-sedang saja disebut shadủq (jujur), shâlih (baik), 

syaikh (guru), atau lâ ba’sa bih (lumayan). Namun ada juga perawi yang tidak diketahui 

identitasnya (majhủl) dan diketahui identitasnya namun tidak diketahui kualitasnya (mastủr). 

 Ada beberapa istilah yang ingin saya sampaikan sebagai berikut: 

a. Hadits munkar; Hadits dari seorang perawi yang ternyata diketahui sering berbuat 

kemaksiatan. 

b. Hadits matruk; Hadits dari seorang perawi yang tertuduh kuat sebagai pendusta. 

c. Hadits maudhu`; Hadits dari seorang perawi yang ternyata ia mengaku atau terbukti 

melakukan kedustaan serta pemalsuan hadits. 

d. Hadits mu`allaq; Hadits yang sanad-nya terputus di awal (persis diatas sang penulis buku 

hadits). 

e. Hadits mursal; Hadits yang sanad-nya terputus di penghujung sanad (diatas generasi 

tabiin). 

f. Hadits mu`dhal; Hadits yang sanad-nya terputus di tengah sanad. 

g. Hadits munqathi`; Hadits yang sanad-nya terputus menimpa dua perawi atau lebih secara 

berturut-turut atau tidak berturut-turut. 

h. Hadits mursal  khafiyy; Hadits yang sanad-nya tidak tampak terputus secara jelas. Hal ini 

terjadi ketika seorang perawi memang segenerasi dengan perawi diatasnya, tetapi mereka 

berdua belum pernah bertemu atau bisa saja secara sengaja sang perawi menggugurkan 

perawi diatasnya (yang pernah ia temui) dan langsung meriwayatkan hadits dari perawi 
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diatasnya lagi (yang juga pernah ia temui) dengan menggunakan redaksi periwayatan yang 

ambigu, semisal “dari si Fulan” atau “si Fulan berkata” atau “saya mendengar si Fulan 

berkata”. Bentuk keterputusan yang terakhir ini disebut tadlis. Pelakunya disebut dengan 

mudallis dan haditsnya disebut dengan Hadits mudallas. 

i. Hadits mudraj; Hadits yang terdapat cacat samar berupa penyisipan unsur baru, baik 

sanad mapun matan. 

j. Hadits mudhtharib; Hadits yang terdapat cacat berupa penggantian unsur (nama maupun 

kata). 

k. Hadits maqlub; Hadits yang sanad-nya terdapat cacat berupa pembalikkan urutan. 

l. Hadits mushahhaf atau muharraf; Hadits yang terdapat cacat samar berupa kesalahan 

dalam mengeja (baik salah dengar, salah-ucap, mapun salah-tulis). 

m. Hadits mansukh; Hadits yang telah dibatalkan oleh hadits yang datang belakangan. Hadits 

yang membatalkannya disebut dengan hadits nasikh. 

n. Hadits muhkam; Hadits yang tidak terbatalkan. 

Dari aspek kesinambungan antar-perawi, bisa dilihat apakah terdapat hubungan langsung 

atau tidak antara perawi satu dengan perawi yang lainnya, dimana bisa dilihat dari sejarah hidup 

masing-masing perawi (ilmu ini dapat dipelajari dalam Ilmut Târĩkh dan Ilmur Rijâl (Ilmu 

Tokoh)). Namun aspek-aspek tersebut belumlah cukup untuk menilai apakah sebuah hadits telah 

selamat dari cacat dan kesalahan (ma`shủm atau bebas dari salah) serta berkualitas baik. Maka 

perlu diteliti juga apakah ada cacat samar atau tidak, yakni mengkajinya dengan Ilmul `Ilal (Ilmu 

Penelusuran Cacat Samar). 
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SHOLAT 

Kita sudah memahami sedikit penjelasan mengenai hadits, dan sekarang apakah sholat kita 

sudah sesuai dengan sunah atau apa yang dicontohkan Rasulullah . Kita ambil landasan yang 

sesuai dengan tingkat validitas-nya. Sebelumnya saya melakukan pembatasan untuk materi yang 

disampaikan hanya kepada cara gerakan-gerakan dan beberapa aspek ketika sholat. Untuk wudhu’, 

bacaan doa sebelum sholat, saat sholat dan setelah sholat diharapkan pembaca dapat memperluas 

wawasan dengan mengaji kepada para guru dan `alim ulama serta mengkajinya secara mandiri. 

Namun rasanya perlu saya sampaikan atau mengingatkan beberapa point berikut secara 

singkat untuk syarat wajib sholat, syarat sah sholat, dan urutan rukun-rukun didalam sholat. 

 Syarat wajib sholat: 1). Beragama islam, 2). Telah baligh, 3). Berakal sehat, 4). Suci dari 

haidh dan nifas, 5). Telah sampai perintah Sholat kepadanya. 

 Syarat sah sholat: 1). Telah masuk waktu sholat, 2). Menghadap kiblat, 3). Menutup aurat, 

4). Suci pakaian, tempat, dan badan dari najis serta hadas,  

 Rukun sholat: 1). Berdiri bagi yang mampu, 2). Takbiratul ihram, 3). Membaca Al-

Fatihah disetiap rakaat, 4). ruku’ dengan tuma’ninah, 5). I’tidal (bangun dari ruku’) dengan 

tuma’ninah, 6). Sujud dengan tuma’ninah, 7). Duduk diantara dua sujud dengan 

tuma’ninah, 8). Duduk tasyahud akhir dan tasyahud akhir dengan tuma’ninah, 9). 

Shalawat kepada Nabi, 10). Salam. 

Baik, sekiranya hal-hal tersebut diatas akan selalu di ingat oleh kita dalam rangka menegakkan 

sholat dan saatnya kita perhatikan beberapa hal berikut ini. 

“..Juga perlu saya ingatkan bahwa seperti para penulis yang lainnya dan sebelumnya, 

karena tulisan ini memaparkan bagaimana evaluasi sholat kita dalam batas sebuah gerakan 

dan aspeknya saja. Maka secara aksiomatik, saya tidak boleh terikat pada suatu madzhab 

(aliran) secara fanatik dan saya hanya mengetengahkan hadits shahih yang berasal dari 

Rasulullah Muhammad  sebagaimana pendapat diantara kalangan ahlul hadits..” 
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۞ Meletakkan (Membuat) Sutrah4 dan Wajibnya Sholat Menghadap Sutrah. 

 “Beliau  berdiri dekat dari sutrah yang berjarak tiga hasta antara diri beliau dengan 

dinding.”5 

 Dan “Jarak antara tempat sujud beliau dengan dinding hanya cukup untuk tempat lewat 

seekor kambing.”63 

“Jika beliau  sholat [di tempat terbuka, yang tidak ada sesuatu untuk dijadikan sebagai 

sutrah], maka beliau menancapkan tombak dihadapan beliau. Setelah itu, beliau sholat 

menghadapnya sementara para makmum mengikuti dari belakang beliau.”7 

Beliau  tidak pernah membiarkan sesuatu melewati antara diri beliau dengan sutrah. 

“Pernah saat shalat, tiba-tiba ada seekor kambing berjalan dihadapan beliau, maka beliau 

mendahuluinya dan (berdiri) menempelkan perut beliau ke dinding. [Lalu kambing itu lewat dari 

arah belakang beliau].”8 

 

۞ Mengangkat Kedua Tangan. 

 “Beliau  terkadang mengangkat kedua tangan beliau bersamaan dengan takbir”,9 

“terkadang setelah takbir”10 dan “terkadang pula sebelumnya.”11 

 “Beliau  mengangkat kedua tangannya dengan jari-jemari direntangkan, [tidak  

merenggangkan antara jari-jemari tersebut dan juga tidak mengepalkannya].”12 

 “Beliau  mengangkat kedua tangan beliau sejajar dengan kedua pundak beliau.”13 

“Terkadang mengangkat keduanya hingga sejajar dengan [daun] kedua telinga beliau.”14 

 

                                                           
4  Sutrah adalah apa yang diletakkan didepan orang yang sholat sebagai pembatas agar orang tidak lewat didepannya. 
5  Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim 
6  Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. 
7  Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah. 
8  Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam Shahih Ibni Khuzaimah, 1/95/1; ath-Thabrani, 3/140/3; dan al-Hakim, 

dan dia menilainya shahih serta disetujuii oleh adz-Dzahabi. 
9  Diriwayatkan oleh oleh Al-Bukhari dan an-Nasa’i. 
10 Ibid. 
11 Diriwayatkan oleh al-Bukari dan Abu Dawud. 
12 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, 1/62/2 dan 64/1, Tamam (ar-Razi, Pent), dan al-Hakim, dan dia 

menilainya shahih serta disetujui oleh adz-Dzahabi. 
13 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan an-Nasa’i. 
14 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Abu Dawud. 
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۞ Meletakkan Kedua Tangan di Dada 

 “Beliau  meletakkan tangan kanan beliau diatas punggung telapak tangan kiri beliau, 

pergelangan tangan kiri dan lengan bawah kirinya.”15  

“Beliau  terkadang menggenggam tangan kiri beliau dengan tangan kanan beliau.”16 

“Beliau  meletakkan kedua tangan beliau di dada.”17 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15   Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa’I dan Ibnu Khuzaimah, 91/54/2 dengan sanad shahih serta dinilai shahih 

oleh Ibu Hibban, no. 485. 
16 Diriwayatkan oleh an-Nasai’I dan ad-Daruquthni dengan sanad shahih. Hadits ini menunjukkan bahwa 

menggenggam termasuk sunnah. Pada hadits pertamanya disebutkan bahwa sunnah-nya juga adalah 
meletakkan. Masing-masing adalah sunnah. Sedangkan menggabungkan antara meletakkan dan menggenggam 
sebagaimana yang dianggap baik oleh sebagian ulama muta’akhkhirin madzhab Hanafi, maka itu merupakan 
perbuatan bid’ah. Dan caranya sebagaimana yang mereka sebutkan adalah meletakkan tangan kanan di atas 
tangan kiri seraya memegang pergelangan dengan jari kelingking dan jempol, sementara tiga jari lainnya 
dibentangkan. Hal ini seperti disebutkan di dalam Hasyiyah Ibni ‘Abidin’Ala ad-Durr, 1/454. Karena itu, janganlah 
terpedaya dengan perkataan sebagian ulama muta’akhkhirin terkait hal itu. 

17 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dalam Shahih Ibni Khuzaimah, 1/54/2, Ahmad dan Abu asy-Syaikh 
dalam Tarikh Ashbahan, hal. 125. Salah satu sanadnya dinilai hasan oleh at-Tarmizi. Dan yang semakna 
dengannya terdapat di dalam al-Muwaththa`, demikian juga diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahih al-
Bukhari apabila dicermati. Saya (Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani) telah menjelaskan secara rinci 
didalam jalur-jalur hadits ini di dalam buku saya (Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani), Ahkam al-Jana`iz, 
hal. 118. Perhatian: Meletakkan kedua tangan di dadalah yang disebutkan secara shahih didalam as-Sunnah. 
Sedangkan hadits yang menyebutkan cara lainnya, bisa jadi derajatnya dhaif atau tidak memiliki dasar sama 
sekali. Sunnah ini telah diamalkan oleh Imam Ishaq bin Rahawih. Al-Marwazi berkata dalam kitab al-Masa`il, hal. 
222, “Ishaq pernah shalat witir bersama kami…ia mengangkat kedua tangannya ketika qunut, berqunut sebelum 
rukuk dan meletakkan kedua tangannya ke atas kedua buah dadanya atau di bawah kedua buah dadanya.” 
Perkataan serupa dinukil dari al-Qadhi ‘Iyadh al-Maliki dalam pembahasan tentang Mutahabbat ash-Shalah 
dalam kitabnya al-I’lam (hal. 15, cetakan ketiga-Ribath), “Dan meletakkan tangan kanan ke atas bagian luar 
tangan kiri di dekat bagian atas dada.” Dan makna serupa juga disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh 
‘Abdullah bin Ahmad dalam Masa`ilnya, hal. 62; ia berkata, “Aku pernah melihat ayahku (Imam Ahmad), jika 
shalat, ia meletakkan kedua tangannya, yang satu di atas yang lainnya di atas pusar.” Lihat, Irwa` al-Ghalil, no. 
353. 
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۞ Melihat ke Tempat Sujud dan Khusyu’ dalam Shalat 

 “Jika shalat, beliau  menundukkan kepala beliau dan mengarahkan pandangan beliau 

ke tanah.”185 

 “Beliau  melarang tiga hal (dalam shalat): Sujud dengan cara mematuk seperti cara 

ayam mematuk makanan (maksudnya, sujud dengan gerakan yang sangat cepat, tanpa 

kekhusuyu’an), duduk dengan cara iq’a`19 seperti cara duduk anjing, dan menoleh seperti cara 

musang menoleh.”20 

 

۞ Dihapuskannya (Mansukhnya) Kewajiban Membaca al-Fatihah di Belakang Imam Pada 

Shalat Jahriyyah 

 Beliau  melarang mereka membaca bacaan apa pun pada shalat Jahriyyah (Shalat 

Shubuh, Maghrib, dan Isya’), di mana ketika melaksanakan shalat  yang di situ beliau membaca 

dengan bacaan yang keras. 

 ‘Lantas orang-orang pun berhenti membaca bersama Rasulullah  - yaitu pada shalat 

yang di situ beliau membaca dengan keras (jahr) -. Hal itu mereka lakukan ketika mereka 

mendengar ucapan Rasulullah  tersebut, [selanjutnya, mereka pun membaca dalam hati dengan 

sir pada shalat yang imam tidak membaca dengan keras].21 

 Beliau  menjadikan diam untuk menyimak bacaan imam sebagai bentuk kesempurnaan 

bermakmum. Beliau bersabda, 

 

 

 

 

 

                                                           
18  Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan al-Hakim, ia menilainya shahih dan memang seperti penilaiannya. Hadits ini 

(pertama) diperkuat oleh riwayat pendukung (syahid) dari hadits yang diriwayatkan oleh sepuluh orang sahabat 

beliau , sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu ‘Asakir, 7/202/2. Lihat, Irwa` al-Ghalil, no.354. 
19   (Yang dimaksud di sini adalah duduk dengan cara iq’a` yang dilarang, yaitu dengan menempelkan pantat ke tanah, 

lalu menegakkan kedua betis dan kedua paha, serta meletakkan kedua tangan di atas tanah, Pent). 
20   Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya’la. Dan lihat Shahih at-Targhib, no. 556. 
21  Diriwayatkan oleh Malik, al-Humaidi, al-Bukhari dalam Juz`u al Qira`ah Khalf al-Imam, Abu  Dawud, Ahmad dan 

al-Muhamili, 6/139/1, dinilai hasan oleh at-Tirmizi dan dinilai shahih oleh Abu Hatim ar-Razi, Ibnu Hibban dan 
Ibnul Qayyim. 
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. ما م له قر ا ء ة ما م فقر ا ة ا إل من كا ن له إ  

“Barangsiapa yang shalat mengikuti imam, maka bacaan imam adalah bacaannya juga.”22 

Dan ini pada shalat Jahriyyah.6 

 

۞ Mengucapkan Amin dan Imam Mengucapkannya dengan Keras (Jahr) 

 Selanjutnya, jika telah selesai membaca al-Fatihah, Nabi  mengucapkan amin, dengan 

suara yang keras (jahr) dan panjang.23 Beliau memerintahkan para makmum agar mengucapkan 

amin sesaat setelah imam mengucapkan amin. 

 

۞ Rukuk 

 Selanjutnya, jika Nabi  selesai membaca (ayat atau surat), beliau diam sejenak,24 

kemudian mengangkat tangan beliau25 sesuai dengan cara-cara yang telah dipaparkan pada 

pembahasan tentang takbir pembuka, lalu beliau bertakbir26 dan rukuk27. 

                                                           
22    Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, 1/97/1, ad-Daruquthni, Ibnu Majah, ath-Thahawi dan Ahmad melalui banyak 

jalur, baik secara musnad (bersanad) maupun mursal. Hadits ini juga dikuatkan oleh Syaikhul Islam, Ibnu Taimiyah 
sebagaimana disebutkan dalam al-Furu’ karya Ibnu ‘Abd al-Hadi (lembar 48/2). Sebagian jalurnya dinilai shahih 
oleh al-Bushiri. Dan saya sendiri (Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani) telah berbicara panjang lebar 

tentangnya dan telah menelusuri jalur-jalurnya tersebut dalam Ashlu Shifat Shalat an-Nabi , kemudian dalam 
Irwa` al-Ghalil, no. 500. 

23   Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Juz`u al-Qira`ah dan Abu Dawud dengan sanad shahih. 
24  Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Hakm dan dia menilainya shahih serta disetujui oleh adz-Dzahabi. Ibnul 

Qayyim dan lainnya memperkirakan tempo “diam sejenak ini” seukuran mengembalikan nafas kembali. 
25   Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan hadits tentang mengangkat tangan ini diriwayatkan secara mutawatir 

dari Rasulullah . Begitu juga tentang mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari rukuk. Dan ini adalah 
pendapat yang dipegang oleh tiga imam mazhab dan para ulama lainnya dari kalangan jumhur ahli hadits dan 
ahli fikih. Dan ini juga menjadi pendapat terakhir yang dipegang oleh Imam Malik hingga beliau wafat. 
Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Asakir, 15/78/2. Bahkan sebagian pengikut mazhab Hanafi juga 
memilih pendapat ini, diantaranya Isham bin Yusuf –Abu ‘Ishmah al-Balkhi- (wafat th.210 H), murid Imam Abu 

Yusuf . Dan masalah ini, telah saya (Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani) jelaskan dalam mukadimah 
kitab ini, hal. 95. Dalam Masa`ilnya, hal. 60, Abdullah bin Ahmad meriwayatkan dari ayahnya, “Diriwayatkan dari 
Uqbah bin Amir bahwa dia pernah berkata tentang mengangkat kedua tangan dalam shalat,” Dengan setiap 
isyarat dia mendapatkan sepuluh kebaikan.” Saya (Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani) tambahkan, 
riwayat Abdullah ini diperkuat oleh hadits Qudsi, 

 …و من هم بحسنة فعملها كتبت له عشر حسنا ت الى سبعما ئة
“…dan barangsiapa yang berkeinginan melakukan suatu kebaikan, lalu ia melakukannya, maka dicatatkan 
baginya sepuluh balasan kebaikan hingga tujuh ratus kali lipatnya…” Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. 
Dan lihat, Shahih at-Targhib, no. 16. 

26   Ibid. 
27   Ibid. 
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۞ Sifat (Tata Cara) Rukuk 

 “Beliau  meletakkan kedua telapak tangan beliau pada kedua lutut beliau”287, dan 

“beliau memerintahkan mereka (para sahabat) untuk melakukan hal itu”29 Demikian juga, beliau 

memerintahkan hal itu kepada “orang yang tidak benar dalam shalatnya” sebagaimana yang telah 

disinggung tadi. 

 “Beliau  memantapkan kedua tangan beliau pada kedua lutut beliau [seakan 

menggenggam keduanya].”30 

 “Beliau merenggangkan jari-jemari tangan beliau”.31 Dan memerintahkan hal itu kepada orang 

yang tidak benar dalam shalatnya (al-Musi` Shalatahu), dimana beliau  bersabda, 

 اذا ر كعت فضع راحتيك على ركبتيك, خذه ضو مأخذ كل ع , ثم ا مكث حتى يأصا بعك فرج بين أثم  

“Jika engkau rukuk, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu pada kedua lututmu, 

kemudian renggangkanlah antara jari-jemarimu, kemudian diamlah hingga seluruh 

anggota tubuhmu mengambil posisinya.”32 

 “Nabi  menjauhkan (merenggangkan) kedua siku beliau dari kedua lambung beliau.”33 

 “Apabila beliau  rukuk, beliau membentangkan punggungnya dan meratakannya”,34 

“hingga seandainya dituangkan air di atas punggung beliau, niscaya air itu tetap disitu (tidak  

tumpah).”35 

 (Dan ada hadits yang menyebutkan bahwa), 

. عال يصب رأ سه, و ال يقنكا ن   

“Beliau  tidak menurunkan kepalanya (lebih rendah dari punggung) dan tidak juga 

mengangkatnya (lebih tinggi dari punggung).”35 Akan tetapi di antara keduanya.36 

 

 

                                                           
28 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Abu Dawud. 
29 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. 
30 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Abu Dawud. 
31 Diriwayatkan oleh al-Hakim dan dia menilainya shahih serta disetujui oleh adz-Dzahabi dan ath-Thayalisi. Hadits 

ini juga telah ditakhrij dalam Shahih Abi Dawud, no. 809. 
32 Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam kitab Shahih mereka berdua. 
33 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah. 
34 Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad shahih, juga al-Bukhari. 
35 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Bukhari dalam Juz`u al-Qira`ah dengan sanad shahih. Makna ال يقنع adalah 

tidak mengangkatnya hingga lebih tinggi dari punggungnya. An-Nihayah. 
36 Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu ‘Awanah. 
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۞ Sujud 

 Turun untuk sujud dengan bertumpu pada kedua tangan. (Disebutkan dalam hadits), 

يه على ا أل ر ض قبل ر كبتيه .كا ن يضع يد   

“Beliau  meletakkan kedua tangan beliau ke tanah, sebelum (meletakkan) kedua lutut 

beliau.”37 

 Beliau  juga memerintahkan cara seperti itu dengan bersabda, 

كبتيه .إ ذ ا سجد أ حد كم فال يبر ك كما يبر ك البعير و ليضع يد يه قبل ر   

“Apabila salah seorang di antara kalian sujud, maka janganlah ia turun (untuk sujud) 

seperti cara turun unta, dan hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua 

lututnya.”388 

 

 

                                                           
37 Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, 91/76/1, ad-Daruquthni, dan al-Hakim dan dia menilainya shahih serta 

disetujui oleh adz-Dzahabi. Sedangkan hadits-hadits lain yang bertentangan dengannya derajatnya tidak shahih. 
Dan ini juga menjadi pendapat Imam Malik, begitu pula dinukil dari Imam Ahmad seperti disebutkan dalam at-
Tahqiq, karya Ibnu al-Jauzi, 108/2. Al-Marwazi meriwayatkan dalam kitabnya al-Masa`il, 1/147/1, dengan sanad 
shahih dari Imam al-Auza’I yang berkata, “Aku mendapati (menyaksikan) orang-orang meletakkan tangan mereka 
ke tanah sebelum meletakkan lutut.” 

38 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan Tamam dalam al-Fawa`id, lembar 108/1, an-Nasa’I dalam as-Sunan ash-
Shughra dan juga as-Sunan Al-Kubra, 47/1, [fotocopy King Abdul Aziz University di Mekkah], dengan sanad 
shahih. Dan hadits ini dinilai shahih oleh ‘Abdul Haqq dalam al-Ahkam al-Kubra, 54/1, dan dalam Kitab at-
Tahajjud, 56/1, dia berkata, “Sanad hadits ini lebih baik daripada sanad hadits yang sebelumnya”, -yaitu hadits 
Wa’il yang isinya bertentangan dengannya-, bahkan hadits Wa’il ini, -disamping bertentangan dengan hadits yang 
shahih ini dan dengan hadits sebelumnya-, dari sisi sanad juga tidak shahih,” Demikian pula dengan hadits yang 
semakna dengannya, sebagaimana yang telah saya (Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani) jelaskan dalam 
as-Silsilah adh-Dha’ifah, no. 929; dan Irwa`al-Ghalil, no. 357. Perlu diketahui bahwa perbedaan cara turun unta 
(untuk duduk dengan manusia ketika hendak sujud) ketika meletakkan kedua tangannya (kaki depannya) terlebih 
dahulu sebelum kedua lutut, adalah bahwa yang pertama kali diletakkan oleh unta ketika turun (untuk duduk) 
itu adalah kedua lututnya yang ada pada kedua tangannya (kaki depannya), sebagaimana  yang disebutkan dalam 
kamus Lisan al-‘Arab dan kamus-kamus bahasa Arab lainnya. Hal semakna disebutkan ole hath-Thahawi dalam 

Musykil al-Atsar dan Syarh Ma’ani al-Atsar begitu pula Imam al-Qasim as-Saraqusthi  di mana dia 
meriwayatkan sebuah hadits dalam Gharib al-Hadits, 2/70/1-2, dengan sanad shahih, dari Abu Hurairah, ia 
berkata, 

 ال يبر كن أ حد بر و ك البعير الشا رد .
 “Janganlah seseorang turun (untuk sujud) seperti cara turun unta yang lepas (untuk duduk).” 

 Berkenaan dengan makna hadits ini, Imam al-Qasim berkomentar, “Ini adalah pada waktu sujud. Yakni, (seakan) 
Abu Hurairah mengatakan, ‘Janganlah seseorang langsung menjatuhkan tubuh sekaligus –seperti yang dilakukan 
oleh unta yang lepas yang tidak tenang-, akan tetapi hendaknya dia turun dengan tenang, dengan menurunkan 
kedua tangannya terlebih dahulu, kemudian baru kedua lututnya.’ Kemudian dia menyebutkan hadits yang 
disebutkan diatasnya. 
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“Beliau9  terkadang meletakkan telapak tangan beliau sejajar dengan kedua sisi bahu 

beliau”39, dan terkadang (meletakkannya) “sejajar dengan kedua daun telinga beliau.”40 

 “Beliau  memantapkan (menempelkan) hidung dan dahi beliau di tanah (lantai).”41 

 Serta “menghadapkan [punggung kedua kaki beliau dan] ujung-ujung jari keduanya ke arah 

kiblat”,42 “beliau juga merapatkan kedua tumit beliau”,43 dan “menegakkan telapak kaki 

beliau”.44 Beliau memerintahkan agar melakukan hal itu”,45 dan “beliau menekuk jari-jari kaki 

beliau.”46 

 “Beliau  tidak membentangkan kedua lengan beliau47 (dengan menempelkannya pada 

tanah), namun beliau mengangkat keduanya dari tanah (lantai), dan menjauhkan keduanya dari 

kedua lambung beliau, hingga putih kedua ketiak beliau terlihat dari belakang beliau“48, dan 

“sampai-sampai seandainya ada seekor anak kambing hendak lewat di bawah kedua tangan 

beliau, niscaya ia akan bisa melewati(nya).”49 

 Beliau  juga memerintahkan hal tersebut, di mana beliau bersabda, 

 إ ذ ا سجد ت فضع كفيك و ا ر فع مر فقيك .

“Jika engkau sujud, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua 

sikumu.”50 

                                                           
9 Tetapi anehnya, Ibnul Qayyim malah berkata, “Itu penjelasan yang tidak dapat diterima akal sehat dan tidak 

dikenal oleh para ahli bahasa.” 
 Pernyataan Ibnul Qayyim ini terbantahkan oleh sumber-sumber yang kami sebutkan di atas dan sumber-sumber 

lain yang cukup banyak. Maka silakan Anda merujuknya. Dan saya (Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani) 
telah memaparkan masalah ini dalam sebuah risalah bantahan terhadap tulisan Syaikh at-Tuwaijiri, semoga 
risalah ini segera diterbitkan dan dipublikasikan. 

39 DIriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi dan dia menilainya shahih, demikian pula Ibnu al-Mulaqqin, 27/2. 
Hadits ini telah ditakhrij dalam Irwa` al-Ghilal, no. 309. 

40 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa’I dengan sanad shahih. 
41 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi dan dia menilainya shahih, demikian pula oleh Ibnu al-Mulaqqin, 

27/2. Hadits ini telah ditakhrij dalam Irwa` al-Ghalil, no. 309. 
42 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Abu Dawud. Lafazh tambahan tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Rahawaih dalam 

Musnadnya, 4/129/2. Dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Sa’ad, 4/157, dari Ibnu ‘Umar “Bahwasannya apabila dia 
shalat, dia lebih senang (jika) segala sesuatu (dari anggota badannya) menghadap ke arah kiblat, sampai-sampai 
dia menghadapkan ibu jarinya ke arah kiblat.” 

43 Diriwayatkan oleh ath-Thahawi, Ibnu Khuzaimah, no. 654; dan al-Hakim, ia menilai hadits ini shahih dan disetujui 
oleh adz-Dzahabi. 

44 Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad shahih. 
45 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, as-Sarraj dan al-Hakim, dan dia menilainya shahih serta disetujui oleh adz-Dzahabi. 
46 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi dan dia menilainya shahih, juga diriwayatkan oleh an-Nasa’i dan Ibnu 

Majah. 
47 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Abu Dawud. 
48 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. Hadits ini telah ditakhrij juga dalam Irwa` al-Ghalil, no.359. 
49 Diriwayatkan oleh Muslim, Abu ‘Awanah dan Ibnu Hibban. 
50 Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu ‘Awanah. 
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۞ Bangkit (Naik) dari Sujud 

 Kemudian “beliau membentangkan kaki kirinya dan duduk di atasnya (telapak kaki kiri) 

[dengan tenang]”51.10 

 

۞ Duduk Istirahat (Sebelum Bangkit Berdiri ke Rakaat Berikutnya) 

 Kemudian (sebelum bangkit berdiri) “beliau  duduk [di atas kaki kiri dengan tegak, 

hingga setiap tulang kembali pada posisinya].”52 

 

۞ Bertumpu dengan Kedua Tangan Ketika Bangkit Berdiri ke Rakaat Selanjutnya 

 Kemudian “beliau  bangkit ke rakaat kedua sambil bertumpu pada tanah (lantai).”53 

 “Beliau  melakukan ‘ijn dalam Shalat, yaitu: bertumpu dengan kedua tangan apabila 

beliau bangkit berdiri”54. 

 

 

 

                                                           
51 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Juz`u Raf`I al-Yadain; Abu Dawud dengan sanad shahih, Muslim dan Abu 

‘Awanah. Hadits ini juga telah ditakhrij dalam Irwa` al-Ghalil, no.316. 
52 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Abu Dawud. Di kalangan para ahli fikih, duduk ini dikenal dengan duduk 

istirahat. Dan ini adalah pendapat Imam Syafi’I, demikian pula Imam Ahmad sebagaimana dalam at-Tahqiq, 
111/1, dan inilah pendapat yang sepantasnya dipegang oleh Imam Ahmad, karena dia dikenal sangat 
bersemangat dalam mengikuti Sunnah yang tidak ada dalil lain yang bertentangan dengannya. Ibnu Hani’ dalam 
Masa`ilnya dari Imam Ahmad, 1/57, berkata, “Saya melihat Abu Abdillah (yakni, Imam Ahmad) terkadang 
bertumpu dengan kedua tangannya jika hendak berdiri ke rakaat terakhir, terkadang dia duduk dengan tegak, 
baru kemudian dia bangkit.” Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Ishaq bin Rahawaih, ia berkata 

dalam Masa`il al-Marwazi, 1/147/2, “Telah biasa berjalan (berlaku) Sunnah dari Nabi , yaitu beliau 
bertumpu dengan kedua tangan beliau dan bangkit berdiri, baik di usia tua maupun di usia muda beliau.” Dan 
lihat pula, Irwa` al-Ghalil, 2/82-83. 

53 Diriwayatkan oleh asy-Syafi’i dan al-Bukhari. 
54 Diriwayatkan oleh Abu Ishaq al-Harbi dengan sanad yang shahih (layak). Dan hadits yang semakna dengannya 

diriwayatkan oleh al-Baihaqi, dengan sanad shahih. Sedangkan hadits yang berbunyi, “Beliau  berdiri 
sebagaimana anak panah, tanpa bertumpu pada kedua tangannya”, maka ini adalah hadits maudhu’ (palsu), 
dan hadits-hadits yang semakna dengannya adalah hadits dhaif (lemah) dan tidak shahih. Saya (Syaikh 
Muhammad Nashiruddin al-Albani) telah menjelaskan hal ini dalam Silsilah al-Ahadits adh-Dha’ifah, (No. 562, 
929, 968). Salah seorang di antara ulama yang terpandang telah menganggap aneh pernyataan saya (Syaikh 
Muhammad Nashiruddin al-Albani) yang menguatkan sanad riwayat al-Harbi (dalam hadits ini), dan masalah ini 
telah saya jelaskan dalam Tamam al-Minnah ‘ala Fiqh as-Sunnah, silahkan Anda rujuk, karena penting. 
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۞ Tasyahud Awal 

 Menggerak-gerakkan Jari Telunjuk pada Saat Tasyahud 

يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى, ويقبض أصا بع كفه اليمنى كلها, ويشير بإ صبعه التي صلى هللا عليه و سلم  كا ن  

 تلي اإل بها م إ لى القبلة ويرمي ببصره إليها .

“Beliau  membentangkan (membuka) telapak tangan kiri beliau di atas lutut kiri beliau, (lalu) 

menggenggam semua jari telapak tangan kanan beliau dan menunjuk dengan jari yang setelah 

ibu jari (telunjuk) ke arah kiblat, kemudian mengarahkan pandangannya kepadannya (telunjuknya 

itu).”55 

    صلى هللا عليه و سلم إذا أ شا ر بإ صبعه وضع إ بها مه على إ صبعه الو سطى .وكا ن 

“Beliau  apabila menunjuk dengan telunjuk beliau, beliau meletakkan ibu jari beliau pada jari 

tengah beliau.”56 dan terkadang 

 كا ن يحلق بهما حلقة .

“Beliau melingkarkan keduanya dalam bentuk satu lingkaran.”5711 

بعه يحر كها يد عو بها .ن يرفع إ صكا   

“Beliau  mengangkat telunjuk beliau seraya menggerak-gerakkannya sambil membaca doa.”58 

 

                                                           
55 Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Awanah dan Ibnu Khuzaimah. Dalam riwayat al-Humaidi dalam Musnadnya, 

131/1, terdapat tambahan, demikian pula Abu Ya’la, 275/2 dengan sanad shahih, dari Ibnu Umar yang berbunyi, 
“Telunjuk ini adalah pengusir setan, seseorang tidak akan lupa selama dia membaca dengan memberi isyarat 
seperti ini”, kemudian al-Humaidi menegakkan jari telunjuknya. Al-Humaidi juga berkata, “Muslim bin Abi 
Maryam berkata, ‘Seorang laki-laki meriwayatkan kepadaku bahwasannya dia melihat para Nabi dalam rupa 
patung di sebuah gereja di Syam ketika mereka sedang sembahyang; mereka mengatakan seperti ini’, sambil al-
Humaidi meluruskan jarinya.” Menurut saya (Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani), ini adalah faidah yang 
jarang dan langka, sanad kisah ini kepada laki-laki tersebut adalah shahih. 

56 Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu ‘Awanah. 
57 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa’I, Ibnu al-jarud dalam al-Muntaqa, no.208; Ibnu Khuzaimah, 1/86/1-2 

dan Ibnu Hibban dalam Shahihnya, no. 485; denga sanad shahih. Kemudian dinilai shahih oleh Ibnul Mulaqqin, 
28/2. (Lihat tambahan penjelasan pada catatan kaki berikut, Ed. T). 

58 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa’I, Ibnu al-Jarud dalam al-Muntaqa, no. 208; Ibnu Khuzaimah, 1/86/1-2 
dan Ibnu Hibban dalam Shahihnya, no. 485; dengan sanad shahih. Kemudian dinilai shahih oleh Ibnul Mulaqqin, 
28/2. Hadits mengenai menggerakkan jari telunjuk ini memiliki syahid (hadits pendukung atau penguat) dalam 
riwayat Ibnu ‘Adi, 287/1, dan Ibnu Adi mengomentari perawi hadits ini, yaitu ‘Utsman bin Miqsam, dengan 
berkata, “Dia perawi yang lemah, namun haditsnya dicatat.” 

 Mengenai perkataan perawi, بها عو يد  (sambil membaca doa), Imam ath-Thahawi berkata, “Kata ini mengandung 
dalil yang menunjukkan bahwa waktu menggerakkannya adalah akhir shalat.” 

 Saya (Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani) berkata, Di dalamnya juga menunjukkan bahwa yang sunnah 
adalah hendaknya terus menunjuk dengan telunjuk dan menggerakkannya sampai salam, karena doa dibaca 
sebelum salam, dan ini adalah pendapat Imam Malik dan lainnya. 
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Selanjutnya, setelah selesai dari rakaat kedua, beliau  duduk untuk tasyahud. Apabila shalat 

yang beliau kerjakan adalah Shalat dua rakaat, seperti Shalat Shubuh, “beliau duduk dengan cara 

iftirasy”59 seperti cara beliau duduk di antara dua sujud. Demikian pula (cara) beliau duduk pada 

tasyahud awal”60  dari shalat yang tiga rakaat atau yang empat rakaat.12 

 

 

 

 

                                                           
Imam Ahmad pernah ditanya, “Apakah seseorang (disunnahkan) menunjuk dengan jarinya di dalam shalat?” Dia 
menjawab, “Ya, dengan (gerakkan yang) kencang.” Ini disebutkan oleh Ibnu Hani` dalam Masa`ilnya dari Imam 
Ahmad, hal. 80. 
Saya (Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani) katakan lagi, Dari sini jelaskah bahwa menggerakkan jari 

telunjuk dalam tasyahud adalah sunnah yang shahih berasal dari Rasulullah , diamalkan oleh Imam Ahmad 
dan para tokoh ulama Sunnah lainnya. Maka mereka yang menganggap hal itu sebagai perbuatan sia-sia yang 

tidak layak di dalam shalat, hendaklah takut kepada Allah , yang karena alasan itu saja, mereka tidak 
menggerakkan jari telunjuk, padahal mereka tahu hadits ini shahih. Lalu mereka memaksakan diri mencari 
penafsiran hadits tersebut dengan penafsiran yang sama sekali tidak didukung oleh redaksi Bahasa Arab dan 
bertentangan dengan pemahaman para imam terhadap hadits ini. 
Yang aneh, adalah bahwa sebagian mereka membela Imam Ahmad di selain masalah ini –walaupun pendapat 
Imam Ahmad menyelisihi sunnah- dengan alasan bahwa menyalahkan beliau sama saja dengan mencela dan 
tidak menghormatinya. Tapi kemudian ia lupa dengan sikapnya ini dan menolak sunnah yang shahih ini. Ia 
mengejek orang-orang yang mengamalkan sunnah ini (menggerakkan telunjuk), padahal dia menyadari –atau 
barangkali juga tidak menyadari- bahwa ejekannya itu pun terarah kepada para imam yang biasanya dia bela 
dengan batil, sedangkan dalam masalah ini, sikap para imam tersebut kebetulan sesuai dengan sunnah. Tidak 

hanya itu, ejekannya itu bisa pula terarah kepada Rasulullah  juga, sebab beliaulah yang mengajarkan hal ini 

kepada kita. Jadi, mengejek sunnah ini sama artinya dengan mengejek Rasulullah  
 ... فماجز ا ء من يفعل ذ لك منكم إ ال ...

“… Maka tidak ada balasan (yang pantas) bagi orang yang berbuat demikian di antara kalian, melainkan…” (Al-
Baqarah: 85). 
Adapun meletakkan jari telunjuk setelah menunjuk, atau membatasinya pada waktu mengucapkan, “La ilaha 
illallah”, maka semua itu tidak ada asal-usulnya dalam as-Sunnah, bahkan cara tersebut menyelisihi as-Sunnah 
sebagaimana petunjuk hadits ini. 
Kemudian mengenai hadits yang mengatakan, 

 ا نه كا ن ال يحر كها .
“Bahwasannya beliau tidak menggerakkannya (telunjuk beliau)”, maka ini tidak tsabit dari segi sanadnya, 
sebagaimana yang telah saya (Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani) tegaskan dalam kitab Dha’if Abi 
Dawud, no. 175. Seandainya pun hadits tersebut tsabit, maka posisinya adalah menafikan adanya gerakan, 
sedangkan hadits yang dimuat pada bab ini adalah untuk menetapkan adanya gerakan; maka, (berdasarkan 
kaidah yang berlaku), riwayat yang menetapkan itu haruslah didahulukan daripada yang menafikan, 
sebagaimana yang sudah dikenal dikalangan para ulama. Dengan demikian, hadits yang menafikan bukan hujjah 
bagi orang yang menafikan (sunnah menggerakkan telunjuk ini). 

59 Diriwayatkan oleh an-Nasa`i, 1/173 dengan sanad shahih. 
60 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Abu Dawud. 
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۞ Berdiri ke Rakaat yang Ketiga, Kemudian Keempat 

 “Beliau mengangkat kedua tangan beliau”61 bersamaan dengan takbir ini, tapi juga kadang-

kadang. 

 

۞ Tasyahud Akhir dan Wajibnya Tasyahud Akhir 

 Pada tasyahud ini, ‘beliau duduk dengan tawarruk”,62 yaitu, “menyentuhkan pangkal paha 

kiri ke tanah (lantai) dan mengeluarkan kedua kakinya dari satu arah (arah kanan).”63 

Beliau meletakkan kaki kirinya di bawah paha dan betis beliau.”64 Dan “menegakkan 

telapak kaki kanan”65 atau terkadang “beliau membentangkannya.”6613 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 Diriwayatkan oleh Abu ‘Awanah dan an-Nasa`I dengan sanad shahih. 
62 Diriwayatkan oleh al-Bukhari. Adapun shalat yang dua rakaat seperti Shalat Shubuh, maka yang sesuai dengan 

Sunnah adalah duduk dengan iftirasy seperti yang telah diterangkan pada bagian Tasyahud Awal. Pendapat 
yang membedakan (antara yang dua rakaat dengan yang empat rakaat) sepert ini dipegang oleh Imam Ahmad, 
sebagaimana disebutkan dalam kitab Masa`il Ibni Hani dari Imam Ahmad, hal.79. 

63 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Baihaqi dengan sanad shahih. 
64 Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Awanah. 
65 Diriwayatkan oleh al-Bukhari. 
66 Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu ‘Awanah. 
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PENUTUP 

 Demikian yang bisa saya sampaikan kepada ikhwan akhwat semuanya. Saya menulis hal 

ini dengan dasar perasaan peduli dan kasih sayang terhadap saudara-saudara sesama 

muslim/muslimat dan harapan tulisan saya membantu memotivasi, dengan Ridha-Nya. Yang 

terakhir, saya coba berikan simulasi berupa gambar pada halaman terakhir. 

Namun kembali tidak bosan-bosannya saya mengingatkan bahwa tulisan saya ini bukan 

satu-satu nya rujukan, namun cukuplah sebagai penggerak bagi kita (bagi saya khususnya dan para 

pembaca pada umumnya) agar selalu melakukan evaluasi pada setiap kegiatan yang kita lakukan 

apakah telah sesuai dengan tuntunan atau tidak. Evaluasi seluruh amal yang telah dilakukan, tidak 

hanya dalam hal ibadah sholat namun juga yang lainnya. Niat lillahi ta’ala dan ilmu yang cukup, 

merupakan bekal yang selalu penulis tekankan pada setiap amal ibadah yang dikerjakan. 

Wallahul muwafiq ila aqwamiththariq. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
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Hary Cahyono – Tifosilinux 

Lihat juga beberapa tulisan saya yang diantaranya: 

1. Mengenal Java Sebagai Pemrograman Berorientasi Objek dan Implementasi Thread di 

Lingkungan UNIX/Linux. 

2. Implementasi SMS Gateway dengan Kannel dan Modem WAVECOM di Linux 

OpenSuSE 11.2. 

3. Mengenal PL (Procedural Language)/ SQL. 

4. Metode Praktis Penetapan Nishab Zakat. 

5. Panduan Sholat dan Hadits Shahih – Mengevaluasi Cara Sholat Kita. 

Tulisan saya diatas telah saya unggah dan dapat ditemukan di situs: 

1. tifosilinux.wordpress.com 

2. slideshare.net 

3. academia.edu 

 

 



 

 
23 

 

 tifosilinux.wordpress.com 

 

 

 



 

 
24 

 

 tifosilinux.wordpress.com 

 

 

 

 



 

 
25 

 

 tifosilinux.wordpress.com 

 

 

 

 

 

 


