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KATA PENGANTAR

إنَّ اَحلْمَد هللا، َحنَْمُده، ونستعيُنه، ونستغفرُُه، ونعوُذ به ِمن ُشُروِر أنُفِسَنا، َوِمْن سيئاِت 
َأْشَهُد أْن ال إَلَه إال اهللاُ .أْعَمالِنا، َمْن يـَْهِده اهللا َفال ُمِضلَّ َلُه، ومن ُيْضِلْل، َفال َهاِدي لَهُ 

. أَمَّا بـَْعُد:أشهُد أنَّ ُحمَمًَّدا عْبُده وَرُسولُهَوْحَدُه ال َشرِيَك َلُه، و 
Segala puja, puji, dan syukur hanya kepada Allah swt., Pengatur alam

semesta, yang senantiasa menganugerahkan segala kemurahan, rahmat, dan inayah-

Nya.

S}alawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad saw.,

keluarga beliau, para sahabat, ta>bi‘i>n dan kaum muslimin yang mengikuti jejak

langkah mereka sampai hari kiamat.

Penyelesaian disertasi merupakan salah satu tugas yang mesti dilakukan oleh

seorang Mahasiswa Program Doktor (S-3). Dengan segala kelebihan dan

kekurangannya akhirnya disertasi ini dapat diselesaikan, tentunya, setelah melalui

perjalanan yang cukup melelahkan dengan menguras banyak tenaga, pikiran, biaya

dan selalu menata hati untuk tetap tegar dan sabar menjalani. Satu demi satu

persoalan itu pun berlalu meski harus melalui jalan berliku. Sekali lagi segala puji

bagi Allah,  hanya dengan berdoa dan bertawakal kepada-Nya sebagai penentram.

Selesainya disertasi ini, sekaligus sebagai bentuk penunaian amanah yang telah

diberikan kepada penulis oleh Negara (Diktis Kemenag RI), kampus tempat penulis

studi dan tempat mengabdi, keluarga besar penulis. terima kasih atas kepercayaan

mereka semua.

Pencapaian ini tentunya sangat ditentukan adanya dukungan kuat orang-

orang terdekat penulis, untuk itu penulis sangat berterima kasih kepada kedua orang
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tua, Almarhum H. Makmun Syam dan Hj. Siti Lama. Atas dorongan spiritual dan

mentalnya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan akademik

tertinggi ini. Terkhusus buat Paman penulis H. Hasip Kalimuddin Syam, penulis

ucapkan terima kasih juga yang tak terhingga, dengan sosoknya dapat memotivasi

penulis untuk terus belajar dalam segala situasi dan kondisi.

Dorongan terbesar tentunya datang dari Isteri penulis tercinta, Af’idah Zuhri

yang dengan segala kesabarannya menyertai penulis dan bahkan sering kali

‘ditinggalkan’ untuk mendampingi anak-anak kami yang masih sangat butuh

perhatian, pengertian dan kasih sayang, Aisyah Humairah Ziel Masda (8 th) dan

Ahmad El-Sa’diy ZM (5 th). Untuk semua keikhlasan tersebut penulis ucapkan

terima kasih yang tak terhingga. Untuk kedua buah hati kami, Ayah selalu

mendoakan semoga kalian akan menjadi anak yang s}a>lih}, berbakti kepada orang tua,

taat beragama, dan bermanfaat bagi Nusa Bangsa serta dapat pula mengenyam

pendidikan seperti ayahnya, amin.

Penulis juga tidak pernah lupa untuk mengucapkan apresiasi, penghargaan

dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu secara langsung

maupun tidak langsung, material maupun immaterial sehingga penelitian ini dapat

terselesaikan dengan lancar. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing H. T., M.Si., selaku Rektor dan para Pembantu

Rektor Universitas Islam Negri (UIN) Makassar;

2. Prof. Dr. H. Moh. Natsir Mahmud M.A., selaku Direktur, para Asisten

Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negri (UIN) Alauddin

Makassar beserta seluruh staf administrasi yang telah memberikan bimbingan

dan pelayanan yang baik selama penulis menjadi mahasiswa.
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bimbingan, dorongan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan
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6. Terima kasih yang tak terhingga saya haturkan juga kepada ibuku Prof. Dr.
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mengoreksi serta memberikan masukan kepada penulis.

7. Kepada dosen-dosen Program Studi Hadis pada Program Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar atas ilmu dan

pencerahannya selama perkuliahan berlangsung.

8. Prof. DR. Mukhtar, M.Pd. dan Dr. Hadri Hasan, MA. Dua rektor IAIN STS

Jambi beserta stafnya yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan

tugas belajar.

9. Muhsin Ham, M. Fil. I, Dr. Said Sagaf, M. Ag., Dr. Su’aidi Asy’ari, MA.,

Ph.D selaku dekan Fakultas Ushuluddin IAIN STS Jambi yang telah banyak

memberikan masukan dan kelonggaran dalam penyelesaian studi ini.

10. Teman-teman seperjuangan, kandidat Doktor Hadis angkatan 2009 yang

sama-sama tengah berjuang menyelesaikan amanat studinya terutama mereka

yang bernaung di bawah satu basecame di Alauddin II lorong 5, kehangatan,

persahabatan dan semangat perjuangannya tidak akan terlupakan, teristimewa

kepada saudaraku Zakiar, MA. yang betul-betul berperan sebagai ‘abang’
selama kami belajar. Juga kepada Saudaraku Khairul Hudaya, provokasinya

membuat penulis lebih terpacu.

11. Keluarga besar penulis: Ayu H. Fauziah beserta suami A. Fadhil, Ndek Azhar

HM beserta para istri dan Nga Faisal HM beserta istri. Kakak-kakak dan adik



vii

ipar, dan semuanya, yang terlalu banyak untuk disebutkan namanya satu

persatu, doa dan motivasi kalian turut mempercepat terselesaikannya

disertasi ini.

12. Kris Razianto Mada dengan telponnya membuat penulis lebih terpacu untuk

segera menyelesaikan studi.

13. Muhammad Ruddin Emang, M. Pd.I sekeluarga, H. Jalal sekeluarga, Prof. Dr.

H. Mardan, M.Ag sekeluarga, Firman Dja’far dan keluarga besarnya, M.
Jum’at Ramadan, Nursyahidah dan seluruh teman-teman Tafsir-Hadis

angkatan tahun 2009 UIN Alauddin Makassar, Fathur Hidayat Mulia dan

teman-temannya serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu-

persatu yang telah memberikan banyak dukungan dan bantuannya. Hanya doa

yang dapat penulis sampaikan semoga mendapat balasan kebaikan dari sisi-

Nya.
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ABSTRAK

Nama Penyusun : Masiyan

NIM : 80100309024

Judul Disertasi : STUDI KRITIK HADIS DALAM KITAB SIFAT

SHALAT NABI SAW. KARYA MUHAMMAD

NASHIRUDDIN AL-ALBANI

Dalam Islam shalat menduduki posisi yang sangat penting. Dengan posisi ini,

sering kali memunculkan berbagai perbedaan dalam praktek keagamaan. Salah satu

kitab yang membahas mengenai tata laksana shalat ini adalah buku karya

Muh}ammad Na>s}ir al-Di>n al-Alba>ni> yang berjudul S}ifat S}alat Nabi> S}allallahu ‘alaihi

wa sallam Min al-Takbi>r ila> al-Tasli>m Kaannaka Tara>ha. Buku ini sangat diminati

terutama oleh beberapa kelompok orang di Indonesia. Dalam buku ini juga terlihat

ada beberapa hal yang masih tampak berbeda dengan praktek yang dilakukan oleh

beberapa muslim lainnya. Untuk hal tersebut, maka penelitian yang dilakukan ini

menjadi penting untuk dipahami secara lebih mendalam dan komprehensif.

Atas dasar ini, pokok permasalahan yang dikaji dalam disertasi ini adalah

bagaimana hasil pengujian validitas hadis-hadis dalam buku S}ifat S}ala>t al-Nabi>

S}allallau ‘Aalaihi wa Sallam min al-Takbi>r ila> al-Tasli>m Kaannaka Tara>ha> serta

penyelesaian terhadap persoalan yang masih tampak ta‘a>rud}. Penelitian ini

diharapkan dapat menjawab persoalan kualitas hadis yang digunakan oleh al-Alba>ni>

dalam kitabnya tersebut sekaligus dapat memecahkan berbagai persoalan yang masih

tampak saling bertentangan. Jenis penelitian ini berbentuk kualitatif dengan

menggunakan sumber-sumber data dari kepustakaan. Hadis-hadis yang ada dalam

kitab yang diteliti dinilai kualitasnya dengan sarana metode kritik hadis.

Berkenaan dengan penyelesaian permasalahan yang masih tampak

bertentangan, penulis menguji berbagai dalil yang ada lalu mengambil dalil yang

lebih kuat. Ketika ditemukan dalil yang sama kuatnya penulis mencoba untuk

melakukan kompromi.

Dari hasil penelitian yang ada ditemukan ada sebanyak 8 (delapan) hadis

berstatus s}ah}i>h} li z}a>tih, 10 (sepuluh) hadis berstatus s}ah}i>h} li gairih, 11 (sebelas)
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hadis berstatus h}asan li z\a>tih, 3 (tiga) hadis berstatus h}asan li gairih, 17 (tujuh belas)

hadis berstatus d}a‘i>f. Satu hadis tidak dilanjutkan penelitian karena sudah ada dalam

S}ah}i>h} al-Bukha>ri> dan S}ah}i>h} Muslim. Sementara itu terhadap permasalahan yang

masih tampak bertentangan, 2 (dua) penulis ambil jalan kompromi sementara 4

(empat) lainnya penulis menggunakan tarji>h.

Penelitian ini dapat meningkatkan kajian hadis sekaligus memberikan

kesempatan untuk melakukan penelitian lanjutan. Penelitian ini juga diharapkan

dapat menjadi masukan untuk memecahkan berbagai masalah perbedaan dalam

praktik keagamaan.
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ملخص البحث

: ماسیااإلســـــم

80100309024: رقم التسجیل 

: دراسة عن أحادیث "كتاب صفة صالة النبي صلى هللا علیھ وسلم من التكبیر الموضوع      

الى التسلیم كأنك تراھا"  لناصر الدین األلباني.

كیفیة أدائھا. إن الصالة فى اإلسالم لھا أھمیة كبرى, وقد اختلف العلماء فى عملیة و

وأحد الكتب الذي یتكلم عن عملیة وكیفیة أداء الصالة ھو كتاب صفة النبي صلى هللا علیھ وسلم 

من التكبیر إلى التسلیم كأنك تراھا لناصر الدین األلباني. وھذا الكتاب یحبھ مسلمو إندونیسیا 

لصالة المختلفة خصوصا عند بعض الجماعات. فى ھذا الكتاب مباحث عن عملیة وكیفیة أداء ا

عند بعض المسلمین. وعلى ھذا األساس نقوم ببحث ھذا الكتاب بكل دقة وشمول.

والمشكلة األساسیة لھذا البحث ھي موقف صحة أحادیث فى كتاب صفة صالة النبي 

صلى هللا علیھ وسلم من التكبیر إلى التسلیم كأنك تراھا وحل المسائل المختلف والمتعارض 

ذا البحث معرفة صحة األحادیث التى استعملھا األلباني فى كتابھ وكیفیة حل فیھا. ویرجى من ھ

المسائل المختلف والمتعارض فیھا.

ھذه الدراسة ھي ذات طبیعة وصفیة من البحث النوعي وتستخدم فیھ المصادر المكتبیة 

بطریقة النقد. ولحل المسائل التى لھا صلة باألحایث الموجودة فى الكتاب المذكور وذلك

المختلف والمتعارض فیھا یقوم الباحث بجمع الدالئل الموجودة وأخذ ما ھو أقوى منھا, وإذا 

كان الدلیالن متساویین فى القوة خطى الباحث خطوة أخرى بالجمع والتوفیق بین الدلیلین.

واحد ال یوجد فى ونستنتج من ھذا البحث أن إثنین وعشرین حدیثا ال نحتج بھا, وحدیث

كتب األحادیث التسعة واآلخر صالح للحجة واإلستدالل. وفى المسائل المختلف والمتعارض 

فیھا نجد أن الحدیثین منھا یتم حلھما بالجمع والتوفیق وأربعة األحادیث تتم بالترجیح.
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من خالل ھذه الدراسة یأمل الباحث إشاعة وترقیة بحث الحدیث وللدارس الالحق  أن 

تمر البحث و الدراسة بما ھو أدق وأعمق, وبجانب ذلك معرفة كیفیة حل المسائل المختلفة یس

فى عملیة وكیفیة أداء الصالة.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, dalam penelitian ini selanjutnya disebut al-

Alba>ni>, merupakan salah seorang pakar hadis kontemporer. Ahli hadis ini dilahirkan

di kota Shkodera (Ashqadar) pada tahun 1914 dan meninggal dunia pada tahun

1999.1

Al-Alba>ni> dikenal sebagai salah seorang ulama yang sangat produktif dalam

melahirkan berbagai karya yang berhubungan dengan masalah keislaman dan karya

yang berhubungan dengan kehidupan keagamaan Umat Islam. Al-Alba>ni> dinilai

mampu mencermati berbagai masalah dan memahami dengan baik berbagai nas } lalu

menuangkannya dalam bentuk pemikiran dan karya ilmiah.2

Berbagai Karya telah ditulis oleh al-Alba>ni>, di antara karya-karya yang paling

fenomenal adalah Silsilah al-Ah}a>dis\ al-S}ahi>hah, Silsilah al-Ah}a>dis\ al-D}a‘i>fah, dan

S}ifat S}ala>t al-Nabi> S}allallahu ‘Aalaihi wa Sallam min al-Takbi>r ila> al-Tasli>m

Kaannaka Tara>ha>.3

1Mubarak bin Mahfudh, Biografi Syaikh al-Albani Mujaddid dan Ahli Hadits Abad ini (Bogor:
Pustaka Imam Asy-Syafi’I,2003), h. 12. “Abu Abdirrahman Muhammad Nashiruddin bin al-Haj Nuh
al-Albani.” Wikipedia Ensiklopedia Bebas, http://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Nashiruddin_Al-
Albani#cite_note-0 (18 Maret 2011). Bandingkan dengan “Nabz\ah Mukhtas}arah ‘an Sirah al-Syaikh
al-Alba>ni> Rahimah Allah.” Situs Resmi Muh}ammad Nas}iruddin al-Alba>ni>.
http://www.alalbany.net/albany_serah.php (18 Maret 2011).

2Lihat Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, Maqa>lat al-Alba>ni> terj. Abu Musyrifah dan Ummu
Afifah dengan judul Risalah Ilmiah Albani (Jakarta: Pustaka Azam, 2000 M./1421 H.), h. 11.

3Untuk selanjutnya kitab ini hanya akan disebut S}ifat S}ala>t al-Nabi>. Kitab ini merupakan
cetakan yang telah direvisi. Revisi dilakukan karena penulisnya merasa tidak puas dengan hasil-hasil
yang dibuat oleh penerbit sebelumnya. Ketidak puasan penulis kitab disebabkan karena telah terjadi

1
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Karyanya yang terakhir ini, yang menjadi fokus dalam penelitian ini,

selanjutnya disebut S}ifat S}ala>t al-Nabi>, merupakan sebuah karya yang mendapat

sambutan yang sangat baik. Sambutan tersebut tidak hanya berasal dari peminat

hadis, tetapi juga dari masyarakat umum yang memerlukan rujukan dalam ibadah

khususnya mengenai shalat.4

Buku ini mencantumkan sebanyak 459 (empat ratus lima puluh sembilan)

hadis Rasu>l Alla>h saw. yang bersumber dari berbagai kitab hadis. Namun demikian

jika dikurangi dari apa yang diriwayatkan melalui kitab S}ah}i>h al-Bukha>ri> dan S}ah}i>h

Muslim maka hadis yang tercantum dalam kitab ini hanya tersisa sebanyak 181

(seratus delapan puluh satu) hadis.5

Jika dilihat dari keberagaman tema (maud}u>‘) kitab ini maka ditemukan

sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) tema yang tersusun secara sistematis.

Pembahasan utama dalam kitab ini yang berkenaan dengan shalat diawali dengan

berbagai kesalahan diakibatkan berbagai tambahan oleh penerbit yang mengakibatkan banyak sekali
kesalahan. Permasalahan ini dibahas panjang lebar oleh penulis buku. Karena pentingnya
mendudukkan persoalan kesalahan ini, paling tidak 70 dari 225 halaman dihabiskan penulisnya untuk
menjabarkan permasalahan tersebut secara panjang lebar. Lihat Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>,
S}ifat S}ala>t al-Nabi> S}allallau ‘Aalaihi wa Sallam min al-Takbi>r ila> al-Tasli>m Kaannaka Tara>ha>, edisi
revisi (Cet. II; Riyad}: Maktabah al-Ma‘arif li al-Nas}ri wa al-Tauzi‘, 1996), h. 3-73. Untuk selanjutnya
kitab ini akan disebut secara ringkas saja sebagai ‘S}ifat S}ala>t al-Nabi>’.

4Hal ini terbukti ketika penulis mencoba menelusuri keberadaan kitab ini dengan
menggunakan mesin pencari (search engine) www.google.com. Dalam pencarian ini penulis
menggunakan kata kunci “Sifat Shalat Nabi Muhammad Nasiruddin al-Albani” ditemukan sekitar
3.770 hasil. Ditambah lagi dengan kenyataan sekurangnya ada 6 penerbit: Media Hidayah, Penerbit
Akbar, Pustaka Sumayyah, Gema Insani Press, Duta Ilmu, dan Griya Ilmu yang menterjemahkan
buku ini ke dalam Bahasa Indonesia. Berbagai bukti ini telah cukup menunjukkan bagi penulis, begitu
antusiasnya masyarakat terhadap buku ini. http://www.google.co.id/search?hl=id&source=hp&biw
=&bih=&q=Sifat+Shalat+Nabi+Muhammad+Nasiruddin+al-Albani&btnG=Penelusuran+Google (16
Maret 2011).

5 Lihat Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, op. cit., h. 3-213.
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permasalahan menghadap ka’bah (Istiqba>l al-Ka‘bah)6 dan diakhiri dengan

kewajiban salam (Wuju>b al-Sala>m).7

Buku ini, sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, merupakan sebuah

rujukan yang populer dalam masalah shalat . Keadaan ini bisa dimaklumi karena

reputasi al-Alba>ni> yang tidak diragukan lagi.

Dalam buku ini terdapat berbagai petunjuk yang telah disepakati oleh jumhu>r

ulama (mayorita ilmuwan Islam) terutama imam empat mazhab (Abu> H}ani>fah,

Ma>lik bin Anas, Sya>fi’i>, dan Ah}mad bin H}anbal).

Dari penelitian penulis ada banyak hal yang disepakati oleh jumhu>r ulama

tersebut diungkap oleh al-Alba>ni> dalam bukunya ini. Di antara yang disepakati itu

antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, menghadap kiblat atau ka’bah. Mayoritas ulama menyepakati

tentang menghadap kiblat atau ka’bah ini. Mereka sepakat8 tentang hal ini

berdasarkan kepada dalil Q.S. al-Baqarah/2:144 sebagai berikut:

6Ibid., h. 75.
7Ibid., h. 225.
8Lihat Syeikh Abdurrahman Al-Ja>ziri> , al-Fiqhu al-Maz|a>hib al-Arba‘ah, al-Juz‘ al-Awwal,

Kita>b al-Sala>h, terj. Syarif Hademasyah dan Luqman Junaidi, Kitab Shalat Fikih Empat Mazhab
(Cet. I; Bandung: Mizan Media Utama, 2010), h. 38 bandingkan dengan Wahbah al-Zuhaili>, al-Fiqhu
al-Islami> wa Adillatuh (cet IV;Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), h. 757-759. Persoalan menghadap kiblat
ini juga disepakati oleh kelompok syi’ah. Bahkan imam Ja’far Shadik berkata “tidak ada shalat
kecuali emnghadap kiblat”. Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqhu al-Imam Ja’far al-S}a>diq, terj.
Samsuri Rifa’i, Ibrahim, dan Abu Zainab, Fiqih Imam Ja’far Shadiq (cet I; Jakarta: Lentera
Basritama, 1999), h.128. Bandingkan pula dengan Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Sahl Syams al-
A’immah al-Sarkhasi>, al-Mabsu>t} (Beirut: Da>r al-Ma‘rifah, 1414 h.), J. II., h. 69. Kitab ini merupakan
salah satu kitab rujukan bagi mazhab H}anafi>. Lihat pula Abu> Muh}ammad ‘Abd al-Waha>b bin ‘Ali> bin
Nas}r al-S|a‘labi> al-Bagda>di> al-Ma>liki>, selanjutnya disebut ‘Abd al-Waha>b, al-Talqi>n fi> Fiqh al-Ma>liki>
(Cet. I; t.tp.: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1425 h.), J. I., h. 41. Bandingkan pula dengan fiqh Sya>fi’i>: al-
Sya>fi’i> Abu> ‘Abd Alla>h Muh}ammad bin Idri>s bin al-‘Abba>s bin ‘Us\ma>n bin Sya>fi‘ bin ‘Abd al-
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       (144)

Terjemahnya:

Kami melihat wajahmu (Muh}ammad) sering menengadah ke langit, Maka akan
kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah
wajahmu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja engkau berada, hadapkanlah
wajahmu ke arah itu. dan Sesungguhnya orang-orang yang diberi Kitab (Taurat
dan Injil) tahu, bahwa (pemindahan kiblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan
mereka. dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.9

Di antara dalil dari hadis yang digunakan berkenaan dengan hal ini adalah:

ثـََنا ُعبَـْيدُ  ثـََنا ِإْسَحاُق ْبُن َمْنُصوٍر َأْخبَـَرنَا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُمنَْريٍ َحدَّ اللَِّه َعْن َسِعيِد ْبِن َأِيب َسِعيٍد َحدَّ
َأنَّ َرُجًال َدَخَل اْلَمْسِجَد َوَرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه اْلَمْقُربِيِّ َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنهُ 

ِه فـََقاَل َلُه َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َوَسلََّم َجاِلٌس ِيف نَاِحَيِة اْلَمْسِجِد َفَصلَّى ُمثَّ َجاَء َفَسلََّم َعَليْ 
َلَة ...َعَلْيِه َوَسلََّم  10....ِإَذا ُقْمَت ِإَىل الصََّالِة َفَأْسِبْغ اْلُوُضوَء ُمثَّ اْستَـْقِبْل اْلِقبـْ

Artinya:

Diceritakan kepada kami oleh Isha>q bin Mans}u>r, telah mengabarkan kepada
kami ‘Abd Alla>h bin Numair, telah menceritakan kepada kami ‘Ubaid Alla>h dari
Sa‘i>d bin Abi> Sa‘i>d al-Maqbu>ri> dari Abi> Hurairah, Rasu>l Alla>h saw. berkata:
…jika engkau berdiri untuk shalat sempurnakanlah wud}u‘ kemudian
menghadaplah kiblat lalu takbirlah…(H.R. Bukha>ri>)

Mut}alib bin ‘Abd Mana>f al-Mut}allibi> al-Qurasyi> al-Maki>, selanjutnya disebut al-Sya>fi‘i>, al-Umm
(Beirut: Da>r al-Ma‘rifah, 1410 h.), J. I., h. 99. Rujukan mazhab H}anbali>: Abu> al-Qa>sim ‘Umar bin al-
Husain bin ‘Abd Alla>h al-Kharqi>, selanjutnya disebut al-Kharqi>, Matan al-Kharqi> ‘ala> Maz\hab Abi>
‘Abd Alla>h Ah}mad bin H}anbal al-Syaiba>ni> (t.tp.: Da>r al-S}aha>bah li al-Tura>s\, 1413 h.), J. I., h. 21.

9 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2004),
h. 22

10Lihat Abu ‘Abdullah Muh}ammad bin Isma>‘i>l al-Bukhari>, selanjutnya disebut al-Bukha>ri>, al-
Ja>mi‘ al-Shahi>h (Cet I; Kairo: al-Maktabah al-Salafiyah, 1400 H), J. IV., h. 140-141; hadis ini juga
merupakan salah satu referensi yang dijadikan dalil dalam masalah yang sama oleh al-Alba>ni>, op. cit.,
h. 75
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Kedua, niat. Semua mazhab sepakat bahwa shalat menjadi tidak sah jika tidak

ada niat untuk melakukannya. Seluruh mazhab juga sepakat bahwa niat merupakan

bagian dari shalat yang jika ditinggalkan maka shalat itu menjadi batal.11

Dalam hal niat ini, al-Alba>ni> juga sepakat bahwa niat adalah bagian dari

shalat. Dalil yang digunakan oleh al-Alba>ni> berkenaan dengan ini adalah:

ثـََنا احلَُْمْيِديُّ َعْبُد اللَِّه ْبُن  ثـََنا َحيَْىي ْبُن َسِعيٍد اْألَْنَصارِيُّ َحدَّ ثـََنا ُسْفَياُن قَاَل َحدَّ الزُّبـَْريِ َقاَل َحدَّ
َع َعْلَقَمَة ْبَن َوقَّاٍص اللَّْيِثيَّ يـَُقوُل مسَِعْ  ُت ُعَمَر ْبَن قَاَل َأْخبَـَرِين ُحمَمَُّد ْبُن ِإبـْرَاِهيَم التـَّْيِميُّ أَنَُّه مسَِ

طَّاِب َرِضَي اللَّ  َا ُه َعْنُه َعَلى اْلِمْنَربِ اخلَْ قَاَل مسَِْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل ِإمنَّ
َا ِلُكلِّ اْمرٍِئ َما نـََوى َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرتُُه ِإَىل ُدنـَْيا ُيِصيبـَُها َأْو ِإَىل  اْمرَأٍَة اْألَْعَماُل بِالنـِّيَّاِت َوِإمنَّ

12َها َفِهْجَرتُُه ِإَىل َما َهاَجَر إِلَْيهِ يـَْنِكحُ 

Artinya :

Bercerita kepada kami al-Humaidi> ‘Abd Alla>h bin al-Zubair ia berkata bercerita
kepada kami Yahya> bin Sa‘i>d al-Ans}a>ri> ia berkata telah mengabarkan kepada
kami Muh}ammad bin Ibra>hi>m al-Taimi> bahwa ia telah mendengar ‘Alqamah bin
Waqa>s} al-Lais\i> ia berkata aku mendengar ‘Umar bin al-Khat}t}ab r.a. di atas
mimbar ia berkata Rasu>l Alla>h saw. bersabda: Sesungguhnya setiap perbuatan
itu berdasarkan pada niatnya dan setiap orang (akan mendapatkan balasan)
sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang berhijrah karena dunia, maka ia akan
mendapatkannya, atau untuk seseorang yang ingin ia nikahi maka hijrahnya
(akan menghasilkan) tujuan hijrahnya itu.

Ketiga, berdiri. Seluruh mazhab menyepakati bahwa berdiri adalah wajib pada

setiap rakaat bagi yang mampu melakukannya dalam melaksanakan shalat fard}u.

11 Lihat Syeikh Abdurrahman Al-Ja>ziri> , op. cit., h. 64 Bandingkan dengan al-Sayyid S>a>biq,
Fiqhu al-Sunnah (cet. I; Kairo: Dar al-Fath li al-I‘la>m al-‘Arabi>, 1990), J. I,  h. 117. Al-Kharqi>, op.
cit., h. 22. Al-Sya>fi‘i>, op. cit., h. 120-121. ‘Abd al-Waha>b, op. cit., h. 42. Abu> ‘Abd Alla>h Muh}ammad
bin al-H}asan bin Farqad al-Syaiba>ni>, selanjutnya disebut al-H}asan bin Farqad, al-As}l al-Ma‘ru>f bi al-
Mabsu>t} (Karatisyi: Ida>rah al-Qur’a>n wa al-‘Ulu>m al-Isla>miyah, t.th.), J. I., h. 299.

12al-Bukhari>, op. cit., J. I., h. 13. Bandingkan dengan al-Alba>ni>, op. cit., h. 85.
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Kewajiban ini akan gugur jika yang akan melaksanakan shalat tersebut tidak mampu

melakukannya yang disebabkan karena sakit dan sebagainya.13

Di antara dalil yang digunakan dalam hal ini adalah Q.S. al-Baqarah/2:238

sebagai berikut:14

              
Terjemahnya :

Peliharalah semua shalat dan  shalat wust}a>. Dan laksanakanlah (shalat) karena
Allah dengan khusyuk.15

Sementara itu berkenaan dengan keadaan berdiri dalam shalat ini, al-Alba>ni>

menggunakan hadis Nabi saw. sebagai berikut:

ثـََنا أَبُو اْلَيَماِن قَاَل َأْخبَـَرنَا ُشَعْيٌب قَاَل  َحدََّثِين أَبُو الزِّنَاِد َعْن اْألَْعرَِج َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة قَالَ َحدَّ
َماُم لِيـُْؤَمتَّ ِبِه فَِإَذا َكبـََّر َفَكبـُِّروا وَ  َا ُجِعَل اْإلِ ِإَذا رََكَع فَارَْكُعوا قَاَل النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإمنَّ

َع اللَُّه ِلمَ  َدُه فـَُقوُلوا َربـََّنا َوَلَك احلَْْمُد َوِإَذا َسَجَد فَاْسُجُدوا َوِإَذا َصلَّى َجاِلًسا َوِإَذا قَاَل مسَِ ْن محَِ
16َفَصلُّوا ُجُلوًسا َأْمجَُعونَ 

13 Lihat Syeikh Abdurrahman al-Ja>ziri> , op. cit., h. 87 bandingkan juga dengan al-Sayyid
S>a>biq, op. cit., h. 118-119. Berdiri dalam shalat juga merupaka kewajiban bagi kelompok Syi’ah.
Lihat Muhammad Jawad Mughniyah, op. cit., h. 158-160. Zain al-Di>n Abu> ‘Abd Alla>h Muh}ammad
bin Abi> Bakr bin ‘Abd al-Qa>dir al-H}anafi> al-Ra>zi>, Tuh}fat al-Mulu>k (Cet. I; Beirut: Da>r al-Basya>’ir al-
Isla>miyah, 1417 h.), J. I., h. 69; Abu> ‘Umar Yu}suf bin ‘Abd Alla>h bin Muh}ammad bin ‘Abd al-Bar bin
‘A<s}im al-Namiri al-Qurt}ubi>, al-Ka>fi> fi> Fiqh Ahl al-Madi>nah (Cet. II; Riyad: Maktabah al-Riya>d} al-
H}adi>s\ah, 1980), J. I., h. 236. Al-Sya>fi‘i>, op. cit., J. VI., h. 148. Abu> Muh}ammad Maufiq al-Di>n ‘Abd
Alla>h bin Ah}mad bin Muh}ammad bin Quda>mah al-Jama>‘i>li> al-Muqdasi> al-H}anbali>, selanjutnya
disebut Ibnu Quda>mah al-Maqdisi>, al-Mugni> li Ibni Quda>mah (Kairo: Maktabah al-Qa>hirah, 1968), J.
I., h. 91.

14 Dalil ini juga yang digunakan al-Alba>ni> untuk menegaskan tentang keadaan berdiri dalam
melaksanakan shalat , sebagaimana yang diajarkan Rasulullah saw. Lihat al-Alba>ni>, op. cit., h. 77.

15 Depertemen Agama RI, op. cit., h.39.
16 Lihat al-Bukhari>, op. cit., J. I., h. 143. Seperti itu juga yang disebutkan oleh al-Alba>ni>, op.

cit., h. 77-78.
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Artinya :
Telah menceritakan kepada kami Abu al-Yama>n berkata, telah mengabarkan
kepada kami Syu‘aib berkata, telah menceritakan kepadaku Abu> al-Zina>d dari
al-A‘raj dari Abu> Hurairah berkata, "Rasu>l Alla>h s}alla Alla>hu ‘alaihi wa sallam
bersabda: "Dijadikannya Imam itu untuk diikuti, jika ia takbir maka bertakbirlah
kalian, jika ia rukuk maka rukuklah kalian, jika ia mengucapkan ‘sami‘a Alla>hu
liman h}amidah’, maka ucapkanlah oleh kalian ‘Rabbana> wa laka al-h}amdu’, jika
ia sujud maka sujudlah kalian, dan jika ia shalat dengan duduk maka shalatlah
kalian semua dengan duduk."

Di samping memuat beberapa hal yang telah menjadi kesepakatan (konsensus),

buku ini juga tidak terlepas dari berbagai perbedaan. Perbedaan yang penulis maksud

adalah adanya ketidakseragaman pendapat antara empat mazhab yang besar

(H}anafiyyah, Mali>kiyyah ,Syafi’iyyah, dan H}aNabilah).

Sementara itu berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa hal yang masih

menjadi perbedaan. Perbedaan tersebut antara lain adalah:

Membaca al-Fa>tihah, khususnya bagi ma‘mum. Perbedaan tentang membaca

al-Fa>tihah ini dapat disimpulkan sebagai berikut:17

Syafi’iyyah. Wajib bagi ma‘mu>m membaca al-Fa>tih}ah dibelakang imam,

terkecuali bagi ma‘mu>m yang masbu>q yang tertinggal sebagian atau seluruh bacaan

al-Fa>tih}ah imam.18

H}anafiyyah. Membaca al-Fa>tih}ah di belakang imam adalah makru>h tah}ri>m

bagi ma‘mu>m. Hukum ini berlaku baik dalam keadaan shalat Jahriyyah (shalat

17Lihat Syeikh Abdurrahman Al-Ja>ziri> , op. cit., h. 91.
18Abu> Zakariya> Muh}yi> al-Di>n Yah}ya> bin Syarf al-Nawawi>, al-Majmu>‘ Syarh al-Muhaz\z\ib

(t.tp.: Da>r al-Fikr, t.th.), J. III., h. 365.
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dengan mengeraskan suara), maupun shalat sirriyah (shalat dengan tanpa

mengeraskan suara).19

Mali>kiyyah. Membaca al-Fa>tihah bagi ma‘mu>m di belakang imam dalam

shalat sirriyyah adalah mandu>b. Sementara jika hal itu dilakukan pada shalat

jahriyyah, maka hukumnya adalah makru>h. Namun demikian, jika ma‘mu>m tersebut

bermaksud menjaga dari terjadinya ikhtila>f maka hal ini di-sunnah-kan.20

H}ana>bilah. Membaca al-Fa>tih}ah bagi ma‘mu>m di belakang imam dalam shalat

sirriyyah serta pada saat imam diam (tidak membaca) dalam shalat jahriyyah adalah

sunnah. Akan tetapi menjadi makru>h jika hal itu dilakukan dalam shalat jahriyyah.21

Sementara itu, dalam permasalahan ini, al-Alba>ni> berpendapat bahwa bila

imam membaca dengan suara keras maka ma‘mu>m tidak membaca lagi. Di antara

dalil yang digunakan oleh al-Alba>ni> dalam hal ini adalah sebagai berikut:

قَاَل فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى َهْل قـَرََأ َمِعي ِمْنُكْم َأَحٌد آنًِفا فـََقاَل َرُجٌل نـََعْم أَنَا يَا َرُسوَل اللَِّه 
ِه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإينِّ أَُقوُل َما ِيل أُنَازَُع اْلُقْرآَن فَانـْتَـَهى النَّاُس َعْن اْلِقرَاَءِة َمَع َرُسوِل اللَّ 

ْيِه َوَسلََّم بِاْلِقرَاَءِة ِحَني مسَُِعوا َذِلَك ِمْن اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِفيَما َجَهَر ِفيِه َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ 
22َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيهِ 

19Bandingkan dengan pendapat salah satu pengikut mazhab ini yang bahkan menyebutkan
bahwa membaca al-Fa>tih}ah bukan bagian dari rukun shalat. Lihat misalnya: Muh}ammad bin
Muh}ammad bin Mah}mu>d, Akmal al-Di>n Abu> ‘Abd Alla>h ibn al-Syaikh Syams al-Di>n ibn al-Syaikh
Jama>l al-Di>n al-Ru>mi> al-Ba>biruti>, al-‘Ina>yah Syarh} al-Hida>yah (t.tp.: Da>r al-Fikr, t.th.), J. I., h. 337.

20Demikian apa yang dapat dipahami dari Muh}ammad bin Yu>suf bin Abi> al-Qa>sim bin Yu>suf
al-‘Abdari> al-Garna>t}i>, Abu> ‘Abd Alla>h al-Mawa>q al-Ma>liki>, al-Ta>j wa al-Ikli>l li Mukhtas}ar Khali>l
(t.tp.: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), J. II., 239.

21Ibra>hi>m bin Muh}ammad bin ‘Abd Alla>h bin Muh}ammad ibn Muflih}, Abu> Ish}a>q, Burha>n al-
Di>n, al-Mabda‘ fi> Syarh al-Maqna‘ (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), J. II., h. 59.

22 Lihat Ma>lik bin Anas, Muwat}t}a’, juz. I (Cet III; Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1998), h. 96.
Bandingkan dengan al-Alba>ni>, op. cit., h. 99.
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Artinya :

Apakah salah seorang darimu tadi ikut membaca bersamaku? Salah seorang
berkata: ya saya ya Rasu>l Alla>h, maka Rasu>l Alla>h saw. berkata: aku katakan:
mengapa aku diganggu (sehingga bacaanku terganggu)? Maka berhentilah
orang-orang (para sahabat) berhenti membaca bersama Rasu>l Alla>h saw. jika ia
mengeraskan bacaannya.

Tanda batas dalam shalat (sutrah). Berkenaan dengan permasalahan ini,

Syafi’iyyah dan H}ana>bilah berpendapat bahwa hukum menggunakan tanda batas itu

adalah sunnah sebagaimana mereka juga mengatakan bahwa hal tersebut adalah

mandu>b.23 Sementara bagi H}ana>fiyyah dan Mali>kiyyah menyatakan bahwa

menggunakan pembatas ketika shalat adalah mandu>b.24 Bagi kedua mazhab ini,

apabila ada orang yang shalat di tempat berlalu-lalangnya orang tanpa menggunakan

pembatas, kemudian ada orang yang lewat di depannya, orang yang shalat itu

berdosa karena tidak berhati-hati dalam menjaga shalatnya.25

Berkenaan dengan permasalahan pembatas ini, al-Alba>ni> berpendapat bahwa ia

menjadi kaharusan bagi imam dan orang yang shalat sendirian. Lebih lanjut al-

Alba>ni> berpendapat bahwa orang yang shalat berkewajiban memasang sutrah di

depannya baik ketika shalat di mesjid besar maupun mesjid kecil.26

Di antara dalil dari hadis Nabi saw. yang digunakan oleh al-Alba>ni> berkenaan

dengan hal ini adalah sebagai berikut:

23Lihat Syeikh Abdurrahman al-Ja>ziri> , op. cit., h. 157.
24Lihat misalnya Ma>lik bin Anas bin Ma>lik bin ‘A<mir al-As}bahi> al-Madani>, al-Mudawwanah

(t.tp.: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), J. I., h. 202.
25Syeikh Abdurrahman al-Ja>ziri> , op. cit., h. 157-158.
26Al-Alba>ni>, op. cit., h. 82.
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،يـَْعِين َبْكرٍ أَبُوثنابـُْنَداٌر،ثنا َثِين ُعْثَماَن،ْبنُ الضَّحَّاكُ ثنااْحلََنِفيَّ : قَالَ َيَسارٍ ْبنُ َصَدَقةُ َحدَّ
َرٍة،ِإَىل ِإالَّ ُتَصلِّ َال : «َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ َقالَ : يـَُقولُ ُعَمرَ اْبنَ مسَِْعتُ  َوَال ُستـْ

(رواه ابن خزمية)»اْلَقرِينَ َمَعهُ فَِإنَّ ؛فـَْلتـَُقاتِْلهُ َأَىب فَِإنْ يََدْيَك،بـَْنيَ َميُرُّ َأَحًداَتدَعْ 
Artinya :

Telan menceritakan kepada kami Bunda>r, telah menceritakan kepada kami Abu>
Bakr yakni al-H}anafi>, telah menceritakan kepada kami al-D}ahha>k bin ‘Us\ma>n,
telah menceritakan kepada kami S}adaqah bin Yasa>r ia berkata aku mendengar
Ibnu ‘Umar berkata: telah berkata Rasu>l Alla>h saw.: Janganlah kamu shalat
tanpa menggunakan pembatas (sutrah) dan janganlah kamu membiarkan
seseorang berlalu di hadapanmu. Jika ia terus lewat di depanmu, maka lawanlah
ia karena sesungguhnya ia bersama setan.27

Dalil lainnya yang digunakan oleh al-Alba>ni> adalah sebagai berikut:

َها َال يـَْقَطْع الشَّْيطَاُن َعَلْيِه َصَالتَهُ  َرٍة فـَْلَيْدُن ِمنـْ 28(رواه أبو داود)ِإَذا َصلَّى َأَحدُُكْم ِإَىل ُستـْ

Artinya :

Jika salah seorang di antaramu shalat menghadap sutrah, hendakla ia
mendekati sutrah tersebut sehingga setan tidak memutus shalatnya.

Bersedekap di dada. Berkenaan dengan permasalahan ini dapat dijelaskan

perbedaan mazhab sebagai berikut:

Mali>kiyyah . Bagi mazhab ini, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri

hukumnya adalah mandu>b. Sementara posisi kedua tangan tersebut adalah di atas

pusar dan di bawah dada.29

27Lihat Muh}ammad bin Isha>q bin Khuzaimah Abu> Bakr al-Silmi> al-Naysabu>ri>, selanjutnya
disebut Ibnu Khuzaimah, S}ahi>h Ibnu Khuzaimah (Beirut: al-Maktabah al-Islami>, 1970), J. II., h. 17.
Bandingkan dengan al-Alba>ni>, loc. cit.

28Lihat Abu Da>wu>d Sulaima>n bin al-Asy‘as\ al-Sijista>ni>, selanjutnya disebut Abu> Da>wud,
Sunan Abi> Da>wud (Riyad}: al-Maktabah al-Ma‘a>rif li al-Nasyri wa al-Tauzi>‘, 1424), h. 124.
Bandingkan dengan al-Alba>ni>, loc. cit.

29 Lihat Lihat Syeikh Abdurrahman al-Ja>ziri> , op. cit., h. 126. Lihat Abu> al-Wali>d Muh}ammad
bin Ah}mad bin Rasyd al-Qurt}ubi>, al-Baya>n wa al-Tah}s}i>l wa al-Syarh} wa al-Tauji>h wa al-Ta‘li>l li
Masa>’il al-Mustakhrijah (Beirut: Da>r al-Garb al-Isla>mi>, 1988), J. I., h. 395.
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H}ana>fiyyah. Ada perbedaan cara meletakkan tangan ini. Bagi pria di-sunnah-

kan meletakkan bagian dalam tangan kanannya di atas punggung tangan kirinya

dengan cara menggenggam kelingking dan jempolnya pada pergelangan tangan di

bawah pusarnya.30 Sementara bagi wanita di-sunnah-kan meletakkan kedua

tangannya di atas dada tanpa menggenggam.31

H}ana>bilah . Mazhab ini menyatakan bahwa sunnah bagi seorang pria dan

wanita untuk meletakkan bagian dalam telapak tangan kanan di atas punggung

tangan kiri dan diletakkan keduanya di bawah pusar.32

Syafi’iyyah. Kelompok ini berpendapat bahwa yang sunnah bagi pria dan

wanita adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah dada, di atas

pusar agak ke sebelah kiri.33

Sementara itu, al-Alba>ni>, agak berbeda dengan keempat mazhab ini. al-Alba>ni>

menyatakan bahwa menyedekapkan tangan di dada adalah perbuatan yang benar

menurut sunnah. Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa pendapat yang bertentangan

dengan itu adalah lemah dan tidak mempunyai dasar riwayat.34

30Lihat misalnya ‘Ala>’u al-Di>n, Abu> Bakr bin Mas‘u>d bin Ah}mad al-Ka>sa>ni> al-H}anafi>, Bada>’i‘
al-S}ana>’i‘ fi> Tarti>b al-Syara>’i‘ (Cet. II; t. tp.: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986), J. I., h. 201.

31Syeikh Abdurrahman al-Ja>ziri> , loc. cit. dalam Mazhab H}anafi> makru>h meletakkan tangan di
pinggang. Lihat Abu> al-H}asan ‘Ali> bin H}asan bin Muh}ammad al-Sugdi>, H}anafi>, al-Natfu fi> al-Fata>wa>
(Cet. II; Amman: Da>r al-Furqa>n, 1984), J. II., h. 809.

32Mans}u>r bin Yu>nus bin S}ala>h} al-Di>n Ibn H}asan bin Idri>s al-Bahwuti> al-H}anbali>, Kasya>f al-
Qana>‘ ‘an Matn al-Iqna>‘ (t.tp.: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.), J. I., h. 333.

33Syeikh Abdurrahman al-Ja>ziri> , loc. cit. bandingkan dengan Abu> Ish}a>q Ibra>hi>m bin ‘Ali> bin
Yu>suf al-Syaira>zi>, selanjutnya disebut Abu> Ish}a>q al-Syaira>zi>, al-Muhaz\z\ab fi> Fiqh al-Ima>m al-Sya>fi‘i>
(t.tp: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.), J. I., h. 136.

34al-Alba>ni>, op. cit., h. 88. Berkenaan dengan ini penulis menemukan ‘pertahanan yang kuat’
oleh masing-masing ulama mazhab. Mereka mengemukakan hal yang sama untuk mempertahankan
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Di antara dalil yang digunakan oleh al-Alba>ni> dalam hal ini adalah sebagai

berikut:

35(رواه أبو داود)الصدركان يضعهما على 

Artinya:

Terkadang ia meletakkan keduanya di atas dadanya.

Turun sujud. Berkenaan dengan permasalahan sifat sujud ini, khususnya

tentang cara bersujud dan bangkit dari sujud, dapat dijelaskan perbedaan mazhab

sebagai berikut:

H}ana>fiyyah36 dan H}ana>bilah 37 menyatakan bahwa turun untuk bersujud adalah

dengan bertekuk di atas kedua lutut, kemudian meletakkan kedua tangan dan wajah.

Jika bengkit dari sujud, maka wajah harus diangkat terlebih dahulu, kemudian kedua

tangannya, lalu kedua lututnya.38

Syafi’iyyah. Di-sunnah-kan mengangkat kedua lutut sebelum kedua tangan,

ketika bangkit dari sujud. Setelah itu bertopang kepada kedua tangan walaupun

orang yang mengerjakan shalat itu adalah orang yang masih kuat.39

pendapatnya. Mereka selalu menyebutkan bahwa pendapat merekalah yang paling benar dan yang lain
salah.

35Al-Alba>ni>, loc. cit. Bandingkan dengan sumber aslinya yang tertulis: ما  على صدرهمث يشد  lihat
Abu> Da>wud, op. cit., h. 134.

36Lihat misalnya ‘Us\ma>n bin ‘Ali> bin Mahjun al-Ba>ri’i>, Fakhr al-Di>n al-Zaila‘i> al-H}anafi>,
Tabyi>n al-H}aqa>’iq Syarh} Kanz al-Daqa>’iq wa H}a>syiyat al-Syilbi> (Cet. I; Kairo: al-Mat}ba‘ah al-Kubra>
al-Ami>riyah, 1313 h.), J. I., h. 114.

37Abu> Ah}mad Maufiq al-Di>n ‘Abd Alla>h bin Ah}mad bin Muh}ammad bin Quda>mah al-Jama>’i>li>
al-Maqdisi> al-H}anbali>, al-Ka>fi> fi> Fiqh al-Ima>m Ah}mad (Cet. I; t.tp.: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah,
1994), J. I., h. 253.

38 Lihat Syeikh Abdurrahman al-Ja>ziri> , op. cit., h. 140.
39Ibid., h. 141. Bandingkan dengan Abu> Ish}a>q al-Syaira>zi>, op. cit., J. I., h. 156.
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Mali>kiyyah . Bagi kelompok ini mendahulukan kedua tangan lalu kedua lutut

ketika turun sujud serta mengakhirkan kedua tangannya dari kedua lututnya ketika

bangkit dari sujud adalah mandu>b.40

Berkenaan dengan tata cara sujud ini, al-Alba>ni> telah membahasnya secara

panjang lebar. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa al-Alba>ni> sangat

menekankan bahwa tata cara bersujud adalah dengan mendahulukan tangan dari

pada lutut ketika hendak turun sujud.41

Di antara dalil yang digunakan oleh al-Alba>ni dalam mendukung pendapatnya

ini adalah sebagai berikut:

ُرُك اْلَبِعُري ، َوْلَيَضْع َيَدْيِه قـَْبَل رُْكَبتَـْيهِ  42ِإَذا َسَجَد َأَحدُُكْم ، َفال يـَبـُْرْك َكَما يـَبـْ

Artinya :

Jika salah seorang di antaramu sujud, maka janganlah ia sujud seperti sujudnya
unta dan hendaknya ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya.

Beberapa data dan argumen dari berbagai mazhab di atas, baik yang sepakat

maupun yang berbeda, menunjukkan bahwa pembicaraan masalah shalat adalah

sesuatu yang sangat penting.

Dalam Islam, shalat merupakan sebuah kewajiban. Ia menempati posisi yang

amat penting. Shalat juga adalah salah satu dari rukun dari Islam bersamaan dengan,

40Lihat Syeikh Abdurrahman al-Ja>ziri> , loc. cit. Bandingkan dengan Abu> al-Wali>d Muh}ammad
bin Ah}mad bin Rasyd al-Qurt}ubi>, al-Baya>n wa al-Tah}s}i>l wa al-Syarh} wa al-Tauji>h} wa al-Ta‘li>l
limasa>’il al-Mustakhrijah (Cet. II; Beirut: Da>r al-Garb al-Isla>mi>, 1988), J. I., h. 345. Dalam kitab ini
disebutkan sangat berbeda dengan mazhab Sya>fi‘iyyah bahwa ketika berdiri dari sujud tidak
bertopang ke lantai.

41Tidak kurang dari 6 halaman (h. 140-145) dan 26 hadis yang digunakan oleh al-Alba>ni untuk
mendukung pendapatnya ini.

42Lihat Abu Da>wu>d Sulaima>n bin al-‘Asy‘as\ al-Sijista>ni>, op. cit., h. 148 bandingkan dengan al-
Alba>ni>, op. cit., h. 140.
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mengucapkan dua kalimat syahadat, membayar zakat, berpuasa pada Bulan

Ramad}a>n, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu.43 Begitu pentingnya

kedudukan shalat, maka setiap muslim diwajibkan mengetahui secara jelas tentang

tata cara serta bacaan yang ada di dalamnya.

Karena pentingnya kedudukan shalat ini maka secara otomatis buku karya al-

Alba>ni> ini juga menjadi penting untuk diteliti keabsahan hadis yang ada di

dalamnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, dapat penulis rumuskan

permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana studi kritik hadis

dalam kitab S}ifat S}ala>t al-Nabi> SAW. Karya Muh}ammad Na>s}iruddin>n al-Alba>ni>?

Pokok masalah ini selanjutnya diurai berdasarkan sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metode studi hadis dan penyelesaian masalah yang tampak

bertentangan?

43 Di antara dalil yang menunjukkan keberadaan dan pentingnya kedudukan shalat ini dalam
islam adalah hadis-hadis berikut ini:

َكاِة َوَحجِّ اْلَبْیِت َوَصْوِم ُبِنَى اإلِْسالَُم َعلَى َخْمٍس َشَھاَدِة أَْن الَ إِلَھَ «  الَِة َوإِیَتاِء الزَّ ًدا َعْبُدهُ َوَرُسولُُھ َوإَِقاِم الصَّ ُ َوأَنَّ ُمَحمَّ إِالَّ هللاَّ
»َرَمَضاَن 

Islam itu didirakan atas lima perkara bersyahadat bahwa tiada ila>h kecuali Allah dan
sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat,
menunaikan ibadah haji, dan puasa pada Bulan Ramad}a>n. Lihat Abu ‘Abdullah Muh}ammad bin
Isma>‘i>l al-Bukhari>, juz. I op. cit., h. 12.

ماجھ)ابن(رواهالمكتوبةالصالةالقیامةیومالمسلمالعبدبھیحاسبماأولإن
Sesungguhnya yang pertama kali diperhitungkan dari seorang hamba yang muslim pada hari

kiamat adalah shalat yang wajib. Muhammad bin Yazi>b Abu> ‘Abdillah al-Qazwayni>, Sunan Ibnu
Ma>jah, juz. II (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 458.

Adalah shalat merupakan wasiat yang terakhir yang diucapkan Rasulullah saw ketika beliau
sakit. Lihat ibid., h. 519.
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2. Bagaimana kualitas hadis dalam kitab S}ifat S}ala>t al-Nabi>?

3. Bagaimana penyelesaian masalah yang tampak bertentangan?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Pada bagian ini penulis merasa perlu untuk mengemukakan berbagai

pengertian atau definisi operasional terhadap berbagai istilah yang berhubungan

dengan penelitian ini. Definisi operasional ini diperlukan untuk tidak terjadi

pelebaran dan pemahaman yang tidak tepat dari permasalahan yang penulis angkat,

sekaligus sebagai arahan penelitian yang dilakukan.

Ada tiga komponen mendasar dari judul yang penulis ajukan ini. Komponen

tersebut adalah: “Studi”, “hadis”, dan “buku S}ifat S}ala>t al-Nabi> S}allallau ‘Aalaihi

wa Sallam min al-Takbi>r ila> al-Tasli>m Kaannaka Tara>ha>.”

Dari ketiga komponen mendasar ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kata ‘studi’ ini berasal dari bahasa inggris study. Salah satu makna study

adalah: “application of the mind to the acquisition of knowledge, as by reading,

investigation, or reflection”. (“penerapan pikiran untuk memperoleh pengetahuan

malalui membaca, investigasi, atau refleksi”)44. Ia juga dapat berarti: “research or a

detailed \\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\ \examination and analysis of a subject, phenomenon” (“penelitian atau

44 Lihat Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language (New York:
Portland House, 1989), h. 1411. Bandingkan dengan http://dictionary.reference.com/browse/study (08
Maret 2011).
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pengujian secara rinci terhadap sebuah subjek atau fenomena”).45 Dalam Kamus

Besar Bahasa Indonesia kata ini berarti “Penelitian ilmiah; kajian; telaahan”.46

Studi dalam penelitian ini adalah: suatu kajian mendalam yang menentukan

kualitas objek penelitian, yang dalam peneltian ini adalah hadis.

Sementara itu, untuk komponen kedua yaitu “hadis” berasal dari Bahasa Arab

حدث, یحدث, تحدیثا  kata ini bermakna pembicaraan.47 Dalam perspektif muh}addis\u>n

(ilmuwan hadis), hadis bersinonim (mutara >dif) dengan sunnah. Kata ini didefinisikan

sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw., berupa perkataan (qawl),

perbuatan (fi’l), persetujuan (taqri>r), maupun sifat-sifat beliau, baik fisik maupun

moral (al-s}ifa>t al-khalqiyyah wa al-khuluqiyyah), dan hal itu berlangsung baik

sebelum maupun setelah keNabian.48 Dalam makna inilah yang dimaksudkan penulis

untuk penelitian yang dilakukan ini.

Untuk komponen terakhir yakni “buku S}ifat S}ala>t al-Nabi> S}allallau ‘alaihi wa

Sallam” dapat dijelaskan sebagai berikut:

Buku ini berjudul “S}ifat S}ala>t al-Nabi> S}allallau ‘alaihi wa Sallam min al-

Takbi>r ila> al-Tasli>m Kaannaka Tara>ha>”. Buku ini ditulis oleh Muhammad

45Ibid., h. 1578.
46Lihat Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta:

Pusat Bahasa, 2008), h. 1377.
47 Lihat misalnya Subhi Al-S}a>lih, ‘Ulu>m al-Hadi>s\ wa Mus}tala>h}uh, terj. Tim Pustaka Firdaus,

Membehas Ilmu-Ilmu Hadis (Cet IV; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), h. 21.
48 Lihat misalnya Muh}ammad ibn Muh}ammad Abu> Syuhbah, al-Wasi>ṭ fi> ‘Ulu>m wa Mus}t}ala>h}

al-H}adi>s| (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.th.), h. 15 , Muh}ammad ‘Ajja>j al-Khat}i>b, Us}u>l al-H}adi>s\
‘Ulu>muh wa Muṣṭala>h}uh, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), h. 27, Muh}ammad ‘Ajja>j al-Khat}i>b, al-Sunnah
Qabl al-Tadwi>n, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1963), h. 16.
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Na>s}iruddin al-Albani> diterbitkan di Riyad} oleh penerbit Maktabah al-Ma‘a>rif li al-

Nasyri wa al-Tauzi>‘ pada tahun 1996 cetakan ke-10.

Dengan demikian yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah berikut ini:

a. Menguji kembali otentisitas hadis yang ada dalam kitab S}ifat Shalat Nabi SAW.

Hadis tersebut dilihat dari sisi h}ujjiah (kekuatan dalil) nya. Hadis yang diteliti

adalah hadis-hadis pilihan berdasarkan kebutuhan penulis dengan berpedoman

pada kriteria: 1. Hadis dipilih berdasarkan paduan antara purposive dan random

sampling yang mewakili tema dari kitab yang diteliti; 2. Hadis tersebut selain

dari yang diriwayatkan oleh al-Bukha>ri> dan Muslim. Karena periwayatan kedua

mukharrij ini disepakati s}ah}i>h} oleh sebagian besar (jumhu>r) muh}addis\i>n; 3. Hadis

yang tidak disebutkan mukharrij-nya oleh al-Alba>ni>.

b. Penulis melakukan kritik sanad satu persatu atau untuk hadis yang semakna dan

satu tema, maka penulis melakukan kritik sanad secara keseluruhan hadis baru

kemudian melakukan kritik matan. Dalam kritik matan penulis menekankan

penelusuran yang lebih dalam pada rawi yang terindikasi bermasalah. Jika dari

hasil penelitian menunjukkan bahwa jalur sanad lemah, maka penulis hanya

memberi komentar ringkas pada bagian matan atau bahkan tidak melanjutkan

penelitian matan sama sekali. Sementara pada kritik matan, jika ternyata hadis

yang diteliti didukung oleh riwayat Bukha>ri dan atau Muslim, maka penulis akan

menjadikannya sebagai pendukung utama.
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c. Setelah evaluasi otentisitas ini selanjutnya penulis memecahkan beberapa

persoalan yang tampak bertentangan. Tampak bertentangan yang penulis

maksudkan bisa berupa kontradiksi antara satu hadis dengan hadis lainnya dan

atau perbedaan pemahaman antara al-Alba>ni> dan ulama lainnya. Pada bagian ini

penulis akan mengutamakan al-Jam‘u atau al-Takhyi>r,49 dan al-Tarji>h.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Kerena begitu pentingnya kedudukan hadis dalam Islam, maka penelitiannya

juga menjadi sangat penting.50 Ada dua pola penelitian hadis (naqd al-h}adi>s\); 1.

kritik ekstern (al-naqd al-kha>riji>), untuk mendapatkan keotentikan suatu sumber

melalui aspek di luar teks yang disebut kritik sanad; 2. kritik intern (al-naqd al-

da>khili>), untuk melihat realibilitas teks sumber yang disebut kritik matn.51

Dua bentuk penelitian hadis inilah yang menjadi ruang lingkup penelitian yang

dilakukan ini. Dalam penelitian sanad—ketika melakukan penelitian tentang

49al-Takhyi>r ini merupakan tawaran alternatif yang diajukan oleh Imam Sya>fi‘i> untuk
memecahkan permasalahan yang saling bertentangan. Secara berurutan al-Sya>fi’i> menawarkan solusi
sebagai berikut: a. Al-Jam‘u (penggabungan dua dalil yang saling bertentangan); b. Al-Naskh
(penghapun salah satu dalil); c. Al-Tarji>h} (mencari dalil yang terkuat); dan d. Al-Takhyi>r
(memberikan kebebasan untuk memilih dalil). Lihat misalnya ‘Abd al-Jali>l al-Qaransya>wi> dkk., al-
Maujiz fi> Us}u>l al-Fiqh (Cet I; Mesir: Matba‘ah al-Sa‘a>dah, 1963/1382), h. 139.

50Ada beberapa faktor yang menyebabkan hadis perlu diteliti, faktor tersebut antara lain: a.
hadis Nabis saw. merupakan salah satu sumber ajaran Islam; b. tidak seluruh hadis tertulis pada masa
Nabi saw. masih hidup; c. adanya berbagai macam pemalsuan hadis; d. proses penghimpunan (tadwi>n)
hadis yang memerlukan waktu yang lama; e. adanya banyak jumlah kitab hadis yang memiliki
beragam metode penyusunan; e. adanya periwayatan hadis secara makna. Lihat Lihat M. Syuhudi
Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi (selanjutnya disebut Metodologi) (cet II; Jakarta: PT.
Bulan Bintang, 2007), h. 7-20.

51 Muh}ammad ibn Muh}ammad Abu> Syuhbah, op. cit., h. 77 bandingkan dengan Ali Mustafa
Yaqub, Kritik Hadis (cet V; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h. 2-4.
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perawi—penulis memfokuskan pada periwayat yang bermasalah. Sementara itu

terhadap para periwayat yang tidak bermasalah, mengingat keterbatasan ruang,

penulis mengemukakan berbagai catatan seperlunya saja. Adapun lingkup spesifik

dari penelitian ini adalah: 1. Hadis-hadis yang diteliti adalah yang tercantum dalam

kutub al-tis’ah kecuali S}ah}i>h} al-Bukha>ri> dan S}ah}i>h} Muslim52 dan atau 2. Hadis-hadis

tersebut adalah hadis yang masih tampak bertentangan dengan hadis-hadis atau dalil

lain yang digunakan oleh salah satu atau lebih dari empat imam mazhab; atau 3.

Hadis-hadis tersebut tidak disebutkan siapa mukharrij-nya.

Dalam perhitungan penulis ada sebanyak 166 hadis yang tercantum dalam

kutub al-tis’ah setelah dikeluarkan dari apa yang terdapat dalam S}ah}i>h} al-Bukha>ri>

dan S}ah}i>h} Muslim. Dari 166 hadis inilah yang kemudian diseleksi kembali sesuai

dengan strategi typical sampling yang penulis lakukan. Sesuai dengan strategi

tersebut, maka penulis meneliti sebanyak 50 buah tema, sebagaimana yang penulis

lampirkan.

Pemahaman yang mendalam terhadap hadis-hadis yang dikaji dalam penelitian

ini sangat diperlukan. Oleh karena itu penulis juga melakukan kajian yang mendalam

terhadap berbagai syarah} (penjelasan) yang ditujukan kepada hadis-hadis yang

penulis teliti. Syarah} (penjelasan) dalam kajian ini terutama menitikberatkan pada

52Pengecualian ini didasarkan pada keyakinan bahwa hadis-hadis yang terdapat dalam kedua
kitab ini tidak diragukan lagi kualitas ke-s}ah}i>h}-annya. Pendapat penulis ini bersesuaian dengan Baso
Midong, Kualitas Hadis dalam Kitab Tafsir An-Nur Karya T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy (Cet I;
Makassar: YAPMA, 2007), h. 15.
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permasalahan yang masih tampak kontradiktif. Penekanan ini dirasakan perlu karena

penulis beranggapan bahwa setiap perbedaan harus dicarikan jalan keluarnya.

Sebagaimana yang biasa terjadi, salah satu kemungkinan hasil yang didapatkan

adalah bahwa hadis yang penulis teliti tampak bertentangan dengan nas} atau dalil-

dalil lain. Berkenaan dengan kemungkinan ini, maka penulis memfokuskan

pemecahan masalahnya sebagaimana yang dikemukakan oleh al-‘Asqala>ni> adalah: 1.

Al-taufiq (al-jam‘u wa al-talfi>q); 2. al-na>sikh wa al-mansu>kh; 3. Al-tarji>h; dan 4. Al-

Tauqi>f.53

Pemecahan masalah seperti ini penulis lakukan sesuai dengan tahapannya,

yakni: pertama-tama penulis melakukan penggabungan (al-jam‘u wa al-talfi>q). Jika

hal ini tidak memungkinkan, penulis melakukan tahapan kedua, yakni melihat

kemungkinan adanya penghapusan (al-na>sikh wa al-mansu>kh). Jika tidak bisa

ditemukan kemungkinan penghapusan ini, maka penulis melakukan pencarian dalil

yang terkuat (tarji>h). Kemunginan tarakhir yang penulis lakukan, jika tiga cara ini

tak bisa memecahkan masalah, maka penulis melakukan pengendapan masalah

(tauqi>f).

53Ibid., h. 136-137 bandingkan dengan Ah}mad bin ‘Ali> Ibn Hajar al-‘Asqala>ni>, Nuzhat al-
Naz}ar Syarh} Nukhbah al-Fikr (Madinah: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, 1992), h. 24-25.
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D. Kajian Pustaka

Di anatara beberapa karya yang membahas tentang Muhammad Na>s}iruddin al-

Alba>ni> dan atau karya-karya lain yang berhubungan dengan penelitian validitas hadis

yang terdapat dalam sebuah tulisan atau buku, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi al-Albany di Bidang Hadis (Upaya Menjaga Kemurnian Hadis). Ini

adalah sebuah tesis yang ditulis oleh Gunawan Thahir, (Program Pascasarjana

UIN Alauddin Makassar tahun 2006). Karya ini sepenuhnya memaparkan

tentang keberadaan al-Alba>ni> serta karya-karyanya dalam bidang hadis. Dalam

tesis ini disebutkan bahwa al-Alba>ni> menjadikan al-Qur’an dan sunnah sebagai

barometer dalam setiap permasalahan dan juga sebagai pedoman dasar.

Perkataan para ulama hanya dijadikan sebagai cabang. Bagi al-Alba>ni>, pendapat

yang dipilih adalah pendapat yang paling kuat dan membuang dalil-dalil yang

lemah. Sementara itu untuk menjaga kemurnian ajaran Islam solusi yang

diterapkan oleh al-Alba>ni> adalah dengan menggunakan manhaj tas}fiyah dan

tarbiyah. Manhaj pertama adalah pembersihan ajaran Islam dari berbagai noda,

yakni dengan membersihkan sunnah dari yang d}a‘i>f dan maud}u>‘. Setelah itu

menafsirkan al-Qur’an berdasarkan hadis yang s}ah}i>h} berdasarkan pada

pandangan salaf al-s}a>lih}. Manhaj kedua adalah bimbingan terhadap generasi

Islam di atas bimbingan akidah Islam yang s}ah}i>h} berdasarkan kepada kepada al-

Qur’an dan sunnah.
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Namun demikian tesis ini tidak mengungkap secara jelas bagaimana

rumusan-rumusan mendasar al-Alba>ni> dalam bidang keilmuan hadis.

Sehingga—karena memang kajiannya adalah kajian biografi—melalui tesis ini

masih belum tergambar secara jelas premis-premis mayor dan minor kaidah ilmu

hadis.

2. Manhaj Takhri>j al-Alba>ni> fi> S}ifah S}alah al-Nabi> SAW. Skripsi yang ditulis oleh

Asrar Mabrur Faza di IAIN Sumatera Utara pada tahun 2004. Secara umum

skripsi ini membicarakan tentang langkah-langkah yang digunakan al-Alba>ni>

dalam men-takhri>j hadis yang ia gunakan dalam kitab tersebut. Dapat

disimpulkan dari tulisan ini bahwa langkah yang digunakan oleh al-Alba>ni>

adalah: a. Merujuk hadis kepada sumbernya; b. Menjelaskan status hadis dari

aspek sanad atau matan atau sanad dan matan; c. Menyebutkan rujukan hadis

dari buku takhri>j-nya; d. Mengomentari hadis yang di-takhri>j.

Dengan demikian apa yang Asrar Mabrur Faza tulis tidak sama dengan yang

penulis lakukan dalam disertasi ini. Dimana penulis berusaha menemukan nilai

otentisitas hadis serta memecahkan berbagai persoalan yang tampak

kontradiktif.

3. Metode Kritik Hadis Syaikh Muh}ammad Na>s}iruddi>n al-Albani>. Disertasi yang

ditulis oleh Ahmad Zaki bin Mahdi Syaikh Abu Bakar di UIN Syarif

Hidayatullah pada tahun 2004. Tidak begitu beda dengan skripsi di atas,

disertasi ini membicarakan tentang metode al-Alba>ni> ketika mengkritik hadis.
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Hanya saja apa yang dilakukan oleh penulisnya bersifat lebih umum

dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Asrar Mabrur Faza.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun disertasi ini sama-sama membahas

al-Alba>ni, namun pembahasannya berbeda dengan yang dilakukan oleh penulis.

4. Pendekatan Integral Pakar Hadis dalam Telaah Hadis Kontroversial. Sebuah

karya tesis yang ditulis oleh St. Kuraedah (Makassar: IAIN Alauddin, 1999).

Dalam tesis ini dijelaskan tentang hadis-hadis yang menjadi kontroversi itu

sesungguhnya hanya berbeda secara lahiriyah saja dengan nas}-nas} lain. Penulis

menyatakan bahwa di antara penyebab kontroversi itu adalah: a. Keberadaan

Nabi Muhammad saw. bukan hanya sebagai seorang Rasul tapi juga seorang

pemimpin, suami, kepala rumah tangga dan lain sebagainya; b. ada perbedaan

ulama dalam memahami sebuah hadis; c. kodifikasi hadis tidak disertai dengan

asba>b al-wuru>d (sebab penyabdaan). Tulisan ini juga menawarkan solusi

alternatif penyelesaian hadis-hadis yang kontroversi. Solusi tersebut adalah: a.

Penggabungan (al-jam‘u), yakni hadis-hadis yang bertentangan tersebut sama-

sama bisa diamalkan; b. Penghapusan (al-na>sikh wa al-mansu>kh), yakni hadis

yang datang belakangan dihapuskan oleh hadis yang datang lebih dahulu; c. al-

arji>h, yakni mencari petunjuk yang memiliki argumentasi yang paling kuat; d.

al-tauqi>f, yakni mendiamkan dua hadis yang tampak bertentangan sambil

menunggu dalil yang dapat memperkuat salah satu dari keduanya.
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Namun demikian tesis ini tidak mengungkap permasalahan yang ada di

sekitar perbedaan yang berkembang dalam pendalilan permasalahan shalat.

Satu-satunya pembahasan (halaman 112) yang berhubungan dengan shalat

adalah adanya hadis yang menegaskan tidak adanya shalat sunnah setelah shalat

subuh dan sesudah shalat ashar. Hadis ini pun, sebagaimana dijelaskan oleh

penulisnya, tidak dikategorikan sebagai nasakh karena hadis tersebut memang

menetapkan tidak adanya shalat sunnah pada kedua waktu tersebut untuk

selamanya.

5. Kualitas Hadis dalam Kitab Tafsir An-Nur Karya T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy.

Karya ini adalah sebuah disertasi yang ditulis oleh Baso Midong diterbitkan di

Makassar oleh YAPMA pada tahun 2007. Dalam buku ini disebutkan bahwa

ternyata dalam tafsir yang diteliti ternyata ditemukan sebanyak 63 hadis yang

berstatus d}a‘i>f dan 8 buah hadis berstatus maud}u>‘.

Tulisan ini mengokohkan kedudukan kitab-kitab hadis yang termasuk

dalam kelompok al-Kutub al-Tis‘ah (sembilan kitab rujukan hadis utama).

Dalam kesimpulannya Baso Midong—sekali lagi—dapat membuktikan bahwa

dari 63 buah hadis d}a‘i>f yang ditemukan dari kitab tafsir yang ia teliti, hanya 18

hadis yang bersumber dari al-Kutub al-Tis‘ah.

6. Tama>m al-Minnah fi> al-Ta’li>q ala> Fiqh al-Sunnah. Sebuah karya tulis dari

Muh}ammad Nās }irddīn al-Albānī. Dalam karyanya ini, al-Albānī mengkritik

hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Fiqh al-Sunnah karya as-Sayyid Sābiq
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dalam bentuk catatan-catatan kaki (ta’li>qa>t). Namun kajiannya menurut Ramli

hanya terbatas pada aspek ibadah dan studinya pun bersifat individual yang

tidak dipertanggungjawabkan dalam forum akademis. Memang dari riset al-

Albānī ini, ada temuan sejumlah hadis d}a’i>f. Sayangnya, dia tidak menunjukkan

hadis-hadis yang sahih atau menampilkan komposisi dari kualitas hadis-hadis

Fiqh al-Sunnah, sehingga terkesan kurang menunjukkan intergritas kitab

tersebut secara proporsional.54

7. Fiqh Sunnah dalam Sorotan; Studi Kritis terhadap Hadis-Hadis Makanan, Pakaian, dan

Jual-Beli dalam Kitab Fiqh as-Sunnah Karya as-Sayyid Sabiq. Ramli Abdul Wahid

beranggapan bahwa studinya ini merupakan lanjutan dari riset al-Albānī terhadap

karya Sābiq tersebut. Dalam hal ini, penulisnya berupaya mencari beberapa

bagian yang belum diteliti oleh al-Albānī dari kitab fiqh itu. Pada prinsipnya

penulis buku ini mengkaji dalam aspek hampir sama dengan al-Albānī, tetapi

dengan objek yang berbeda.55 Dalam buku ini, penulisnya menginginkan agar

hadis-hadis dalam kitab Fikih Sunnah—terutama yang berkenaan dengan jual-

beli, makanan dan pakaian—dapat diketahui juga kualitasnya secara

menyeluruh, sehingga orang-orang yang mengkaji kitab tersebut dapat bersikap

lebih selektif dan objektif terhadap hadis-hadis yang ada di dalamnya.

54Kajian ini bersumber dari kajian literatur yang dilakukan oleh Ramli Abdul Wahid, Fiqh
Sunnah dalam Sorotan; Studi Kritis terhadap Hadis-Hadis Makanan, Pakaian, dan Jual-Beli dalam
Kitab Fiqh as-Sunnah Karya as-Sayyid Sabiq (Cet. I; Medan: LP2IK, 2005), h. 10.

55Ibid.,11.
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Maka dengan demikian penelitian yang dilakukan ini memiliki posisi yang

sama dengan apa yang telah dilakukan oleh Baso Midong terhadap Kitab Tafsir An-

Nur Karya T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy. Untuk mengetahui kualitas hadis pada karya

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, perlu dibaca penelitian Baso Midong.

Posisi yang sama juga dilakukan oleh al-Alba>ni> dengan bukunya Tama>m al-

Minnah fi> al-Ta’li>q ala> Fiqh al-Sunnah. Untuk mengetahui kualitas hadis pada kitab

Fiqh al-Sunnah, perlu dibaca hasil penelitian al-Alba>ni> dalam karya yang disebutkan

terakhir.

Begitu juga halnya dengan apa yang dilakukan oleh Ramli Abdul Wahid dalam

bukunya Fiqh Sunnah dalam Sorotan; Studi Kritis terhadap Hadis-Hadis Makanan,

Pakaian, dan Jual-Beli dalam Kitab Fiqh as-Sunnah Karya as-Sayyid Sabiq. Sangat

direkomendasikan untuk membaca buku yang terakhir ini jika ingin mengetahui

kualitas hadis-hadis tentang makanan, pakaian, dan jual-beli yang terdapat di dalam

kitab Fiqh al-Sunnah.

Dengan demikian dengan membaca hasil penelitian yang dilakukan ini, bisa

diketahui kualitas hadis-hadis yang tercantum dalam buku S}ifat S}ala>t al-Nabi> yang

ditulis oleh al-Alba>ni>.

E. Kerangka Teoretis

Sebagaimana lazimnya, sebuah penelitian harus disertai dengan teori. Teori

adalah seperangkat konsep, definisi, serta proposisi yang tersusun secara sistematis
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sehingga dapat dipergunakan untuk menjelaskan serta meramalkan fenomena atau

fakta (A theory is a set of systematically interrelated concepts, definition, and

proposition that are advanced to explain and predict phenomena (fact)).56

Berangkat dari kelaziman ini, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada

kualitas hadis-hadis yang ada dalam buku “S}ifat S}ala>t al-Nabi> S}allallau ‘alaihi wa

Sallam”. Karena fokus dalam penelitian ini berkenaan dengan status hadis, maka

dalam paradigma ilmu hadis, studi yang dilakukan adalah kritik hadis (naqd al-

h}adi>s\), baik pada sanad57 maupun matn58-nya. Ada dua pola naqd al-h}adi>s\; 1. kritik

ekstern (al-naqd al-kha>riji>), untuk mendapatkan keotentikan suatu sumber melalui

aspek di luar teks yang disebut kritik sanad; 2. kritik intern (al-naqd al-da>khili>),

untuk melihat realibilitas teks sumber yang disebut kritik matn.59

Kemungkinan hasil dalam kajian kritik hadis dapat dilihat dari dua sisi; yaitu

jumlah perawi hadis dan kualitas sanad dan matn-nya.60 Dilihat dari jumlah perawi,

hadis yang diteliti mungkin termasuk dalam kategori mutawa>tir atau mungkin

56 Sebagaimana dikutip dari Cooper and Schindler oleh Sugiyono, Memahami Penelitian
Kualitatif (cet. IV; Bandung: CV. Alfabeta, 2008), h. 41.

57Sanad dalam ilmu hadis bermakna: jalan yang menjadi penyampai kepada matan. Nu>r al-Din
‘Itr, al-Madkhal ila> ‘Ulu>m al-Hadi>s\ (al-Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, 1972), h.
12 atau diartikan juga dengan silsilah orang-orang yang menyampaikan kepada matan hadis. Utang
Ranuwijaya, Ilmu Hadis (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), h. 92 atau secara tegas diartikan
sebagai jalan matan hadis atau silsilah perawi yang menukilkan matan hadis dari sumbernya yang
pertama yaitu Rasulullah saw. Muh}ammad ‘Ajja>j al-Khat}i>b, Us}u>l al-H}adi>s\, terj. Qodirun Nur dan
Ahmad Musyafiq (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003), h. 13.

58Dalam terminologi ilmu hadis matan diartikan sebagai ungkapan yang disebutkan pada akhir
sanad, yaitu hadis Nabi yang dicantumkan setelah penyebutan sanad. M. Hasbi Ash-Shiddieqy,
Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis (Jakarta: Bulan Bintang, 1987) h. 192.

59 Muh}ammad ibn Muh}ammad Abu> Syuhbah, op. cit., h. 77 bandingkan dengan Ali Mustafa
Yaqub, op. cit., h. 2-4.

60Lihat M. Syuhudi Ismail, Metodologi, op. cit., h. 31-32.
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a>h}a>d.61 Berkaitan dengan hal ini, jika hadis tersebut ternyata berstatus mutawa>tir,

maka kajian sanad dan matn-nya tidak perlu lagi dilakukan, karena status ke-

mutawa>tir-an hadis itu telah memberikan keyakinan yang pasti, bahwa ia memang

bersumber dari Nabi saw. dan kedudukannya sama dengan periwayatan al-Qur’an.

Sebaliknya, jika hadis tersebut berstatus a>h}a>d, maka kegiatan penelitian berlanjut

pada sisi yang kedua, yaitu kajian terhadap sanad dan matn-nya.

Berkenaan dengan penelitian yang penulis lakukan, sebagaimana yang telah

disinggung sebelumnya, fokus penelitian ini mengarah kepada penilaian kualitas

hadis, yakni s}ah}i>h, h}asan, dan d}a‘i>f.62

Berkenaan dengan kualitas ini, ulama memberikan terminologi bahwa hadis

s}ah}i>h adalah hadis yang memiliki ketersambungan (إتصال) sanad dari awal sampai

akhir, para periwayat bersifat ‘a>dil ,(عادل) d}a>bit} dan juga terhindar dari ,(ضابط)

kejanggalan ( ذشا ), dan cacat (علة).63

61Dalam ilmu hadis, hadis mutawa>tir adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak dalam
setiap tingkatan (t}abaqah) perawinya, mulai dari tingkat sahabat hingga mukharrij-nya, yang menurut
ukuran rasio dan kebiasaan, mustahil para perawi yang jumlahnya banyak itu bersepakat untuk
berdusta. Sementara hadis a>ha>d adalah istilah yang digunakan untuk hadis yang diriwayatkan satu,
dua, atau sejumlah perawi yang tidak sampai kepada tingkatan mutawa>tir. Bilangan mutawa>tir
memang masih relatif, akan tetapi yang jelas ukurannya adalah bahwa dengan jumlah perawi yang
banyak tersebut diasumsikan bahwa mereka semua tidak mungkin bersepakat untuk merekayasa
hadis. Lihat Abu> al-Fad}l Ah}mad ibn ‘Ali> ibn H}ajr al-‘Asqala>ni>, op. cit., 21-26; H}asan Muh}ammad
Maqbu>li> al-Ahdal, Mus}t}alah} al-H}adi>s\ wa Rija>luh, (S}an'a>: Maktabah al-Jayl al-Jadi>d, t.th.), 320.

62 Ketiga istilah standar hadis ini adalah standar (baku) yang berlaku sampai saat ini, dengan
demikian, dilihat dari hasil penelitian sanad dan matan-nya, hadis ahad tidak akan terlepas dari tiga
kemungkinan kualitas tersebut. Lihat M. Syuhudi Ismail Metodologi, op. cit., h. 33.

63Sifat ‘a>dil adalah sifat yang berhubungan dengan kualitas pribadi, sementara d}a>bit}
berhubungan dengan kapasitas intelektual. Lihat M. Syuhudi Ismail, op. cit., h. 35; bangdingkan
dengan Abu ‘Amr ‘Us\ma>n bin ‘Abd al-Rahma>n Ibn al-S}alah}, ‘Ulu>m al-H}adi>s\, di-tahqi>q oleh Nu>r al-
Din ‘Itr (al-Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, 1972), h. 10; Abu Zakariyya Yah}ya
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Namun demikian berkenaan dengan penelitian yang dilakukan ini, penulis

lebih cenderung menggunakan dan mengikuti cara yang dilakukan oleh M. Syuhudi

Ismail. Penulis terakhir ini lebih cenderung menyatakan bahwa unsur-unsur terhindar

dari Sya>z\ dan ‘illat dalam hadis hanya merupakan kaidah minor. Dengan penelitian

yang seksama terhadap tiga unsur pertama (ketersambungan sanad, periwayat ‘a>dil

dan d}a>bit}), sudah secara otomatis juga meneliti tentang Sya>z\ dan ‘illat.64

Sementara itu, hadis h}asan ialah hadis yang juga memenuhi segala persyaratan

hadis s}ah}i>h} kecuali pada syarat ke-d}a>bt}-an periwayatnya yang masih kurang

sedikit.65 Adapun hadis d}a‘i>f adalah hadis yang tidak memenuhi sebagaian atau

seluruh persyaratan hadis s}ah}i>h dan atau hadis h}asan.66

Dalam berbagai penelitian, sering kali ditemukan beberapa hadis yang

bertentangan antara satu dengan yang lainnya. tetapi secara prinsipil, perbedaan

tersebut semestinya tidak mungkin terjadi, karena ia berasal dari satu sumber yang

sama.

Dalam keadaan ini, jika masih ditemukan beberapa hadis yang tidak sejalan

atau bertentangan dengan nas} (baca: al-Qur’an atau hadis) lainnya, maka harus

ibn Syaraf al-Nawa>wi, al-Taqri>b li al-Nawawi Fann Us}u>l al-H}adi>s\ (Kairo: ‘Abd al-Rah}ma>n
Muh}ammad, t,th), h. 2.

64Lihat M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan
Pendekatan Ilmu Sejarah (selanjutnya disebut Kaidah) (Cet; III, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2005), h.
144-159.

65Perbedaan mendasar antara hadis s}ah}i>h} dan hadis h}asan adalah bahwa pada hadis yang
pertama ke-d}a>bt}-an periwayatnya berada pada tingkat sempurna, sementara hadis yang kedua ke-
d}a>bt}-an periwayatnya masih kurang sedikit. Namun demikian kekurangan itu belum menjatuhkan
hadis tersebut ke dalam kualitas d}a’if. Lihat M. Syuhudi Ismail, op. cit., h. 35-36.

66Lihat Ibid., h. 36; bandingkan pula dengan Abu Zakariyya Yah}ya ibn Syaraf al-Nawa>wi, op.
cit., h. 5.
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dipahami bahwa ada sesuatu yang melatarbelakanginya. Ketika ini terjadi, maka

peneliti dituntut untuk mampu menggunakan berbagai pendekatan yang benar dan

tepat menurut yang dituntut oleh kandungan matn yang bersangkutan.67

Pertentangan (al-ta‘a>rud}) yang terjadi dalam hadis, harus dicarikan solusi

penyelesaiannya, sehingga pertentangan yang ada hilang. Beberapa cara ditempuh

oleh ulama untuk memecahkan persoalan al-ta‘a>rud} ini.

Al-Qarafi menggunakan metode al-Tarji>h untuk memecahkan masalah al-

ta‘a>rud}. Kemungkinan penyelesaiannya adalah dengan menerapkan al-na>sikh wa al-

mansu>kh (antara salah satu hadis yang bertentangan menghapus hadis yang lainnya).

Cara lainnya adalah al-jam‘u (kompromi: kedua hadis-sama-sama diamalkan).68

Sementara itu Ibn Hazm menekankan perlunya penggunaan metode istis\na>’

(pengecualian) ketika menyelesaikan permasalahan al-ta‘a>rud} ini. Lebih lanjut ia

menyatakan bahwa hadis-hadis yang bertentangan ini harus diamalkan seluruhnya.69

Selain cara tersebut, Ibn al-S}alah menggunakan tiga cara penyelesaian, yaitu: a. al-

jam‘u; b. al-na>sikh wa al-mansu>kh; c. al-Tarji>h.70

67Istilah yang digunakan muhaddis|u>n untuk menyebutkan kandungan matn hadis yang tampak
bertentangan tidaklah sama. Sebagian mereka menggunakan istilah mukhtalif al-h}adi>s\ sebagian lagi
menggunakan istilah mukhtala>fat al-h}adi>s\. Pada umumnya muhaddis|u>n menyebutnya dengan istilah
al-ta‘a>rud}. Lihat M. Syuhudi Ismail, op. cit., h. 134.

68Lihat Syiha>b al-Din Abu> al-‘Abba>s Ah}mad bin Idris al-Qarafi>, Syarh Tanqi>h al-Fus}u>l
(Beirut: Dar al-Fikr, 1973), h. 420-425 bandingkan dengan M. syuhudi Isma’il, op. cit., h. 135.

69 Ibid. h. 134-135.
70Abu> ‘Amr ‘Us\ma>n bin ‘Abd al-Rahma>n ibn al-S}alah, ‘Ulu>m al-Hadi>s\ di-tahqi>q oleh Nu>r al-

Di>n ‘Itr (al-Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, 1972), h. 257-258 bandingkan
dengan M. Syuhudi Ismail, loc. cit.
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Dalam penyelesaian masalah al-ta‘a>rud} ini, penulis sependapat dengan apa

yang dikemukakan oleh M. Syuhudi Ismail, bahwa penyelesaian masalah yang

dikemukakan oleh al-‘Asqala>ni> merupakan penyelesaian yang lebih akomodatif.

Penyelesaian yang diajukan al-‘Asqala>ni> tersebut adalah: 1. Al-taufiq (al-jam‘u wa

al-talfi>q); 2. al-na>sikh wa al-mansu>kh; 3. Al-tarji>h; dan 4. Al-Tauqi>f.71

Cara yang terakhir ini sangat mungkin dilakukan untuk menghindari

kecerobohan pengambilan kesimpulan. Kesimpulan yang diambil dengan cara yang

tergesa-gesa biasanya akan menghasilkan sebuah kesimpulan kurang tepat atau

bahkan yang tidak benar.

Namun demikian, khususnya pada alternatif terakhir (al-Tauqi>f) terlihat bahwa

permasalahan tidak bisa diselesaikan. Oleh karena itu dalam hal ini penulis memilih

tawaran lain yang diberikan al-Sya>fi‘i> yakni al-Takhyi>r,72 sebagaimana yang telah

penulis kemukakan pada langkah yang penulis lakukan dalam penelitian ini pada

bagian ‘definisi operasional’.

71Ibid., h. 136-137 bandingkan dengan Ah}mad bin ‘Ali> Ibn Hajar al-‘Asqala>ni>, op .cit., h. 24-
25. Untuk pemecahan masalah hadis yang masih tampak bertentangan ini silahkan lihat pembahasan
yang lebih mendalam pada bab III disertasi ini.

72Penulis menyadari bahwa langkah ini tentu tidak disepakati oleh semua ulama. Bahkan
Muh}ammad ‘Izudin menolak dengan tegas al-Takhyi>r ini. Ulama terakhir ini lebih memilih tawaqquf.
Lihat misalnya Abu> Muh}ammad ‘Izz al-Di>n ‘Abd al-‘Azi>z bin ‘Abd al-Sala>m bin Abi> al-Qa>sim bin
al-H}asan al-Sulami> al-Dimasyqi>, Qawa>’id al-Ah}ka>m fi> Mas}a>lih} al-Ana>m (Beirut: Da>r al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1991), J. II., h. 52.
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F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini sepenuhnya adalah penelitian kepustakaan

(library research). Hal ini disebabkan karena dalam penelitian ini yang dijadikan

objek penelitian adalah berbagai bahan pustaka tentang sifat shalat Nabi saw. yang

tercantum dalam buku “S}ifat S}ala>t al-Nabi> S}allallau ‘alaihi wa Sallam min al-Takbi>r

ila> al-Tasli>m Kaannaka Tara>ha>” yang ditulis oleh Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>.

Penelitian kepustakaan dalam penelitian ini termasuk dalam model studi pustaka

atau teks yang seluruh substansinya memerlukan olahan filosofik atau teoritik yang

terkait dengan nilai-nilai (values). Dalam hal ini, penelitian diarahkan secara

filosofis dan teoretis pada aspek kualitas hadis.73

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelusuran

berbagai literatur yang ada lalu kemudian melakukan penelaahan terhadap data

tersebut. Sumber primer dalam penelitian ini adalah buku “S}ifat S}ala>t al-Nabi>

S}allallau ‘alaihi wa Sallam min al-Takbi>r ila> al-Tasli>m Kaannaka Tara>ha>” yang

ditulis oleh Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>. Sementara sumber sekundernya

73 Dilihat dari objek yang akan dikaji penelitian terbagi menjadi dua: 1. Penelitian keputakaan
(library research) yang menggunakan bahan-bahan tertulis; 2. Penelitian lapangan (field research)
yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang disebut informan atau
responden dengan cara pengumpulan data melalui angket, wawancara, dan observasi. Lihat Abuddin
Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), h. 173; Ada empat bentuk studi
pustaka: 1. studi pustaka sebagai telaah teoritik suatu disiplin ilmu yang perlu dilanjutkan dengan uji
empirik untuk memperoleh bukti kebenaran empirik; 2. studi teks yang mempelajari teori linguistik
atau studi kebahasaan atau studi perkembangan bahasa; 3. studi pustaka yang seluruh substansinya
memerlukan olahan filosofik atau teoritik dan terkait pada values; 4. studi karya sastra. Lihat Noeng
Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), h. 296-297.
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adalah berbagai kitab yang termasuk dalam kategori Kutub al-Tis‘ah (S}ah}i>h} al-

Bukha>ri>, S}ah}i>h} Muslim, Sunan al-Tirmiz\i>, Sunan Abi> Da>wud, Sunan Ibnu Ma>jah,

Sunan al-Nasa>’i>, Musnad Ah}mad bin H}anbal, Sunan al-Da>rimi>, dan Muawat}t}a’

Ma>lik). Berbagai hadis yang bersumber dari selain dari Kutub al-Tis‘ah juga

digunakan jika memang hal tersebut dapat membantu penyelesaian masalah

penelitian ini. Berkenaan dengan kitab-kitab yang di luar Kutub al-Tis‘ah penulis

menggunakan bantuan program elektronik semisal al-Maktabah al-Syamilah atau

yang semisal dengannya. Sementara sumber-sumber pendukung lainnya adalah

berbagai kitab syarh hadis serta kitab-kitab yang ditulis oleh empat Imam Mazhab

(Abu> Hani>fah, al-Syafi’i>, Ma>lik bin Anas, dan Ah}mad bin Hanbal) dan atau kitab-

kitab lain yang ditulis oleh ulama yang berafiliasi dengan imam mazhab tersebut.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a. Teologis Normatif74

Berkenaan dengan penelitian ini, penulis menggunakan berbagai literatur

normatif yang berhubungan dengan hadis dan ilmu hadis. Cara berfikir yang

74Pendekatan teologis normatif dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan
menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari
suatu keagamaan dianggap sebagai sesuatu yang paling benar. Lihat Abuddin Nata, op. cit., h. 28.
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digunakan adalah cara deduktif yang berawal dari keyakinan akan kebenaran ajaran

Tuhan yang diperkuat dengan dalil dan argumentasi.

b. Filosofis75

Berkenaan dengan pendekatan yang digunakan ini, penulis melakukan

pemahaman secara mendalam ketika melakukan pengujian terhadap kebenaran

(valid) sebuah hadis. Pendekatan ini terasa sangat dibutuhkan ketika menguji

validitas matn hadis.

c. Historis76

Ada dua alasan mendasar kenapa pendekatan historis digunakan dalam

penelitian ini: pertama, yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebuah buku yang

ditulis oleh Muhammad Nas}iruddin al-Albani. Oleh karena itu pendekatan

kesejarahan tentang penulis buku tersebut menjadi bahan pertimbangan terhadap

keterpengaruhan pengarang dengan keadaan-keadaan semasa hidupnya. Kedua,

penelitian ini adalah penelitian hadis. Penelitian ini secara otomatis berubungan

dengan sejarah kehidupan para periwayat hadis.

75Melalui pendekatan filosofos seorang peneliti diharapkan tidak terjebak pada pengamalan
agama yang bersifat formalistik, yaitu mengamalkan agama tanpa mengetahui maknanya. Namun
demikian pendekatan ini juga tidak berarti menafikan bentuk pengamalan agama yang bersifat formal
tersebut. Lihat Ibid., h. 45.

76Dengan pendekatan historis (sejarah) seseorang diajak menukik dari alam idealis ke alam
yang bersifat empiris dan mendunia. Pendekatan ini sangat dibutuhkan dalam memahami agama,
karena agama itu sendiri turun dalam situasi yang konkrit bahkan sangat erat dengan kondisi sosial
kemasyarakatan. Ibid., h 47.
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d. Linguistic (kebahasaan)77

Pendekatan ini dirasakan sangat diperlukan dalam penelitian ini, karena ia

tidak hanya meneliti tentang sanad tetapi bahkan menekankan pada penelitian

matan. Pendekatan ini sangat diperlukan dalam penelitian hadis, karena ia

merupakan bagian dari kebijaksanaan Rasu>l Alla>h saw. yang mungkin saja sanadnya

sahih secara tekstual tampak bertentangan dengan hadis tertentu lainnya yang

sanadnya juga sahih.78 Terjadinya perbedaan lafal dalam hadis yang disebabkan

karena adanya periwayatan secara makna atau sebab lainnya79 juga menyebabkan

pendekatan kebahasaan ini sangat diperlukan.

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang diolah dikumpulkan dan diinventarisir berasal dari buku primer

penelitian ini. Data lain yang dikumpulkan juga berasl dari literatur-literatur

sekunder.

Data yang telah terkumpul selanjutnya diklasifikasikan dan dikelompokkan

secara tematis sesuai dengan tema-tema yang dibahas dalam penelitian ini.

77Lihat Noeng Muhadjir, loc. cit. Lihat juga Abuddin Nata, op. cit., h. 49. Penulis terakhir
secara tidak langsung memasukkan pendekatan kebahasaan dalam ranah kebudayaan.  Kebudayaan
dapat juga dipandang sebagai sebuah sistem makna simbolik. Ronald W Casson, Language, Culture,
and Cognition (London : Collier Macmillan Publishers, 1981), h. 17.

78M. Syuhudi Ismail, Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual, Telaah Ma’ani al-Hadits
tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal (Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 2009), h.
6

79 M. Syuhudi Ismail, Metodologi, op. cit., h. 137-138
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4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode

deskriptif-komparatif. Metode ini tentu saja dilakukan dengan pendekatan teologi

normatif yang dalam hal ini adalah dengan pendekatan ilmu hadis.

Karena jumlah hadis yang begitu banyak—sebagaimana telah disinggung di

awal—dalam kitab ini, maka penelitian ini dibatasi dengan sampel. Berkenaan

dengan pengambilan sampling ini, penulis menggunakan teknik purposive

sampling80 dengan starategi typical sampling.81 Kriteria sampel yang ditetapkan

adalah sebagai berikut: 1. Hadis-hadis yang diteliti adalah yang tercantum dalam

kutub al-tis’ah kecuali S}ah}i>h} al-Bukha>ri> dan S}ah}i>h} Muslim;82atau 2. Hadis-hadis

tersebut adalah hadis yang masih tampak bertentangan dengan hadis-hadis dan atau

dalil lain yang digunakan oleh salah satu atau lebih imam mazhab empat; atau 3.

Hadis-hadis tersebut tidak disebutkan siapa mukharrij-nya.

Sementara itu, langkah-langkah yang penulis lakukan dalam penelitian ini

adalah menelaah buku primer S}ifat S}ala>t al-Nabi>; mendeskripsikan berbagai hadis

80Purposive Sampling adalah cara pengambilan sampel yang didasarkan atas pertimbangan
subjektif peneliti. Lihat misalnya P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek (Cet
I; Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h.3.

81Digunakan untuk kasus-kasus yang bersifat khas atau unik. Unik bisa diartikan sebagai
sesuatu yang tidak biasa terjadi. L\ihat Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk
Ilmu-Ilmu Sosial (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 8; penulis merasa unik dengan mengangkat
tiga kriteria. Keunikan tersebut, menurut penulis, terutama karena al-Alba>ni> masih menemukan
benturan dalil dengan empat imam mazhab dan ternyata juga al-Alba>ni> dalam beberapa riwayat tidak
menyebutkan mukharrij hadis secara jelas.

82Pengecualian ini didasarkan pada keyakinan bahwa hadis-hadis yang terdapat dalam kedua
kitab ini tidak diragukan lagi kualitas ke-s}ah}i>h}-annya. Pendapat penulis ini bersesuaian dengan Baso
Midong, Kualitas Hadis dalam Kitab Tafsir An-Nur Karya T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy (Cet I;
Makassar: YAPMA, 2007), h. 15.
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yang ada didalamnya; menganalisis sanad dan matn (kandungan) hadis berdasarkan

kriteria yang digunakan oleh muh}addis\u>n; menyelesaikan hadis-hadis yang masih

tampak ta‘a>rud} lalu mengambil kesimpulan.

Sebagaimana disinggung sebelumnya bahwa jika hadis berstatus mutawa>tir,

maka tidak deperlukan lagi penelitian secara seksama dan mendalam. Berbeda

dengan hadis a>had yang mesih memerlukan penelitian secara terperinci.

Berkenaan dengan hadis a>had, yang menjadi barometer acuan dalam penelitian

dan pengujian validitasnya adalah kaidah ke-s}ah}i>h}-an hadis. Sebuah hadis

dinyatakan valid (s}ah}i>h}) jika di dalamnya terpenuhi syarat berikut ini:

a. Bersambung sanadnya sampai kepada Nabi saw;

b. Diriwayatkan oleh orang yang ‘a>dil;

c. Periwayatnya adalah orang yang d}a>bit};

d. Terhindar dari (syaz\) kejanggalan; dan

e. Terhindar dari (‘illat) cacat.83

Dalam penelitian sanad penulis menggunakan langkah-langkah sebagaimana

yang digunakan dan dijelaskan oleh M. Syuhudi Ismail. Langkah-langkah tersebut

adalah: a. Melakukan al-I‘tiba>r;84 b. Meneliti pribadi periwayat dan metode

periwayatannya; c. Menyimpulkan hasil penelitian sanad.85

83Definisi mengenai hadis s}ah}i>h} ini anatara lain dapat dilihat di M. Syuhudi Ismail, op. cit., h.
65; bangdingkan dengan Abu ‘Amr ‘Us\ma>n bin ‘Abd al-Rahma>n Ibn al-S}alah}, op. cit., h. 10; Abu
Zakariyya Yah}ya ibn Syaraf al-Nawa>wi, op. cit., h. 2.

84Al-I‘tiba>r dalam terminologi hadis adalah menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu
hadis tertentu, yang pada bagian sanadnya tampak hanya seorang periwayat saja dan dengan
menyertakan sanad-sanad yang lain tersebut akan bisa diketahui apakah ada periwayat yang lain.
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Sementara untuk meneliti matn, maka penulis juga menggunakan langkah-

langkah yang dugunakan oleh M. Syuhudi Ismail berikut ini: a. Meneliti matn

dengan melihat kualitas sanad-nya; b. Meneliti susunan lafal matn yang semakna; c.

Meneliti kandungan matn; d. menyimpulkan hasil penelitian matn.86

Untuk memudahkan penelitian ini, penulis mengacu kepada langkah-langkah

yang dilakukan oleh ulama klasik yang biasanya langsung tertuju pada aspek-aspek

yang lemah dari sebuah hadis.87

Seluruh langkah-langkah ini dilakukan secara sistematis, yakni penulis

melakukan penelitian sanad terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan penelitian

matn. Ketika dua penelitian ini telah selesai, namun masih ditemukan perbedaan

(ta‘a>rud}) dengan hadis atau dalil yang digunakan oleh empat ulama mazhab, maka

penulis baru mencarikan jalan keluar dari perbedaan tersebut.

Berkenaan dengan masalah adanya hadis yang masih tampak bertentangan,

secara global ada dua cara yang dapat diterapkan untuk menyelesaikannya. Pertama,

melakukan kompromi dengan menginterpretasikan atau menghubungkan kedua

hadis, sehingga yang nampak bertentangan menjadi dapat diterima. Pada bagian ini

pengkompromian dilakukan dengan melihat sebab-sebab terjadinya pertentangan.

Dalam hal ini perbedaan itu bisa terjadi: a. disebabkan adanya dua peristiwa yang

Lihat M. Syuhudi Ismail, op. cit., h. 49 bandingkan dengan Mah}mu>d al-Tahha>n, Taisir Mus}t}alah} al-
H}adi>s\ (Beirut: Dar al-Qur’an al-Karim, 1979), h. 140.

85Lihat M. Syuhudi Ismail, Metodologi, op. cit., h. 49-104. Langkah-langkah ini akan
mengalami modifikasi sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

86Ibid., h. 113-146.
87Langkah ini juga dilakukan oleh Baso Midong, op. cit., h. 15.
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menyebabkan terbentuknya dua sunnah; b. disebabkan kekhususan dan keumuman

dan perbedaan dalam keadaan tertentu; c. disebabkan perbedaan cara periwayatan

hadis.88 Kedua, jika kompromi tak bisa dilakukan, maka dilakukan hal berikut ini: a.

penelitian tentang waktu penyabdaan lalu memilih hadis yang paling belakangan

sebagai penghapus (na>sikh) dan yang lebih awal sebagai yang terhapus (mansu>kh); b.

Melakukan tarji>h; dan c. tidak melakukan apa-apa jika kedua hal tersebut tidak bisa

dilakukan (tawaqquf).89

Hal yang hampir sama juga dilakukan oleh al-Sya>fi‘i> ketika berhadapan

dengan permasalahan hadis-hadis yang tampak bertentangan, hanya saja imam

mazhab ini tidak melakukan tauqi>f.90

Sementara itu penyelesaian terhadap hadis-hadis yang tampak bertentangan

yang diajukan al-‘Asqala>ni> adalah: 1. Al-taufiq (al-jam‘u wa al-talfi>q); 2. al-na>sikh

wa al-mansu>kh; 3. Al-tarji>h; dan 4. Al-Tauqi>f.91 Cara  inilah yang penulis tempuh

dalam penyelesaian masalah terhadap hadis-hadis yang ta‘a>rud} (tampak

bertentangan).

88Lihat Usamah bin ‘Abdillah Khiyyat}, Mukhtalaf al-H}adi>s\ baina al-Muh}addis\i>n wa al-
Us}u>liyyi>n (Cet. I: Riyad}: Dar al-Fad}ilah li al-Nas}r wa al-Tauzi‘, 2001), h. 55

89Ibid., h. 47
90Beberapa cara yang dilakukan dalam bentuk kompromi adalah: a. Penyelesaian berdasarkan

pemahaman dengan pendekatan kaidah us}u>l; b. Penyelesaian berdasarkan pemahaman  kontekstual; c.
Penyelesaian berdasarkan pemahaman korelatif. Lihat Edi Safri, al-Imam al-Syafi’iy: Metode
Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif (Cet.I; Padang: IAIN Press Imam Bonjol, 1999), h. 96-135

91Lihat M. Syuhudi Ismail, Metodologi, op. cit., h. 136-137 bandingkan dengan Ah}mad bin
‘Ali> Ibn Hajar al-‘Asqala>ni>, op. cit., h. 24-25.
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G. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Sesuai dengan permasalahan yang telah penulis sampaikan sebelumnya, maka

penelitian ini bertujuan utama untuk mengungkap kualitas hadis-hadis dalam buku

S}ifat S}ala>t al-Nabi> SAW. Dari tujuan ini diharapkan menemukan tujuan lebih

terperinci sebagai berikut:

a. Mengetahui metode studi hadis dan penyelesaian masalah yang tampak

bertentangan.

b. Menjelaskan kualitas hadis dalam kitab S}ifat S}ala>t S}ala>t Nabi SAW.

c. Menyelesaikan masalah yang tampak bertetantangan antar hadis yang terdapat

dalam dalam kitab S}ifat S}ala>t Nabi SAW. dan atau antara pemahaman al-Alba>ni>

dan ulama lain.

2. Kegunaan

Sementara itu, penelitian ini juga diharapka dapat berguna sebagai berikut:

a. Dari sisi akademis, penelitian ini menguji kembali otentisiatas hadis-hadis yang

digunakan al-Alba>ni> dalam kitabnya S}ifat S}ala>t al-Nabi> SAW. Penelitian yang

dilakukan secara objektif tanpa memihak pada salah satu mazhab dan atau juga

al-Alba>ni> sendiri. Hasil korektif dalam temuan penelitian ini merupakan suatu

usaha yang baik untuk perkembangan penelitian permasalahan pendalilan tata

laksana shalat.
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b. Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemecahan

berbagai permasalahan perbedaan mazhab yang ada. Dengan demikian,

penelitian ini diharapkan dapat menjadi pioneer terhadap penelitian selanjutnya,

khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian permasalahan perbedaan

mazhab.

H. Garis-garis Besar Isi

Beberapa hal yang dibahas dalam disertasi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah bagian pendahuluan yang mengemukakakan sub judul:

Latar Belakang Masalah, Rumusan dan Batasan Masalah, Definisi Operasional dan

Ruang Lingkup, Kajian Pustaka, Kerangka Teoretis, Metodologi Penelitian, Tujuan

dan Kegunaan, dan Garis-garis Besar Isi.

Bab kedua membahas tentang biografi al-Alba>ni> serta buku yang menjadi

kajian utama disertasi ini, yaitu S}ifat Shalat al-Nabi>. Di dalam bab ini akan dibahas

tentang biografi Muh}ammad Na>s}iru al-Di>n al-Alba>ni >, Latar Belakang penulisan

Buku dan Pengaruhnya, Gambaran Umum Buku S}ifat S}ala>t al-Nabi, Kaidah Hadis

dalam Rumusan al-Alba>ni>, dan Matan Hadis yang Diteliti.

Bab ketiga disertasi ini membahas tentang kerangka metodologis penelitian

dan pemahaman hadis serta pemecahan masalah yang masih tampak bertentangan.

Tema ini lebih lanjut membahas tentang kerangka metodologis penelitian dan

pemahaman hadis, serta kerangka metodologis pemecahan masalah yang masih

tampak bertentangan.
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Sementara bab keempat disertasi ini membahas tentang otentisitas hadis-hadis

yang berada dalam kajian utama penelitian yakni buku S}ifat S}ala>t al-Nabi>. Pada bab

ini penulis meguji otentisitas hadis baik internal maupun external. Oleh karena itu

dalam setiap bagian diperlihatkan kritik sanad dan matan.

Bab kelima disertasi ini berisi pemecahan masalah yang masih tampak

bertentangan. Penulis membagi kepada dua bagian besar. Bagian besar ini berupa

tawaran terhadap pemecahan masalah. Tawaran tersebut adalah al-jam‘u dan al-

takhyi>r serta al-Tarji>h}.

Adapun pembahasan terakhir dari disertasi ini adalah bab kelima, yakni

penutup. Dalam bab ini penulis menyampaikan beberapa simpulan dari hasil

penelitian dan implikasi penelitian ini.
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BAB II

MENGENAL AL-ALBA<NI< DAN KARYA TULISNYA

A. Biografi al-Alba>ni>

Kejelasan tentang keberadaan seseorang dalam mempelajari hadis sangat

menentukan tingkat kualitas apa yang disampaikan. Seseorang yang tidak jelas

asal usulnya menjadi berkurang kualitasnya.1 Demikianlah maka dalam disertasi

ini sangat perlu penulis kemukakan tentang riwayat hidup al-Alba>ni> yang

sekaligus karyanya menjadi objek utama penelitian yang penulis lakukan.

Nama lengkap ulama’ hadis ini adalah Muh}ammad Na>s}ir al-Di>n bin al-Ha>j

Nu>h al-Alba>ni.2 Sebagaimana tersebut dalam namanya, Ulama’ hadis ini lahir di

Asyqudarrah Albaniyah pada tahun 1333 H bertepatan dengan tahun 1914 M.3

al-Alba>ni> adalah salah seorang ulama Islam di era modern yang dikenal

sebagai ahli hadis. Ia dibesarkan di tengah keluarga yang sederhana lantaran

1Dalam ilmu hadis ada beberapa istilah yang muncul berkenaan dengan ketidak jelasan
orang ini. Antara lain adalah: Mubham: merujuk kepada seseorang yang tidak jelas
keberadaannya, biasanya hanya disebut dengan fula>nun atau imra’atun atau rajulun periwayat
yang hanya disebut dengan cara ini termasuk dalam kategori hadis d}a’i>f. Lihat misalnya Muh}y al-
Di>n bin Syaraf al-Nawawi>, al-Taqri>b al-Taysi>r li Ma’rifah Sunan al-Basyi>r al-Naz\i>r (cet. I;
Beirut: Da>r al-Kita>b al-‘Arabi>, 1985), h.116. ‘Abd al-Rah}ma>n bin Ibra>hi>m al-Khami>si>, Mu’jam
‘Ulu>m al-H}adi>s\ al-Nabawi> (Jeddah: Da>r al-Andalus al-Had}ra>’, t. th.), h. 194-195. Istilah lainnya
adalah Majhul: istilah ini merujuk kepada seorang periwayat yang tidak diketahui sama sekali
keberadaannya. Terkadang disebutkan namanya, tetapi tidak ada ulama’ yang mengenalnya.
Lihat misalnya Muh}ammad d}aya>’ al-Rah}ma>n al-A’z}ami}, Mu’jam Must}alah}a>t al-H}adi>s\ wa
Lat}a>’if al-Asa>ni>d (Riyad: Maktabah ad}wa>’ al-Salaf, 1999 M/1420 H), h. 502. Bahkan
dalam rumusan tentang al-jarh} wa al-ta’di>l (penilaian kredibilitas ilmu dan moral seorang
periwayat) disebutkan: ووحنيال  يقبل اجلرح إال بعد التثبت خشية األشباه يف ا (tidak diterima jarh} kecuali telah jelas
orang yang dinilai, karena kehawatiran adanya kesamaan terhadap orang yang dinilai). Rumusan
lainnya menyebutkan بت اجلرح املفسرإذا تعارض اجلارح و املعدل فاحلكم للمعدل إال إذا ث (jika terjadi perbedaan antara
yang men-jarh} dan yang men-ta’di>l, maka hukumnya tetap diambil pendapat yang men-ta’di>l
kecuali yang di-jarh} itu telah jelas) Lihat M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi
(Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2007) Cet. II, h. 75-76.

2 Ada juga yang menyebut namanya dengan Muh}ammad bin Nu>h} Naja>ti>. Lihat ‘Is}a>m Mu>sa>
Ha>di>, al-Raud} al-Da>ni> fi> al-Fawa>’id al-Hadi>s\ah li al-‘Alla>mah Muh}ammad Na>s}ir al-Di>n al-Alba>ni>
(‘Amman: al-Maktabah al-Islamiyyah, 1422 h.), h. 7

3 Lihat http://www.alalbany.net/albany_serah.php (Website resmi al-Alba>ni>) diunduh
tanggal 27 Januari 2012 pukul 16:58. Umar Abu Bakar, al-Ima>m al-Mujaddid al-‘Alla>mah al-
Muh}addis\ Muh}ammad Na>s}ir al-Di>n al-Alba>ni> (Solo: At-Tibyan, 2000 M/1420 H), terj. Oleh Abu
Ihsan al-Atsari, h. 17
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ketekunan dan keseriusan mereka terhadap ilmu, khususnya ilmu agama dan ahli

ilmu (ulama). Ayah al-Alba>ni>, yaitu al-Ha>j Nu>h, adalah lulusan lembaga

pendidikan ilmu-ilmu syari’ah di ibu kota negara Turki Usmani (kini

menjadi Istanbul).

Ketika Raja Ahmed Zogu naik tahta di Albania dan mengubah sistem

pemerintahan menjadi pemerintah sekuler, Syeikh Nu>h amat mengkhawatirkan

dirinya dan diri keluarganya.

Akhirnya, ia memutuskan untuk berhijrah ke Syam (Suriah, Yordania).

Selanjutnya keluarga ini menuju Damaskus.

Setiba di Damaskus, Syeikh al-Alba>ni> kecil mulai aktif

mempelajari Bahasa Arab. Ia masuk madrasah yang dikelola Jum'iyah al-Is'af al-

Khairiyah hingga kelas terakhir tingkat Ibtidaiyyah. Selanjutnya, ia meneruskan

belajarnya langsung kepada para syeikh ulama. Ia mempelajari al-Qur’an dari

ayahnya sampai selesai, selain mempelajari pula sebagian fiqih mazhab,

yakni Mazhab Hanafi, dari ayahnya.

Al-Alba>ni> juga mempelajari ketrampilan memperbaiki jam dari ayahnya

sampai mahir betul, sehingga ia menjadi seorang ahli yang mahsyur.

Keterampilan ini kemudian menjadi salah satu mata pencariannya.

Pada umur dua puluh tahun, al-Alba>ni> mulai mengonsentrasikan diri pada

ilmu hadis  karena terkesan dengan pembahasan-pembahasan yang ada dalam

majalah al-Mana>r, sebuah majalah yang diterbitkan oleh Syeikh Muh}ammad

Rasyid Rid}a>. Kegiatan pertama di bidang ini ialah menyalin sebuah kitab

berjudul al-Mugni> 'an Hamli al-As}far fi> Takhri>j ma> fi> al-Is}a>bah min al-Akhba>r,

sebuah kitab karya al-Iraqi >, berupa takhri>j terhadap hadis-hadis yang terdapat

pada Ihya>' Ulum al-Di>n karangan Imam al-Gaza>li>. Kegiatan al-Alba>ni> dalam
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bidang hadis ini ditentang oleh ayahnya yang berkomentar, "Sesungguhnya ilmu

hadis adalah pekerjaan orang-orang pailit."

Namun demikian, al-Alba>ni> justru semakin menekuni dunia hadis. Pada

perkembangan berikutnya, al-Alba>ni> tidak memiliki cukup uang untuk membeli

kitab. Karenanya, ia memanfaatkan Perpustakaan azh-Zhahiriyah di sana

(Damaskus), di samping juga meminjam buku dari beberapa perpustakaan

khusus. Karena sibuknya, ia sampai-sampai menutup kios reparasi jamnya. Ia

tidak pernah beristirahat menelaah kitab-kitab hadits, kecuali jika waktu s}alat

tiba.

Akhirnya, kepala kantor perpustakaan memberikan sebuah ruangan khusus

di perpustakaan untuknya. Bahkan kemudian ia diberi wewenang untuk

membawa kunci perpustakaan. Dengan demikian, ia menjadi leluasa dan terbiasa

datang sebelum pengunjung lain datang. Begitu pula, ketika orang lain pulang

pada waktu s}alat z}uhur, ia justru pulang setelah s}alat isya>’. Hal ini dijalaninya

sampai bertahun-tahun.

Al-Alba>ni> pernah dipenjara dua kali. Kali pertama selama satu bulan dan

kali kedua selama enam bulan. Itu tidak lain karena gigihnya ia

mendakwahkan sunnah, memurnikan ajaran agama Islam dan memerangi bid’ah,

sehingga orang-orang yang tidak menyukainya dan bahkan menebarkan fitnah.

Al-Alba>ni> pernah mengajar di Jami'ah Islamiyah (Universitas

Islam Madinah) selama tiga tahun, sejak tahun 1381-1383 H., mengajar tentang

hadis dan ilmu-ilmu hadis. Setelah itu, ia pindah ke Yordania. Pada tahun 1388

H., Departemen Pendidikan meminta al-Alba>ni> menjadi ketua jurusan Dirasah

Islamiyah pada Fakultas Pasca Sarjana di sebuah perguruan tinggi di kerajaan

Yordania. Tetapi, situasi dan kondisi saat itu tidak memungkinkannya memenuhi

permintaan itu. Pada tahun 1395 H hingga 1398 H, ia kembali ke Madinah untuk
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bertugas sebagai anggota Majelis Tinggi Jam'iyah Islamiyah di sana. Ia mendapat

penghargaan tertinggi dari kerajaan Arab Saudi berupa King Faisal

Foundation tanggal 14 z\ulkaidah 1419 H (1999 M).

Karya al-Alba>ni> amat banyak, di antaranya ada yang sudah dicetak, ada

yang masih berupa naskah, dan ada yang hilang. Semua berjumlah 218 judul.

Awal mula ia melakukan penelitian ilmiah yaitu ketika ia menyelidiki

masalah tentang larangan mengerjakan s}alat di masjid yang dibangun di

lingkungan kuburan para nabi dan wali. Namun hasil penelitiannya tidak diakui

oleh gurunya yaitu Syaikh Al-Burha>ni> sehingga ia merasa terpukul dan malah

semakin larut untuk membahas permasalahan tersebut dengan menyandarkan

pada al-Qur’an dan As-Sunnah. Dan itulah asal-usul lahirnya kitabnya yang

diberi judul “Tahz\i>r al-Sa>jid min Ittikha>z\ al-Qubu>r al-Masa>jid”

Al-Alba>ni> muda pada suatu hari melihat sebuah majalah Al-Manar di toko

buku dan tertarik dengan tajuk tulisan yang ditulis oleh Sayyid Rasyid Ridha

tentang buku Al-‘Ihya> karangan al-Gaza>li> yang berisi sisi baik dan kesalahan

buku tersebut. Ia mengikuti seluruh pembahasan ‘Ihya>’ Ulu>m al-Di>n hingga dari

buku aslinya dan takhri>j al-Ha>fiz} al-Ira>qi>, tanpa terasa dalam usahanya mengikuti

pembahasan ini ia harus menelaah buku-buku bahasa Arab, Bala>gah dan Gari>b al-

Hadi>s \ agar dapat memahami nas}-nas} yang dibaca di samping melakukan takhri>j.

Saat itulah awalnya ia berkonsentrasi memperdalam ilmu hadis.

Al-Alba>ni> menuturkan bahwa nikmat yang terbesar dari Allah untuk

dirinya ada dua: perpindahan keluarganya ke Syiria dan keahlian mereparasi jam

yang diajari ayahnya. Nikmat pertama menyebabkan ia mudah mempelajari

bahasa Arab, karena untuk memahami al-Qur’an dan al-Sunnah harus menguasai

bahasa Arab. Sedangkan nikmat kedua, dengan profesi ini selain dapat

menghidupi keluarganya juga memberikan waktu lebih baginya untuk menunutut
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ilmu. Ia hanya bekerja selama 3 jam setiap hari kecuali hari selasa dan jum’at.

Baginya itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Saat mendalami ilmu ini ia tidak sanggup membeli buku-buku yang

dibutuhkan, sehingga ia sering mengunjungi perpustakaan al-Z}ahiriyyah sehingga

di situ ia mendapatkan buku-buku yang tidak mampu ia beli. Ia juga menjalin

hubungan dengan pemilik toko buku terbesar di Damaskus sehingga

memudahkannya untuk meminjam buku-buku yang diperlukan. Saat ada orang

yang mau membelinya baru buku tersebut dikembalikan. Saking semangatnya

dalam mendalami ilmu hadis hingga ia menutup bengkel reparasi jam, kemudian

menyendiri di perpustakaan al-Z}ahiriyyah selama 12 jam, menelaah, men-ta’li>q

(mengomentari), men-tah}qi>q (memeriksa) kecuali saat tiba waktu s}alat. Al-

Alba>ni> seringkali hanya menyantap makan ringan selama di perpustakaan. Oleh

karena itu, pihak perpustakaan memberinya ruang khusus, dengan referensi induk

untuk kepentingan ilmiah yang ia lakukan. Ia datang pagi hari sebelum petugas

perpustakaan datang. Biasanya para pegawai perpustakaan sudah pulang ke

rumah tengah hari dan tidak kembali lagi, namun Al-Alba>ni> tetap berada disana

hingga waktu Isya’ tiba. Hal ini ia jalani selama bertahun-tahun.

Dalam menegakkan dakwah kepada manha>j Salaf al-S}a>lih, Al-Alba>ni>

mengalami beberapa cobaan. Ia sering menghadapi penentangan yang keras dari

ulama-ulama maz\hab yang fanatik, guru-guru sufi dan kaum khurafat ahli bid’ah

yang menjulukinya sebagai wahabi sesat. Namun banyak juga ulama-ulama dan

kaum pelajar yang simpati terhadap dakwahnya sehingga dalam majelisnya selalu

dipenuhi oleh para penuntut ilmu yang haus akan ilmu yang sesuai dengan al-

Qur’an dan al-Sunnah, karena ia termasuk pengibar panji tauhid. Seperti halnya

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ia juga
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pernah mengalami pencekalan dalam penjara di karenakan hasad dan fitnah

orang-orang yang menentangnya.

Al-Alba>ni> rutin mengisi sejumlah jadwal kajian yang dihadiri para penuntut

ilmu dan dosen-dosen untuk mebahas kitab-kitab. Berkat taufiq Allah kemudian

kerja kerasnya muncullah karya-karya ilmiah dalam masalah hadis, fiqih, aqidah

dan lainnya yang menunjukkan limpahan karunia ilmu yang dicurahkan Allah

kepadanya berupa pemahaman yang benar. Ilmu yang banyak, penelitian yang

spektakuler dalam ilmu hadis dan ilmu jarh} wa ta’di>l. Di samping metodologi

ilmiahnya yang lurus, yang mendudukkan al-Qur’an dan al-sunnah sebagai hakim

standar dalam menimbang segala sesuatu, dibimbing dengan pemahamn Salaf al-

S}a>lih dan metode mereka dalam mendalami agama dan dalam istinba>t } hukum.

Semua itu membuat ia menjadi tokoh yang memiliki reputasi yang baik dan

sebagai rujukan alim ulama.

Oleh karena itu, pihak al-Ja>mi’ah al-Isla>miyyah di Madinah memilihnya

sebagai pengajar materi hadis, ilmu dan fiqih hadis di perguruan tinggi tersebut.

Ia bertugas selama 3 tahun dari 1381 H sampai 1383 H. Pada tahun 1395 H

sampai 1397 H pengurus al-Ja>mi’ah mengangkatnya sebagai salah satu anggota

majelis tinggi al-Ja>mi’ah. Saat berada di sana ia menjadi tokoh panutan dalam

kesungguhan dan keikhlasan. Ketika jam istirahat tiba dimana dosen-dosen lain

menikmati hidangan teh dan kurma, ia lebih asyik duduk-duduk di pasir bersama

murid-muridnya untuk memberi pelajaran tambahan. Hubungannya dengan murid

adalah hubungan persahabatan, bukan hubungan guru-murid. Ia juga pernah

diminta menteri penerangan Kerajaan Arab Saudi untuk menangani jurusan hadis

S2 di al-Ja>mi’ah Makkah al-Mukarramah pada tahun 1388 H, namun karena

beberapa hal keinginan tersebut tidak tercapai. Atas jasanya menekuni al-Sunnah
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al-Nabawiyah, ia mendapatkan sebuah penghargaan dari kerajaan Arab Saudi

berupa Piagam king Faisal pada tanggal 14 Z|ulqa’dah 1419 H.

Al-Alba>ni> wafat pada waktu as}ar hari sabtu tanggal 22 Jumadil Akhir,

tahun 1420 H di Yordania. Penyelenggaraan jenazahnya dilakukan menurut

sunnah dan dihadiri ribuan penuntut ilmu, murid-muridnya, simpatisannya dan

para pembela manhaj-nya. Jenazahnya dimakamkan di pekuburan sederhana di

pinggir jalan sesuai yang ia harapkan. Ia juga berwasiat agar isi perpustakaannya,

baik yang sudah dicetak, difotokopi atau masih tertulis dengan tulisannya atau

tulisan selainnya agar diberikan kepada perpustakaan al-ja>mi’ah al-Isla>miyah al-

Madi>nah Al-Munawwarah. Karena ia memiliki kenangan manis di sana dalam

berdakwah kepada al-Qur’an dan al-Sunnah di atas manha>j Salaf al-S}a>lih, saat

menjadi tenaga pengajar disana.

Perkataan ulama tentang Syaikh al-Alba>ni>:

1. Syaikh Muhammad bin Ibrahim a>li al-Syaikh berkata: “Ia adalah ulama ahli

sunnah yang senantiasa membela Al-Haq dan menyerang ahli kebatilan.”

2. Syaikh Abdul Aziz bin Baz berkata: “Aku belum pernah melihat di kolong

langit pada saat ini orang yang alim dalam ilmu hadis seperti al-Alla>mah

Muh}ammad Na>s}ir al-Din al-Alba>ni>.” Saat ditanya tentang hadis Rasulullah:

“Sesungguhnya Allah akan membangkitkan dari umat ini setiap awal seratus

tahun seorang mujaddid yang akan mengembalikan kemurnian agama ini.” Ia

ditanya siapakah mujaddid abad ini, ia menjawab, “Syaikh Muh}ammad Na>s}ir

al-Din al-Alba>ni>, ialah mujaddid abad ini dalam pandanganku, wallahu’alam.”

3. Syaikh Muhammad bin S}alih Al-Us}aimin berkata: “Ia adalah alim yang

memilki ilmu yang sangat luas dalam bidang hadis baik dari sisi riwayah
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maupun dirayah, seorang ulama yang memilki penelitian yang dalam dan

hujjah yang kuat.”4

B. Karya Tulis al-Alba>ni>

Berikut adalah beberpa karya ilmiah al-Alba>ni> , yang ia tulis selama kurang

lebih enam puluh tahun:1. Adab al-Z|ifa>f fi> Sunnah Mut}ahharah; 2. Ahka>m al-

Jana>iz; 3. Irwa> al-Ghalil fi> Takhri>j Aha>dis} Mana>r al-Sabi>l; 4. Tama>m al-Minnah

fi> Ta’li>q ‘Ala> Fiqh al-Sunnah; 5. Silsilah Aha>dis} al-S}ahi>hah wa Syai-un min

fiqiha> wa fawa>’iduha; 6. Silsilah Aha>dis} al-D}aifah wa al-Maud}u>’ah wa As}a>ruha

al-Sayyi’ fi al-Ummah; 7. S}ifat S}ala>t al-Nabi> S}alallahu ’alaihi wasallam mi al-

Takbi>r ila> al-Tasli>m kaannaka tara>ha; 8. S}ahi>h al-Targi>b wa al-Tarhi>b; 9. D}a’i>f

al-Targi>b wa al-Tarhi>b; 10. Fitnah al-Takfi>r; 11. Jilba>b al-Mar’at al- Muslimah;

12. Qis}s}ah al-Masi>h al-Dajjal wa Nuzu>l Isa> ‘alaihi al-sala>m wa qatluhu iyya>hu fi>

A<khir al-Zama>n dan masih banyak yang lainnya (Buku-buku diatas telah

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia). Selain itu ia juga memiliki kaset hasil

rekaman ceramahnya, bantahan terhadap berbagai syubhat dan jawaban terhadap

berbagai masalah yang bermanfaat.

Di samping itu, sebagaimana disebutkan pada pembahasan sebelumnya ada

sekitar 218 judul karya tulis al-Alba>ni>. Di antara karya tersebut ada yang sudah

dipublikasikan dan ada yang belum. Di antara karya tulis yang telah

dipublikasikan tersebut adalah berikut ini:

1. Karya berupa tah}qi>q dan atau ta‘li>q.

4 Disadur dari http://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Nashiruddin_Al-Albani 27 Januari
2012 pukul 16:48. Bandingkan dengan Muh}ammad bin Ibra>hi>m al-Syaiba>ni>, Haya>tu al-Alba>ni> wa
A>s\aruhu wa S|ana>’ al-‘Ulama>’ ‘alaihi (t.t.: Maktabah al-Saddawi>, 1987), h.541-563
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Karya berupa tah}qi>q dan atau ta‘li>q yang dimaksudkan adalah karya al-

Alba>ni yang mengomentari karya penulis lain. Karya dengan bentuk ini antara

lain yang bisa penulis temukan adalah berikut ini:

a. S}ah}i>h} al-Adab al-Mufrad li al-Ima>m al-Bukha>ri>. Sebagaimana judulnya kitab

ini ditulis oleh Imam Bukha>ri>. Diterbitkan oleh Da>r al-S}adi>q li al-Nasyr wa

al-Tawzi>‘. Cetakan keempat kitab ini pada tahun 1997.

b. D}a‘i>f al-Adab al-Mufrad li al-Ima>m al-Bukha>ri>. Cetakan keempat kitab ini

pada tahun 1998 oleh penerbit Da>r al-S}adi>q li al-Nasyr wa al-Tawzi>‘.

c. Mukhtas}ar al-Sama>’il al-Muh}ammadiyah. Karya al-Tirmi>z\i>. Diterbitkan oleh

al-Maktabah al-Isla>miyyah, Amman.

d. Fad}l al-S}ala>h ‘ala> al-Nabi> S}allalla>hu ‘alaihi wa sallam. Karya Isma>‘i>l bin

Ish}a>q al-Jahd}ami>. Cetakan ketiga diterbitkan tahun 1977 oleh penerbit al-

Maktab al-Isla>mi>, Beirut.

e. Bida>yah al-Su>l fi> Tafd}i>l al-Rasu>l S}allalla>hu ‘alaihi wa sallam. Karya ‘Abd al-

‘Azi>z bin ‘Abd al-Sala>m. Cetakan keempat tahun 1406 H. diterbitkan oleh al-

Maktab al-Isla>mi>, Beirut.

f. Riya>d} al-S}a>lih}i>n. Karya al-Nawawi>. diterbitkan oleh al-Maktab al-Isla>mi>,

Beirut.

g. S}ifah al-Fatwa> wa al-Mufti> wa al-Mustafti>. Karya Abu> ‘Abdilla>h Ah}mad bin

H}amda>n. Cetakan keempat kitab ini pada tahun 1404 H. Diterbitkan oleh al-

Maktab al-Isla>mi>, Beirut.

h. Al-I<ma>n. Karya Ibn Taymiyyah. Diterbitkan oleh al-Maktab al-Isla>mi>, Beirut

pada tahun 1993.
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2. Karya Murni

Karya murni yang dimaksudkan pada bagian ini adalah karya yang memang

ditulis langsung oleh al-Alba>ni>. Di antara karya dalam bentuk terakhir, selain

kitab yang sedang penulis teliti ini yang ditemukan adalah berikut ini:

a. As}lu S}ifah al-S}ala>h al-Nabi> S}allalla>hu ‘alaihi wa Sallam. Diterbitkan oleh

Maktabah al-Ma‘a>rif li al-Nasyr wa al-Tawzi>‘, Riya>d}.

b. Irwa> al-Gali>l fi> Takhri>j Ah}a>di>s\ Mana>r al-Sabi>l. Diterbitkan oleh al-Maktab

al-Isla>mi>, Beirut pada tahun 1985.

c. Silsilah al-Ah}a>di>s\ al-S}ahi>h}ah wa Syai’ min Fiqhiha> wa Fawa>’idiha>.

Diterbitkan oleh Maktabah al-Ma‘a>rif li al-Nasyri wa al-Tawzi>‘, Riya>d}.

d. Silsilah al-Ah}a>di>s\ al-D}a‘i>fah wa al-Maud}u>‘ah wa As\aruha> al-Sai’ fi> al-

Ummah. Diterbitkan oleh Da>r al-Ma‘a>rif, Riyad} pada tahun 1992.

e. S}ah}i>h} Abi> Da>wud – al-Umm. Diterbitkan oleh Mu’assasah Gara>s li al-Nasr

wa al-Tawzi>‘, Kuwait pada tahun 2002.

f. S}ah}i>h} al-Targi>b wa al-Tarhi>b. Diterbitkan oleh Da>r al-Ma‘a>rif, Riyad}.

g. S}ala>t al-Tara>wi>h. Diterbitkan oleh Da>r al-Ma‘a>rif li al-Nasyr wa al-Tawzi>‘,

Riyad}.

Masih banyak lagi karya tulis al-Alba>ni, baik yang berupa tulisannya murni

maupun berupa komentar terhadap karya orang lain. Namun demikian karya

tersebut tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu karena keterbatasan informasi

yang penulis dapatkan.

C. Mengenal Kitab S}ifat S}alat Nabi SAW.

1. Latar Belakang penulisan Buku dan Pengaruhnya.

Latar belakang penulisan buku juga amat penting diungkap dalam

penelitian buku (book review) dengan adanya catatan tentang latar belakang ini,
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akan diketahui berbagai hal yang menyebabkan buku tersebut ditulis. Dengan

demikian juga akan diketahui apa maksud dari penulisan buku tersebut.5

Buku yang menjadi kajian utama penulis ini adalah cetakan kedua edisi

revisi (al-t}aba’ah al-jadi>dah) tahun 1417 H. atau  bertepatan dengan tahun 1996

M. Al-Alba>ni berkeinginan sekali melakukan berbagai revisi. Telah terjadi

banyak kesalahan dalam cetakan-cetakan sebelumnya. Hal ini menjadikan al-

Alba>ni> sepertinya marah kepada penerbit yang telah melakukan banyak

kesalahan dalam penerbitan. Kesalahan tersebut menjadikan substansi apa yang

diinginkan oleh al-Alba>ni> menjadi salah.6

Buku yang menjadi kajian utama dalam disertasi ini merupakan cetakan ke-

10 dan sekaligus edisi revisi. Tampak jelas semangat al-Alba>ni> dalam melakukan

revisi tersebut hingga ia menghabiskan banyak halaman hanya untuk

menyampaikan kesalahan yang terjadi pada terbitan sebelumnya. Sepertinya

koreksian ini juga yang memicu al-Alba>ni> untuk menerbitkan edisi ke-10 ini.

Kitab ini sendiri merupakan bagian dari program mendekatkan sunnah Nabi

saw. kepada Umat Islam.7 al-Alba>ni> dengan ini melihat sunnah sudah tidak lagi

5 Lihatlah misalnya bagaimana ‘Di Bawah Bendera Revolusi’ yang ditulis oleh oleh
Presiden Repulik Indonesia yang pertama Ir. Soekarno. Buku dua jilid yang diterbitkan pada
tahun 1964 ini menggambarkan bagaimana suasana Indonesia ketika itu. Keadaan Indonesia
masih bergolak. Soekarno menganggap perlu menuliskan gagasannya tentang arahan perjuangan
rakyat Indonesia, karena pada saat itu masyarakat Indonesia pada saat itu—dalam pandangan—
Soekarno memang masih berjuang. Lihat Soekarno, Di Bawah Bendera Revolusi, Cet. III
(Jakarta: Panitiya Penerbit, 1964). Begitu juga buku yang ditulis oleh dua orang pemikir
kenamaan dalam Islam. Al-Ghazali dengan kritiknyaTahafutul Falasifa (Incoherence of the
Philosophers) dan Ibnu Rusyd dalam karyanya Tahafutul Tahafut(Incoherence of the
Incoherence). Dua buku ini ditulis dilatari dengan keadaan ummat saat itu yang memang lagi
menggandrungi filsafat.

6Kemarahan dan bantahan al-Alba>ni> terlihat jelas dalam muqaddimah-nya. Lihat
Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, op. cit., h. 3-26. Begitu pentingnya al-Alba>ni> menyampaikan
sebuah bantahan terhadap kesalahan yang terjadi hingga ia harus menghabiskan 23 halam hanya
untuh membeberkan kesalahan penerbit.

7 Demikian kalimat Zuhair al-Syawaisy di pertengahan bantahan dan penjelasan al-Alba>ni>.
Bagian kalimat yang penulis sebutkan ini tidak dibantah oleh al-Alba>ni> yang berarti ia
menyetujui maksud tersebut. Lihat Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, op. cit., h., 5
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dekat dengan Umat Islam dan telah terjadi kekeliruan dalam tata cara dan bacaan

s}alat.

Di samping itu, al-Alba>ni> juga menyebutkan secara jelas tentang latar

belakang penulisan buku ini. Di antara alasan tersebut adalah bahwa ia tidak

menemukan ada kitab lengkap yang membicarakan tentang s}alat. Al-Alba>ni>

merasa berkewajiban untuk membantu Umat Islam berkenaan dengan

permasalahan s}alat ini.8

Pada kelompok atau orang-orang yang menyatakan dirinya salafi>9 dan

berafiliasi dengan salafi>, buku ini cukup populer. Sebagai contoh yang terlibat

pada kelompok yang disebutkan terakhir adalah Pesantren Ubay bin Ka’ab di

Jambi dan pesantrean Da>r al-sunnah yang berlokasi di Baji Rupa Makassar

menggunakan buku ini sebagai buku yang dikaji untuk membahas permasalahan

s}alat.

Di samping itu, sebagaimana yang penulis sebutkan pada bab sebelumnya,

paling tidak ditemukan sekitar 6 penerbit Indonesia yang telah menerbitkan buku

ini dalam edisi Indonesia. Ini—sekali lagi—menunjukkan begitu antusiasnya

masyarakat terhadap buku ini.

2. Sistematika Penyusunan dan Publikasi Kitab

Buku S}ifat S}ala>t al-Nabi> saw ini ditulis dengan sangat baik. Al-Alba>ni>

menulis dengan gaya tulisan ilmiah yang menunjukkan dengan akurat dimana ia

mengambil rujukan tulisannya. Ia menuliskan berbagai komentarnya secara luas.

Sebagaimana disinggung sebelumnya bahwa buku yang menjadi kajian utama

8 Ibid., h. 40
9 Term salafi> merujuk kepada mereka yang konsisten mangikuti alur hidup sahabat dan

ta>bi’i>n. Lihat Andi Aderus, Karakteristik Pemikiran Salafi di tengah Aliran-Aliran Pemikiran
Keislaman. Disertasi (Makassar: Progra Pascasarjana UIN Alauddin, 2010), h. 73, Sayyid Abdul
Aziz al-Sailiy, al-Aqi>dah al-Salafiyah baina al-Ima>m Ibn Hanbal wa al-Ima>m Ibn Taymiyyah
(Cet. I; Kairo: Da>r al-Mana>r, 1993 M.), h. 26
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penulis adalah merupakan hasil revisi dari beberapa penerbitan sebelumnya. Ini

menunjukkan komitmen yang terus terjaga bagi diri al-Alba>ni.

Buku S}ifat S}ala>t al-Nabi> S}allallahu ‘Aalaihi wa Sallam min al-Takbi>r ila>

al-Tasli>m Kaannaka Tara>ha> ini terdiri dari bahasan pokok dan catatan kaki.

Bahasan utama terdiri dari beberapa hadis atau penggalan hadis yang dirangkai

dalam satu konteks. Al-Alba>ni> menuliskan hadis beserta lafaznya sesuai dengan

yang tertulis dalam kitab aslinya. Terhadap hadis-hadis yang memiliki beberapa

lafaz, ia memilih salah satunya saja untuk kepentingan penulisan. Namun

demikian ia tetap menampilkan lafaz-lafaz tersebut beserta keterangan. Ia

menggunakan cara ini agar tulisannya mudah dipahami.

Sementara itu berkenaan dengan catatan kaki ia maksudkan sebagai

penjelasan bahasan utama. Dalam catatan kaki ia memperlihatkan takhri>j al-

hadi>s\ dari hadis-hadis yang ada pada pembahasan utama. Pada catatan kaki ini ia

juga mengemukakan lafaz-lafaz, sanad serta hadis-hadis lain yang menjadi

penunjang. Tidak lupa pada bagian ini ia juga menampilkan jarh} dan ta’di>l10 serta

tas}h}i>h} dan tad}’i>f yang sesuai dengan kaidah ilmu hadis.

Berkenaan dengan sanad yang memiliki beberapa lafaz yang berbeda dan

tambahan yang tidak terdapat dalam hadis lain, ia menambahkannya pada hadis

yang terdapat pada bahasan utama selama hal tersebut masih dalam satu konteks.

Berkenaan dengan ini ia memberikan tanda kurung ([]) tanpa menjelaskan lagi

periwayat yang secara sendirian meriwayatkan aslinya. Ini ia lakukan jika sumber

hadis hanya dari seorang sahabat saja. Kadang-kadang ia juga meletakkannya

10 Jarh} adalah penilaian yang mencacatkan periwayat hadis, sementara ta’di>l adalah istilah
yang menunjukkan tentang nilai-nilai positif dari seorang periwayat keduanya ini berhubungan
dengan integritas keilmuan dan moral para periwayat. Lihat misalnya: al-‘Asqala>ni>, Nuzhat al-
Naz}ar syarh} Nukhbat al-Fikar (Semarang: Maktabah al-Munawwar, t.th.), h. 30-32, M. Syuhudi
Ismail, Kaidah Keshahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu
Sejarah (Cet. 3; Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 152, 136.
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secara terpisah. Cara ini dalam klaim al-Alba>ni> tidak ditemukan dalam kitab-

kitab lainnya.11

Metode yang dilakukan al-Alba>ni> dalam menulis buku ini adalah tidak

mengaitkan dengan mazhab tertentu dan hanya terfokus pada petunjuk Nabi saw.

dalam pelaksanaan s}alat. al-Alba>ni> mengumpulkan semua keterangan yang

tersebar dalam berbagai kitab hadis dan fiqh. Ia juga menyatakan sama sekali

tidak mengikat diri dengan dengan kitab atau mazhab tertentu.12

Selanjutnya al-Alba>ni> menyatakan sebagai berikut:
“ketika menempuh kajian ini—yaitu berpegang pada hadis-hadis s}ah}i>h}—
yang saya terapkan dalam kitab ini dan yang lainnya—sebagaimana yang
akan tersebar di masyarakat, insya Allah, saya sangat sadar bahwa banyak
orang yang tidak menyukainya, bahkan sebagian atau kebanyakan dari
mereka akan melemparkan celaan kepada saya. Bagi saya hal seperti itu
tidak menjadi masalah bagi saya, karena saya juga tahu keinginan agar
semua orang itu setuju itu adalah sebuah hal yang sulit dicapai...”13

Demikian manhaj (metode) yang digunakan al-Alba>ni> dalam menuangkan

idenya pada buku yang menjadi pokok kajian penulis ini. Selanjutnya perlu

dikemukakan juga dalam bahasan ini komposisi kitab Sifat S}ala>t Nabi> saw.

Kitab ini terkomposisi menjadi dua bagian utama. Pertama, bagian

pendahuluan. Pada bagian ini ada beberapa pendahuluan yang dikemukakan.

Pendahuluan itu adalah: pendahuluan edisi revisi, pendahuluan cetakan ke-10,

pendahuluan cetakan ke-5. Pendahuluan ini kemudian dilanjutkan dengan

penjelasan tentang metode penulisan buku. Bagian ini diakhiri dengan jawaban

penulis buku terhadap kesalahpahaman.

11 Lihat Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, op. cit., h. 42
12 Ibid., h. 44
13 Ibid.
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Komposisi buku ini secara lengkap dapat terlihat pada tabel berikut ini:14

No Bab Sub Bab
Jumlah
Hadis

I
1 Menghadap Ka’bah 11
2 Berdiri 2
3 S{alat dengan Duduk bagi yang Sakit 4
4 S{alat di atas Perahu 2
5 S{alat Lail dengan Berdiri atau Duduk 4
6 S{alat dengan Bersandal 6
7 S{alat di atas Mimbar 1
8 Kewajiban Memasang Sutrah (Pembatas) 13
9 Yang Bisa Membatalkan Shalat 1
10 Menghadap Kubur 1
11 Niat 1

II Gerakan dan Bacaan S{alat
12 Takbir 6
13 Mengangkat Kedua Tangan 1
14 Bersedekap 3
15 Bersedekap di Dada 7
16 Memandang Tempat Sujud dan Khusyu’ 13
17 Do’a-Do’a Iftita>h 13
18 Membaca Ta’awuz\ 3
19 Membaca al-Fa>tih}ah 2
20 al-Fa>tih}ah sebagai Rukun dan Keutamaannya 8
21 Bacaan Makmum

22 1. Bila Imam Membaca dengan Keras,
Makmum tidak membaca

2

23
2. Diamnya Makmum untuk

Mendengarkan merupakan
kesempurnaan Bermakmum

2

24 3. Wajib Membaca al-Fa>tih}ah dalam
S{alat Sirr (Membaca tanpa Suara)

5

25 Imam Membaca Amin dengan Keras 4
26 Bacaan setelah al-Fa>tih}ah

27
1. Nabi saw. Membaca Surah setelah al-

Fa>tih}ah 6

28
2. Nabi saw. Membaca beberapa Surah

yang berimbang jumlah Ayatnya
dalam Satu Raka’at

4

29 3. Nabi saw. Membaca al-Fa>tih}ah saja 1

14 Nama-nama sub bab dalam tabel ini berdasarkan pada Muhammad Nashiruddin al-
Albani, Sifat Shalat Nabi terj: Muhammad Thalib (Yogyakarta: Media Hidayah, 2000).
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30
Membaca al-Fa>tih}ah dan Surah dengan Suara

Keras atau Lirih
31 1. Dalam S{alat Wajib atau Sunnah 5
32 2. Dalam S{alat Lail 5
33 Bacaan-Bacaan Nabi dalam S{alat
34 1.a. S{alat S}ubuh 15
35 b. S{alat Sunnah Fajar 7
36 2.a. S{alat Z{uhur 7

37
b. Membaca Beberapa Ayat pada Dua

Raka’at Terakhir 2

38 c. Wajib Membaca al-Fa>tih}ah pada setiap
Raka’at

7

39 3. S{alat As}ar 4
40 4.a. S{alat Magrib 7
41 b. S{alat Sunnah Magrib 1
42 5. S{alat Isya’ 5
43 6. S{alat Lail 23
44 7. S{alat Witir 4
45 8. S{alat Jum’at 3
46 9. S{alat Dua Hari Raya 2
47 10. S{alat Janazah 2
48 Membaca dengan tartil dan Suara Bagus 12
49 Membetulkan Bacaan Imam 1

50 Membaca Ta’awuz\ dan Meludah ketika S{alat
untuk Menghilangkan keraguan 1

51 Ruku’ 5
52 1. Cara Ruku’ 11
53 2. Wajib Tenang dalam Ruku’ 6
54 3. Do’a-Do’a Ruku’ 7
55 4. Memperlama Ruku’ 1

56 5. Larangan membaca al-Qur’an dalam
Ruku’

2

57 Berdiri I’tidal dan Do’anya 14

58 Memperlama Berdiri I’tidal dan Kewajiban
Tuma’ninah 3

59 Sujud 4

60 1. Turun Sujud Mendahulukan Dua
Tangan

30

61 2. Wajib Tuma’ninah dalam Sujud 1
62 3. Do’a-Do’a Sujud 12

63 4. Larangan Membaca al-Qur’an ketika
Sujud 1

64 5. Memperlama Sujud 2
65 6. Keutamaan Sujud 2
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66 7. Sujud di atas Tanah dan Tikar 6
67 8. Bangkit dari Sujud 7
68 9. Duduk antara Dua Sujud 1

69 10. Kewajiban Tuma’ninah saat Duduk
antara Dua Sujud

4

70 11. Do’a-Do’a ketika Duduk antara Dua
Sujud 9

71 12. Duduk Istirahat 1

72
13. Bertumpu pada Tangan saat Balik ke

Raka’at Berikutnya 3

73 Kewajiban Membaca al-Fa>tih}ah pada Setiap
Raka’at

4

74 Tasyahhud awal
75 1. Duduk Tasyahhud 10

76
2. Menggerakkan Jari Telunjuk Ketika

Duduk Tasyahhud 8

77 3. Kewajiban Duduk Tasyahhud awal
dan Membaca do’a

7

78 4. Macam-Macam Bacaan Tasyahhud 6
79 S{alawat Nabi, Tempat, dan Lafaznya 8
80 Manfaat Penting S{alawat Nabi 1
81 Bangkit ke Rakaat ketiga dan keempat 7

82
Membaca Qunut Nazilah pada S{alat Lima

Waktu 8

83 Membaca Qunut Witir 3

84 Tasyahhud Akhir dan Kewajiban
Membacanya

4

85 Kewajiban membaca S{alawat Nabi pada
Tasyahhud Akhir 2

86
Kewajiban Memohon Perlindungan dari 4

Macam Hal 3

87 Do’a Sebelum salam dan Macam-Macam
Lafaz}-nya

11

88 Mengucapkan Salam 5
89 Kewajiban Salam 1

Jumlah Total Hadis 459

Sementara itu bagian utama buku ini dapat dibagi menjadi dua bagian

besar, yaitu: Persiapan s}alat dan gerakan dan bacaan s}alat. Dua bgain besar itu

terkompisisi sebagai berikut:
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A. Persiapan s}alat:

Komposisi bagian pertama ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

No Pembahasan

1 Menghadap Kiblat

2 Tata Cara S}alat Khauf

3 Berdiri

4 S}alat dengan Duduk untuk Orang yang Sakit

5 S}alat di atas Perahu

6 Berdiri dan Duduk ketika S}alat Lail

7 S}alat dengan menggunakan Sendal

8 S}alat di Atas Mimbar

9 Kewajiban Memasang Pembatas (Sutrah)

10 Pembatal S}alat

11 Niat

B. Gerakan dan bacaan s}alat

Pada bagian gerakan dan bacaan s}alat ini tersusun sebagaimana terlihat

dalam tabel berikut:

No Pembahasan

1 Takbir

2 Mengangkat kedua tangan

3 Meletakkan tangan kanan di atas di atas tangan kiri

4 Meletakkan kedua tangan di atas dada

5 Memandang tempat sujud dan khusuk

6 Do’a-do’a iftita>h

7 Bacaan ta’a>wuz\
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8 Membaca Al-Fa>tih}ah

9 Al-Fa>tih}ah} sebagai rukun dan keutamaannya

10 Bacaan makmum

11 Mengucapkan a>mi>n dengan jelas bagi imam

12 Bacaan setelah Al-Fa>tih}ah}

13 Membaca Al-Fa>tih}ah} dan surah dengan suara keras atau lirih

14 Bacaan-bacaan nabi dalam s}alat

15 Membaca dengan tarti>l dan suara bagus

16 Membetulkan bacaan imam

17 Membaca ta’awuz\ dan meludah ketika s}alat untuk menghilangkan

keraguan

18 Ruku’

19 Berdiri i’tida>l dan do’anya

20 Sujud

21 Kewajiban membaca Al-Fa>tih}ah} pada setiap rakaat

22 Tasyahud awal

23 S}alawat nabi, tempat dan lafaznya

24 Bangkit ke raka’at ketiga dan keempat

25 Membaca qunut nazilah pada s}alat lima waktu

26 Qunut witir

27 Tasyahud akhir dan kewajiban membacanya

28 Kewajiban membaca s}alawat Nabi pada tasyahud Akhir

29 Kewajiban memohon perlindungan dari empat macam hal

30 Do’a sebelum salam dan macam-macam lafaznya

31 Mengucapkan salam
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BAB III

METODOLOGI STUDI DAN PENYELESAIAN MASALAH YANG TAMPAK

BERTENTANGAN

A. Metode Penelitian Hadis

Pemahaman yang mendalam tentang ilmu-ilmu hadis memiliki peran

penting dalam mendalami hadis. Hadis memiliki peran-peran penting dalam

agama. Peran pertama adalah bahwa hadis itu merupakan penjelas bagi al-

Qur'an.1 Sebagaimana disebutkan di atas bahwa Rasulullah merupakan

perwujudan dari al-Qur'an yang ditafsirkan untuk manusia, serta ajaran Islam

yang dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari.2 Peran kedua adalah bahwa hadis

berfungsi sebagai salah satu sumber hukum Islam.3

Sebagai landasan hukum, hadis harus telah teruji otentisitasnya. Untuk

menguji otentisitas sebuah hadis maka perlu dikenal hal-hal yang berhubungan

dengan kaidah ke-s}ah}i>h}-an hadis. Kaidah  ke-s}ah}i>h}-an hadis ini juga menjadi

barometer pengujian validitas hadis. Kaidah  ke-s}ah}i>h}-an hadis dilihat dari dua

sisi: sanad dan matan. s}alat

1Ketika menjelaskan tentang kedudukan hadis (sunnah) dalam Islam M.M. Azami
menjabarkan tugas dan peran Rasulullah saw. saw. kepada 4 (empat) bagian, yaitu: a.
Menjelaskan Kitabullah; b. Rasulullah saw. merupakan teladan baik yang wajib dicontoh oleh
setiap muslim; c. Rasulullah saw. wajib ditaati; d. Rasulullah saw. mempunyai wewenang
(kekuasaan) untuk membuat suatu aturan. M.M. Azami, Studies in Early Hadith Literature
(Indiana Polis: American Trust Publication, 1978) yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa
Indonesia Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya oleh: Ali Mustafa Yaqub (Jakarta: Pustaka
Firdaus, 2000), h. 27-33 baca pada bagian Kedudukan Sunnah dalam Islam.

2Demikianlah yang dipahami oleh Ummu al-Mukminin Aisyah r.a. pemahaman itu
dituangkan dalam sebuah ungkapan yang singkat, padat, dan cemerlang sebagai jawaban yang
diajukan kepada beliau tentang bagaimana akhlak Rasulullah saw.: "akhlak beliau adalah al-
Qur'an". Lihat Yusuf Qardhawi, loc.cit.

3Ibid., h. 17-19. Subhi As-Shalih, op.cit.,, h. 265-279. Bisa juga dilihat pada Muhammad
'Ajaj al-Khatib, Ushul al-Hadits 'Ulumuhu wa Musthalahuhu, (Beirut:Dar al-Fikr, 2006), h. 24-34.
Dapat juga dirujuk pada M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, selanjutnya
disebut metodologi (Jakarta: Bulan Bintang, 2007),  h. 7-10
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1. Kaidah Ke-S}ah}i>h}-an Sanad

Ibnu al-Sala>h mengemukakan definisi mengenai hadis s}ah}i>h} sebagai

berikut:

اْلُمْسَنُد الَِّذْي يـَتَِّصُل ِإْسَناُدُه بِنَـْقِل اْلَعْدِل الضَّاِبِط َعن َاحلَِْدْيُث الصَِّحْيُح: فـَُهَو احلَِْدْيثُ 
اْلَعْدِل الضَّاِبِط ِإَىل ُمْنتَـَهاُه َوالَ َيُكْوُن َشاًذا َوالَ ُمَعلَّالً.

Hadis s}ah}i>h} adalah hadis yang bersambung sanadnya dengan penukilan

hadis dari (periwayat yang) ‘adl (dan) d}a>bit} dari (periwayat yang) ‘adl dan

d}a>bit} bersumber dari periwayat yang berkualitas yang sama (sampai jalur)

terakhirnya, dan tidak (mengandung) sya>z\ dan ‘illat.4

Dari definisi tersebut maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Kaidah Tentang Persambungan Sanad.5

Ittis}a>l al-Sanad (kebersambungan sanad) merupakan persyaratan yang

harus dimiliki oleh sebuah hadis untuk dapat dimasukkan ke dalam status

s}ah}i>h}.6 Kes}ah}i>h}an hadis menentukan keberadaan sebuah hadis untuk dapat

digunakan sebagai hujjah.

Maksdud  dari bersambungnya sanad adalah tidak terputusnya mata rantai

periwayat dari Rasulullah saw. sampai kepada mukharrij (yang

mengeluarkan/penghimpun riwayat hadis dalam karya tulis) hadis. Setiap

4Abū ‘Amr ‘Usmān bin ‘Abd al-Rahman Al-Syahrazuri, Muqaddimah Ibn al-Sala>h fī
‘Ulu>m al-Hadi>s\ (Beirūt: Dār al-Kutub al-’Ilmiyah, 1995), h. 15.

5Sanad secara bahsa berarti sandaran, tempat bersandar. Menurut istilah ilmu hadis sanad
memiliki arti jalan yang menyampaikan kepada matan hadis. Matan sendiri secara bahasa berarti
punggung jalan, tanah yang keras dan tinggi. Sementara yang dimaksud dengan matan dalam
ilmu hadis ialah penghujung sanad, yakni sabda Rasulullah saw. Lihat Teungku Muhammad
Hasbi Ash Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999)
h. 168

6 Hadis dapat dimasukkan kedalam kategori shahih (shahih) jika memenuhi 5 (lima)
syarat, yaitu: a. Sanad Bersambung dari awal sanad sampai akhirnya; b. Para periwayat memiliki
sifat 'adil; c. Dlabith, atau kadang disebut juga tam al-dlabt; d. Tidak terdapat syadz; e. Tidak
terdapat 'illat. Bisa dulihat pada: Manna' al-Qaththan, Mabahits fiy 'Ulum al-Hadits, (T.Tp.:
Maktabah Wahbah, 2004) yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia Pengantar Studi Ilmu
Hadis, oleh: Mifdhol Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), h. 117.  Muhammad
'Ajaj al-Khatib, op.cit., h. 200-201
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perawi telah mengambil hadis secara langsung dari gurunya mulai dari

permulaan sampai akhir sanad.7 M. Syuhudi Ismail menjelaskannya sebagai:

seluruh rangkaian periwayat dalam sanad, mulai dari periwayat yang

disandari oleh mukharrij sampai kepada periwayat tingkat sahabat yang

menerima hadis dari Rasulullah saw. bersambung dalam periwayatan.8

b. Kaidah Tentang Ke-‘adil-an Periwayat.

Periwayat yang memiliki sifat ‘a>dil merupakan salah satu persyaratan

lainnya setelah (bukan dalam arti urutan) ittis}al al-Sanad. Teungku

Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy mengartikan ‘a>dil sebagai suatu tenaga

jiwa (malakah) yang mendorong manusia tetap berlaku taqwa dan

memelihara muru>'ah (membersihkan diri dari segala macam sifat yang kurang

baik).9 Ke-‘a>dil-an merupakan kajian khusus keislaman yang juga

menunjukkan aspek keberagamaan atau ketaatan seorang periwayat.10

Sementara M. Syuhudi Ismail dengan lebih sistematis memberikan

definisi dari ‘a>dil itu dengan memasukkannya ke dalam kaidah minor ke-

s}ah}i>h-}an hadis sebagai berikut:11

 Beragama Islam;

 Mukallaf (baligh dan berakal);

 Melaksanakan ketentuan agama;

 Memelihara muru'ah.

7Manna' al-Qaththan, loc.cit.
8M. Syuhudi Ismail, Kaidah, op.cit., h. 131.
9Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, op.cit., h. 205.
10Daniel Juned, Ilmu Hadis Paradigma Baru dan Rekonstruksi Imu Hadis (Jakarta: Penerbit

Erlangga, 2010), h. 29.
11M. Syuhudi Ismail, Kaidah, op.cit., h. 139.
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Selanjutnya penulis terakhir menyatakan bahwa secara umum, para ulama

juga telah mengemukakan cara menetapkan ke-‘adil-an para periwayat hadis

berdasarkan kepada:

 Popularitas keutamaan periwayat di kalangan ulama hadis;

 Penilaian dari para kritikus hadis;

 Penerapan kaidah al-Jarh wa al-Ta‘di>l,12 jika para periwayat tidak sepakat

tentang kualitas pribadi periwayat tertentu.13

Dalam kaidah ke-‘adil-an Periwayat ini sering kali muncul berbagai

permasalahan. Di antara permasalahan yang sering muncul adalah pertanyaan

para penekun hadis tentang apakah seluruh sahabat Rasulullah saw. bersifat

‘adil. Di antara sahabat yang sering dibicarakan justru adalah sahabat yang

paling banyak meriwayatkan hadis yakni Abu Hurairah.14

c. Kaidah Tentang Ke-d}a>bit}-an Periwayat.

Salah satu syarat yang lainnya dari kes}ah}i>h}an sebuah hadis adalah bahwa

periwayat harus bersifat d}a>bit}. D{a>bit} dapat diartikan sebagai sifat yang

terkandung di dalamnya kredibilitas ilmu yang baik baik secara hafalan atau

melalui tulisan. Oleh karena itu Manna>' al-Qaththan membaginya kepada

d}abit} s}adran dan d}abit} kita>ban. Istilah pertama adalah keadaan periwayat

yang benar-benar hafal hadis yang didengarnya dan mampu

mengungkapkannya kapan saja. Sementara istilah kedua adalah keadaan

12al-Jarh: pengungkapan sisi negatif periwayat. al-Ta'dil pengungkapan sisi positif
periwayat. Kedua hal ini akan didiskusikan lebih lanjut dalam tulisan ini pada pembahasan
"Kaidah al-jarh wa al-ta'dil dan penerapannya dalam penelitian hadis"

13Ibid.
14Perdebatan mengenai ‘ada>lah al-s}ah}a>bah (keadilan para sahabat) banyak dikemukakan

oleh tidak hanya oleh orientalis, seperti G.H.A. juynboll yang menghabiskan satu bab penuh
dalam bukunya, The Authenticity of the Tradition Literature Discussion in Modern Egypt, untuk
membahas tentang keberadaan Abu Hurairah (sebagai seorang sahabat) yang penuh dengan
berbagai kritikan.  Abu Rayyah juga mengemukakan berbagai kritikan terhadap Abu Hurairah.
Lihat Masiyan M. Syam, Hadis di Mata Orientalis (Jambi: IAIN STS Press, 2009), h. 72-78
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periwayat menjaga dengan baik hadis yang didengarnya dalam bentuk

tulisan.15

M. Syuhudi Ismail merinci dengan sederhana tentang d}abit} ini sebagai

berikut:16

 Periwayat memahami dengan baik riwayat yang didengarnya atau

diterimanya;

 Periwayat hafal dengan baik riwayat yang didengarnya atau diterimanya;

 Periwayat mampu menyampaikan dengan baik riwayat yang telah

dihafalnya; (a) kapan saja dia menghendaki; (b) sampai saat dia

menyampaikan riwayat tersebut kepada orang lain.

d. Syaz\ dan Permasalahannya.

Secara bahasa kata Syaz\ memiliki arti: yang jarang, yang menyendiri,

yang asing, yang menyalahi aturan, dan yang menyalahi orang banyak.17

Berkenaan dengan Syaz\ ini, terjadi perbedaan pendapat. Paling tidak ada tiga

perbedaan pendapat yang menonjol. Tiga perbedaan itu adalah yang

dikemukakan oleh al-Sya>fi'i>, al-Ha>kim, dan Abu Ya'la al-Khali>li>.18

Al-Syafi'i> berpendapat bahwa suatu hadis dinyatakan mengandung Syaz\

jika hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang s\iqah dan periwayatan

15Manna' al-Qaththan, op.cit., h. 117. Hal senada juga dikemukakan oleh Muhammad
'Ajjaj al-Khatib, loc.cit. Bandingkan juga dengan ungkapan yang menyebutkan bahwa d}abt ini
berhubungan dengan daya serap dan daya simpan informasi yang diperoleh dari sumber tertentu.
Lihat Daniel Juned, loc. Cit.

16M. Syuhudi Ismail, Kaidah, op.cit., h. 141
17Muhammad ibn Mukarram ibn Manzur, Lisan al-'Arab, (Mesir: al-Dar al-Misriyyah,

T.th), juz V, h. 28-29.
18Tiga pendapat yang penulis kemukakan disarikan dari M. Syuhudi Ismail, Kaidah,

op.cit., h. 144
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tersebut berbeda dengan banyak periwayatan yang disampaikan oleh

periwayat yang bersifat s\iqah juga.19

Al-Ha>kim al-Naisaburiy menyatakan bahwa hadis yang Syaz\ adalah

hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang s\iqah, tetapi tidak ada

periwayat s\iqah yang lainnya yang meriwayatkan hadis tersebut.

Sementara menurut Abu Ya'la al-Khali>li>, hadis yang Syaz\ adalah hadis

yang sanadnya hanya satu macam, baik periwayatnya bersifat s\iqah maupun

tidak bersifat s\iqah. Apabila periwayatnya tidak s\iqah, maka hadis itu ditolak

sebagi hujjah, sedang bila periwayatnya s\iqah, maka hadis itu dibiarkan

(tawaqqaf), tidak ditolak dan tidak diterima sebagai hujjah.

e. 'Illat dan Permasalahannya.

Ibnu al-S{alah20 mengartikan ‘illat21 sebagai sebab yang tersembunyi yang

merusak kualitas hadis. Keberadaan ‘illat menyebabkan hadis yang pada

lahirnya kelihatan berkualitas s}ah}i>h} menjadi tidak s}ah}i>h}. ‘Illat dan Syaz\

hadis dapat ditemukan pada sanad, matan, atau pada sanad dan matan secara

bersamaan. Namun demikian, ‘illat hadis terbanyak ditemukan pada sanad.22

Secara umum ulama hadis menyatakan bahwa ‘illat hadis kebanyakan

berbentuk sebagai berikut:23

 Sanad yang kelihatan muttas}il dan marfu>',24 ternyata muttas}il tetapi

mawqu>f;25

19Bandingkan dengan Daniel Juned, op. cit., h. 30. Penulis ini menyebut istilah syaz\
sebagai adanya teks yang tampak bertentangan secara frontal (tad}a>d) dengan teks lain dalam
kasus yang sama ketika dilakukan komparasi dengan teks lainnya.

20Abu 'Amr 'Usman ibn 'Abd al-Rahman ibn al-Shalah, 'Ulum al-Hadits, yang naskahnya
diteliti oleh Nur al-Din 'Itr, (al-Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-Ilmiyyah, 1972), h. 81

21‘Illat secara bahasa berarti: cacat, kesalahan baca, penyakit, dan keburukan. Lihat Ibn
Manzur, op.cit., juz VIII, h. 498

22Abu 'Amr 'Usman ibn 'Abd al-Rahman ibn al-Shalah, op.cit., h. 82-83
23 M. Syuhudi Ismail, Kaidah, op.cit., h. 155; lihat juga Abu 'Amr 'Usman ibn 'Abd al-

Rahman ibn al-Shalah, op.cit., h. 82
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 Sanad yang kelihatan muttas}il dan marfu>', ternyata muttas}il tetapi

mursal;26

 Terjadi percampuran hadis dengan bagian hadis lain;

 Terjadi kesalahan penyebutan periwayat, karena ada lebih dari seorang

periwayat yang memiliki kemiripan nama, sementara kualitasnya tidak

sama-sama s\iqah.

2. Kaidah Ke-S}ah}i>h}-an Matan

Meskipun dalam pembahasan sebelumnya telah penulis kemukakan

sedikit mengenai Syaz\ dan 'illat yang menjadi pembahasan khas dalam

penelitian matan, namun penulis merasa perlu untuk mengemukakannya secara

lebih khusus dalam sub bahasan ini.

Di antara kaidah ke-s}ah}i>h}-an matan hadis yang dikemukakan oleh ulama

adalah sebagai berikut:

Al-Khatib al-Bagda>di> menyatakan bahawa matan hadis yang dapat

diterima (maqbu>l) itu adalah sebagai berikut:27 a. Tidak bertentangan dengan

akal sehat; b. Tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an yang telah muhkam;

c. Tidak bertentangan dengan hadis mutawatir; d. Tidak bertentangan dengan

amalan yang telah disepakati oleh ulama' salaf (tidak bertentangan dengan ijma');

e. Tidak bertentangan dengan dalil yang sudah pasti; f. Tidak bertentangan

dengan hadis ah}ad yang lebih kuat.

24 Marfu' : jalur sanad yang bersambung sampai kepada Rasulullah saw.
25 Mawquf: alur sanad yang hanya sampai kepada tingkat sahabat
26 Mursal: Hanya sampai kepada tabi'iy (generasi setelah sahabat)
27 Abu Bakr Ahmad bin 'Ali Tsabit al-Khatib al-Baghdadi, al-Kifayah fiy 'Ilm al-Riwayah,

(Mesir: Matba'ah al-Sa'adah, 1972), h. 206-207
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Sementara itu Salahuddin al-Adabi28 menyatakan bahwa tanda matan

hadis yang dijadikan tolok ukur (ma‘a>yir) diterimanya sebuah hadis adalah: a.

Tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an; b. Tidak bertentangan dengan

hadis yang lebih kuat; c. Tidak bertentangan dengan akal sehat, indra dan

sejarah; d. Susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.

Syuhudi Isma'il menyatakan bahwa jumhur ulama' berpendapat bahwa di

antara tanda-tanda matan hadis yang palsu adalah sebagai berikut:29 a. Susunan

bahasanya rancu; b. Kandungannya bertentangan dengan akal sehat dan sangat

sulit diinterpretasi secara rasional; c. Bertentangan dengan tujuan pokok ajaran

Islam; d. Bertentangan dengan hukum alam (sunnatullah); e. Bertentangan

dengan sejarah; f. Bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an ataupun hadis

mutawatir yang telah mengandung petunjuk umum ajaran Islam.

Sesungguhnya dari beberapa kriteria tentang bisa diterimanya (maqbu>l)

sebuah matan yang telah dijelaskan sebelumnya ini, dapat disimpulkan bahwa

semuanya memiliki arah yang sama. Kalaupun ada yang satu lebih banyak dari

yang lain, itu menunjukkan bahwa yang lebih sedikit itu sudah mencakup kepada

beberapa kriteria yang lebih banyak.

Maka dengan demikian penulis berkesimpulan bahwa di antara petunjuk

yang mengarahkan kepada dapat diterimanya sebuah matan hadis adalah sebagai

berikut:

a. Sesuai dengan petunjuk al-Qur'an;

b. Sesuai hadis yang lebih kuat;

c. Sesuai akal sehat, indra dan sejarah;

28 Shalahuddin ibn Ahmad al-Adlabi, Manhaj Naqd al-Matan 'ind 'Ulama' al-Hadits al-
Nabawi, (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1403 H.), h. 208

29M. Syuhudi Ismail, Kriteria Hadis Shahih: Kritik Sanad dan Matan dalam Yunahar Ilyas
dan M. Mas'udi (ed.) Pengembangan Pemikiran terhadap Hadis, (Yogyakarta: Lembaga
Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 1996),  h. 9
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d. Susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.

B. Metode Pemecahan Masalah yang Tampak Bertentangan

Dalam sub bab ini akan dijelaskan dan diajukan berbagai solusi alternatif

memecahkan masalah yang tampak bertentangan. Permasalahan yang disebutkan

terakhir ini, dikenal dalam ilmu hadis dengan hadis-hadis mukhtalif. Untuk

memecahkan permasalahannya ada satu cabang ilmu hadis yang disebut dengan

Ilmu Mukhtalif al-Hadi>s\.

1. Makna dan Pemahaman mukhtalif

Secara bahasa mukhtalif (خمتلف) adalah bentuk subjek (isim fa>’il ) dari

kata اختالفا yaitu bentuk mash}ar dari kata .اختلف Menurut Ibn

Manzhûr, ihktilâf merujuk pada makna يتفق مل (tidak serasi/tidak cocok) dan كل
يتساو مامل (segala hal yang tidak sama). Hal ini dapat dilihat dalam Q.S. al-

An’a>m/6:141, َرُمَتَشاِبهٍ  َوَغيـْ ًا ُمَتَشاِ َوالرُّمَّانَ  َوالزَّيـُْتونَ  ُأُكُلهُ  ُخمَْتِلًفا َوالزَّرْعَ  َوالنَّْخلَ  “pohon

korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang

serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya)”.30

Berkenaan dengan itu, ‘Abd al-Wahab Khalaf memberikan pengertian

terhadap apa yang yang dimaksud dengan pertentangan dalil. Pertentangan dalil

dalam hal ini adalah: adanya dalil yang bertentangan pada waktu bersamaan

dengan dalil yang lain dalam permasalahan yang sama.31 Sementara al-Nawa>wi>

memberikan pengertian khusus tentang hadis-hadis mukhtalif sebagai dua buah

30 Jama>l al-Di>n Muh}ammad Ibn Mukarram Ibn Manzhu>r al-Afriqi> al-Mishri>, Lisa>n al-
‘Arab, (Bairu>t: Da>r al-Fikr, 1990), J. IX, h. 91. Sementara itu, Luis Ma’lu>f memberikan arti pada
kata ini antara lain dengan تعارض (pertentangan), تنوع (keragaman), تعدد (macam), dan تردد (saling
berlawanan). Lihat Luis Ma’lu>f, al-Munjid fi> Lugah wa al-A’la>m (Beirut: Dar al-Masyru>q, 1994),
h. 417-418, 966.

31 ‘Abd al-Wahab Khala>f, ‘Ilm Us}u>l al-Fiqh (t. tp: Dar al-Rasyi>d, 2007), h. 212
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hadis yang saling bertentangan secara lahiriyah. Akan tetapi makna yang

sebenarnya tidak bertentangan. Untuk mengetahui makna yang sesungguhnya

maka kedua hadis yang saling bertentangan tersebut dikompromikan atau di-

tarji>h}.32

Defenisi yang dikemukakan oleh al-Nawa>wi> ini tidak disepakati oleh Edi

Safri. Penulis terakhir ini menyebutkan bahwa defenisi tersebut kurang tegas

merumuskan makna. Defenisi yang dikemukakan al-Nawa>wi> ini meliputi semua

hadis yang secara lahiriah tampak bertentangan. Hal ini akan mengakibatkan

hadis yang maqbu>l (diterima sebagai dalil) dan yang mardu>d (tidak diterima

sebagai dalil) bisa dimasukkan juga dalam permasalahan hadis-hadis mukhtalif.

Padahal sejatinya hadis yang masuk dalam kategori mukhtalif adalah hadis-hadis

yang telah teruji otentisitasnya, hadis-hadis tersebut masuk kategori yang bisa

digunakan sebagai dalil. Jika ada yang maqbu>l dan ada juga yang mardu>d, maka

tinggal meninggalkan yang mardu>d dan menggunakan yang maqbu>l.33

Dalam hal ini penulis beranggapan bahwa sesungguhnya apa yang

dimaksud oleh Edi Safri sesungguhnya juga dimaksudkan oleh al-Nawa>wi>.

Kesamaan persepsi tersebut tersirat dari komentar al-Nawa>wi> selanjutnya bahwa

hadis-hadis mukhtalif tersebut ada yang memungkinkan untuk dikompromikan

dan ada yang tidak mungkin dikompromikan. Untuk masalah terakhir, apabila

tidak diketahui antara salah-satu dari hadis tersebut ada yangna>sikh dan

yang mansu>kh maka ditempuh jalan tarji>h.34 Dengan demikian bukankah ketika

melakukan tarji>h}, salah satu dari kedua hadis yang tampak bertentangan tersebut

akan ditinggalkan?

32 Tarji>h adalah usaha untuk mengetahui dalil mana yang lebih kuat di antara dalil-dalil
yang tampak bertentangan. Defenisi mengenai hadis-hadis mukhtalif ini dapat dilihat di Jalal al-
Di>n ‘Abd al-Rahma>n ibn Abi> Bakr al-Suyu>t}i>, Tadri>b al-Ra>wi> Syarh Taqri>b al-Nawawi> (Cet. II;
Madinah: al-Maktabah al-Ilmiyah, 1972), J. II., h. 196. Edi Safri, op. cit., h. 81

33 Ibid., h. 81-82
34 Jalal al-Di>n ‘Abd al-Rahma>n ibn Abi> Bakr al-Suyu>t}i>, op. cit., h. 197-198.
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Edi Safri sendiri mendefenisikan hadis\ mukhtalif sebagai hadis s}ah}i>h} atau

h}asan yang secara lahiriyahnya tampak bertentangan dengan hadis s}ah}i>h} atau

h}asan lainnya. Namun makna atau maksud sesungguhnya yang diinginkan oleh

hadis-hadis tersebut tidak bertentangan karena satu dengan yang lainnya dapat

dikompromikan atau dicari jalan penyelesaiannya dalam

bentuk nasakh atau tarji>h}.35

Sementara Ilmu Mukhtalif al-Hadi>s\ diistilahkan sebagai sebuah cabang

ilmu hadis yang membahas berbagai hadis yang nampak secara lahiriah saling

bertentangan. Dengan ilmu ini yang tampak bertentangan tersebut dapat

dihilangkan atau dikompromikan.36

Dari defenisi tersebut terlihat bahwa pada prinsipnya ilmu yang terakhir ini

adalah kumpulan teori dari para ahli. Teori ini digunakan untuk menyelesaikan

persoalan hadis-hadis yang secara lahiriyahnya tampak bertentangan.

Pada prinsipnya tidak ada dua kebenaran yang saling bertentangan. Jika

terjadi hal yang demikian, dipastikan salah satu dari kedua hal yang tampak

bertentangan itu tidak benar. ‘Abd al-Wahab Khala>f menyatakan bahwa tidak

ada pertentangan hakiki antara dua ayat atau hadis yang s}ah}i>h} atau antara ayat

dengan  hadis yang s}ah}i>h}. Jika tampak adanya dua dalil yang saling bertentangan,

kama yang tampak tersebut hanya secara lahiriyah saja, bukan bertentangan

secara hakiki. Tidak mungkin hakim memutuskan dalil yang benar untuk dua

perkara yang saling bertentangan.37 Untuk itu Ilmu Mukhtalif al-Hadi>s\ tampil

menyelesaikan permasalahan.

35 Edi Safri, op. cit., h. 83.
36 Muh}ammad ‘Ajja>j al-Khatib, Ushu>l al-Hadis\ ‘ulu>muh wa mus}t}ala>h}uh (Cet. III; Beirut:

Dar al-Fikr, 1975), h. 283. Defenisi yang senada juga dapat dilihat antara lain: S}ubhi> al-S}alih,
‘Ulum al-Hadi>s\ wa Must}ala>huh (Cet. IX; Beirut: Dar al-‘Ilm li al-Malayin, 1977), h. 111, al-
Nu’ma>n ‘Abd al-Mu’tal al-Qad}i>, al-Hadi>s\ al-Syari>f Riwa>yat wa Dira>yat (Kairo: Jumhuriyyat
Mis}r, al-‘Arabiyyah, 1975), h. 79.

37 ‘Abd. Al-Waha>b Khala>f, op. cit., h. 213.
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Sementara itu, dalam upaya pemecahan terhadap masalah adanya hadis-

hadis yang masih tampak bertentangan antara satu dengan yang lainnya

(mukhtalif), Edi safri menawarkan beberapa alternatif pemahaman konten hadis.

Alternatif ini diperlukan untuk mencari titik temu atau benang merah dari hadis-

hadis yang dipermasalahkan. Ada empat metode yang ditawarkan: 1. Pemahaman

kontekstual; 2. Pemahaman intertekstual; 3. Pendekatan kaidah us}u>l; 4. Ta’wi>l.

Dua metode pertama telah penulis singgung pada pembahasan sebelumnya.

Sementara dua metode terakhir yang dilakukannya untuk memahami hadi-hadis

tersebut adalah sebagai berikut:

a. Menggunakan Pendekatan Kaidah Us}u>l

Pemahaman dengan menggunakan pendekatan kaedah us}u>l ini adalah

memahami hadis-hadis Rasulullah saw. dengan memperhatikan dan

mempedomani ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah us}u>l terkait yang telah

dirumuskan oleh ahli us}u>l (us}u>liyu>n). Sementara itu yang menjadi objek kajian

ilmu us}u>l ialah bagaimana mendapatkan istiba>t} hukum dari dalil-dalil syar’i, baik

melalui al-Qur’a>n maupun hadis. Agar sampai pada tujuan tersebut, terlebih

dahulu dalil-dalil yang ada dipahami sehingga istinba>t} hukum sesuai dengan yang

dituju oleh dalil. Kaidah ushu>l yang terkait dengan hal ini antara lain: a>m, kha>s},

mut}laq,dan muqayyad. Dalil atau nas} yang umum harus dipahami dengan

keumumannya selama tidak ada nas } lain yang men-takhsishkan-nya. Jika ada

dalil yang men-thakhsish-kannya, maka nas } tersebut tidak lagi diberlakukan

secara umum. Hal yang sama juga berlaku bagi nas } yang mut}laq dengan yang

muqayyad.38

38 Edi Safri, al-Imam al-Syafi’iy: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif, (Padang:
IAIN Imam Bonjol Press, 1999), 100
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Contoh dari persoalan ini adalah tentang mengambil upah dari jasa

berbekam:

ثـََنا َكِثريٍ َأِيب ْبنِ َحيَْىي َعنْ اْألَْوزَاِعيِّ َعنْ ُمْسِلمٍ ْبنُ اْلَولِيدُ َأْخبَـَرنَاِإبـْرَاِهيمَ ْبنُ ِإْسَحقُ َحدَّ
َثِين  اللَّهِ َرُسولِ َعنْ َخِديجٍ ْبنُ رَاِفعُ َحدََّثِين يَزِيدَ ْبنِ السَّاِئبِ َعنْ قَارِظٍ ْبنُ ِإبـْرَاِهيمُ َحدَّ
39َخِبيثٌ احلَْجَّامِ وََكْسبُ َخِبيثٌ اْلَبِغيِّ َوَمْهرُ َخِبيثٌ اْلَكْلبِ َمثَنُ قَالَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ لَّهُ الَصلَّى

Hadis ini menunjukkan adanya larangan mengambil upah dari jasa

berbekam. Namun demikian ada hadis lain yang menyebutkan:

ثـََنا ثـََناقَاُلواُحْجرٍ ْبنُ َوَعِليُّ َسِعيدٍ ْبنُ َوقـُتَـْيَبةُ أَيُّوبَ نُ بْ َحيَْىي َحدَّ اْبنَ يـَْعُنونَ ِإْمسَِعيلُ َحدَّ
اللَّهِ َرُسولُ اْحَتَجمَ فـََقالَ احلَْجَّامِ َكْسبِ َعنْ َماِلكٍ ْبنُ أََنسُ ُسِئلَ قَالَ ُمحَْيدٍ َعنْ َجْعَفرٍ 
َعْنهُ فـََوَضُعواَأْهَلهُ وََكلَّمَ طََعامٍ ِمنْ ِبَصاَعْنيِ َلهُ َفَأَمرَ طَْيَبةَ أَبُوَجَمهُ حَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّى

40َدَواِئُكمْ أَْمَثلِ ِمنْ ُهوَ َأوْ احلَِْجاَمةُ بِهِ َتَداَويـُْتمْ َماأَْفَضلَ ِإنَّ َوقَالَ َخرَاِجهِ ِمنْ 

Hadis yang terakhir ini justru menunjukkan bahwa Rasulullah saw. pernah

berbekam yang dilakukan oleh Abu> T}aibah kemudian ia diberi upah oleh

Rasulullah saw. Dilihat dari sisi redaksi antara hadis-hadis tersebut nampak

saling bertentangan. Hadis pertama menjelaskan adanya larangan mengambil

keuntungan dari berbekam yang sekaligus menunjukkan bahwa perbuatan

tersebut haram.

Dalam hal ini para ulama mencoba memahami pertenatangan tersebut

dengan menggunakan pendekatan mut}laq dan muqayyad. Keharaman upah dari

hasil jasa bekaman kasb al-h}aja>m merupakan suatu yang mut}laq, kemudian

dibatasi oleh adanya qarinah (pertimbangan lain) untuk mengambil manfaat dari

39Abu> al-H}asan Muslim al-Hajja>j al-Qusairi> Al-Naisa>bu>ri> (selanjunya disebut dengan
Muslim), S}ah}i>h} Muslim, (al-Qa>hirah: Da>r Ibn al-Haitsam, 2001), h. 401

40Ibid, h. 403
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orang lain karena Rasullullah saw. melakukannya.41 Dengan keberadaan qari>nah

(petunjuk) ini menjadikan upah tersebut tidak lagi haram tetapi makru>h}.

b. Menggunakan Cara Ta’wi>l

Imam al-Sya>fi’i> berpendapat bahwa metode ta’wi>l dipandang dapat

digunakan untuk menghilangkan pertenatangan antara satu hadis

dengan hadis lainnya. Ta’wi>l sendiri berarti memalingkan lafaz dari makna

lahiriyahnya kepada makna lain yang dikandung oleh lafaz karena adanya qarinah

yang menghendakinya. Hal ini dilakukan jika makna lahiriyah yang ditampilkan

oleh lafaz hadis dinilai tidak tepat untuk menjelaskan makna yang dimaksud,

dengan mengambil kemungkinan makna lain yang lebih tepat di antara

kemungkinan makna yang dikandung oleh lafaz. Pemalingan ini dilakukan kerana

adanya dalil yang menghendakinya.42 Contoh dari pemahaman dengan

menggunakan metode ta’wi>l ini adalah sebagai berikut:

ثـََناقَالَ َسِعيدٍ ْبنُ اللَّهِ دُ ُعبَـيْ َأْخبَـَرنَا َثِين قَالَ َعْجَالنَ اْبنِ َعنْ َحيَْىي َحدَّ ُعَمرَ ْبنُ َعاِصمُ َحدَّ
قَالَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبِّ َعنْ َخِديجٍ ْبنِ رَاِفعِ َعنْ لَِبيدٍ ْبنِ َحمُْمودِ َعنْ قـََتاَدةَ ْبنِ 

43بِاْلَفْجرِ َأْسِفُروا

ثـََناقَاَال اْألَْنَصارِيُّ ُموَسىْبنُ َوِإْسَحقُ اجلَْْهَضِميُّ َعِليٍّ ْبنُ َنْصرُ َحدَّثـََناو َعنْ َمْعنٌ َحدَّ
َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ َكانَ ِإنْ قَاَلتْ َعاِئَشةَ َعنْ َعْمَرةَ َعنْ َسِعيدٍ ْبنِ َحيَْىي َعنْ َماِلكٍ 
قَالَ واْلَغَلسِ ِمنْ يـُْعَرْفنَ َماِمبُُروِطِهنَّ ُمتَـَلفَِّعاتٍ النَِّساءُ فـَيَـْنَصِرفُ الصُّْبحَ لِّيلَُيصَ َوَسلَّمَ 

44ُمتَـَلفَِّفاتٍ رَِوايَِتهِ ِيف اْألَْنَصارِيُّ 

41 Lihat Badra>n Abu> al-‘Ainain Badra>n, Adillah al-Tasyri>’ al-Muta’a>rid}ah wa Wuju>h} al-
Tarji>h} bainaha>, (al-Iskandariah: Muassah al-Syiariy al-Ja>mi’ah, 1985), h. 169

42 Edi Safri, op.cit., 118-119
43 Abd al-Rah}ma>n Ah}mad Ibn Syu’i>b Ibn ‘A>li> al-Nasa>’i>, Sunan al-Nasa>’i>, (Bairu>t Da>r

Kutub al-‘Ilmiyah, 1995), J. I, h. 198
44 Muslim, op. cit., h. 154
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Hadis pertama yang diriwayatkan oleh al-Nasa>’i> pada contoh di atas

menggambarkan bahwa waktu yang lebih afd}al untuk melaksanakan shalat subuh

ialah waktu asfar, yakni waktu subuh sudah mulai terang. Sedangkan hadis kedua

menjelaskan bahwa waktu yang afd}al untuk melaksanakan shalat subuh

ia galas, yakni suasana gelap di ujung malam dan datangnya cahaya subuh.

Kedua hadis di atas memperlihatkan pertenatangan antara satu dengan lainnya,

di mana hadis pertama di akhir waktu dan hadis kedua di awal waktu.

Dalam permasalahan ini Imam al-Sya>fi’i> tidak melihat pertentanagn antara

kedua hadis di atas. Dalam hal ini Imam al-Sya>fi’i> men-ta’wi>l-kan

kata isfar pada hadis pertama. Di mana isfa>r yang semulanya dimaknai dengan

“waktu subuh yang sudah mulai terang mendekati matahari terbit” di-ta’wi>l-kan

dengan makna “awal waktu subuh yang ditandai dengan terbitnya cahaya fajar

yang tampak di langit.45 Dalam kata lain, makna isfa>r pada hadis pertama di-

ta’wi>l -kan dengan makna galas pada hadis kedua. Hal ini dilakukan karena hadis

kedua dipandang memiliki nilai lebih dibanding hadis kedua untuk dijadikan

sebagai h}ujjah.46

Dengan cara ini maka berbagai pertentangan yang ada dapat dihilangkang

sekaligus hadis-hadis tersebut dapat dipahami sacara komprehensif. Pengalihan

makna yang dilakukan dalam memecahkan masalah ini akan memperjelas makna-

makna yang masih belum jelas.

Disebutkan bahwa Imam al-Syafi’i> termasuk dari ulama awal yang

mengemukakan lalu merumuskan pemecahan masalah Mukhtalif al-Hadi>s\ ini.47

45 Edi Safri, op. cit., h. 123
46 Ibid. h. 121-122
47 Tulisan Imam al-Syafi’i> mengenai permasalahan Mukhtalif al-Hadi>s\ ini dapat dilihat

dalam kitabnya al-Umm. Pada awalnya Kita>b Ikhtila>f al-Hadi>s\ ini ditulis dalam sebuah kitab
sendiri, belakangan baru dimasukkan dalam al-Umm. Lihat Muh}ammad bin Idris al-Sya>fi’i>, al-
Umm (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 586-679; Muh}ammad bin Idris al-Sya>fi’i>, al-Risa>lah (Beirut:
Dar al-Fikr, t.th.), h. 210-342; Edi Safri, op. cit., h. 94
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Baru setelah itu diikuti oleh ulama’ lainnya seperti: Ibnu Qutaybah,48 Ibnu Furak,

dan al-T}ah}a>wi>.49 Penulis berpendapat sama dengan apa yang dikemukakan oleh

Edi Safri50 bahwa kontribusi Imam Syafi’i ini merupakan sebuah usaha yang

sangat penting. Urgensinya terletak tidak hanya sebagai pelopor ilmu ini tetapi

juga telah berhasil meletakkan kerangka teoritis yang cukup representatif untuk

menyelesaikan segala bentuk perbedaan yang terdapat dalam hadis.

Sementara itu ulama’ belakangan sebagaimana yang penulis singgung

sebelumnya (Ibnu Qutaybah, Ibnu Furak, dan al-T}ah}a>wi>), hanya mengikuti cara

dan teori yang telah dibangun dengan baik oleh Imam al-Syafi’i>.

2. Metode Pemecahan Masalah yang Masih Tampak Bertentangan

Muh}addis\ (ahli hadis) yang disebutkan terakhir ini—dalam menyelesaikan

permasalahan hadis mukhtalif mengemukakan prinsipnya sebagai berikut:

Jangan sekali-sekali mempertentangkan hadis-hadis Rasulullah satu dengan
yang lainnya selama mungkin ditemukan jalan (untuk
mengkompromikannya) agar hadis-hadis tersebut dapat sama-sama
diamalkan. Jangan telantarkan yang satu lantaran yang lain karena kita
punya kewajiban yang sama untuk mengamalkan masing-masingnya. Oleh
karena itu jangan jadikan (nilai) hadis-hadis tersebut sebagai pertentangan
kecuali apabila tidak mungkin dapat diamalkan selain harus meninggalkan
salah satunya.51

Sebagaimana penulis singgung di atas bahwa kebenaran itu tidak mungkin

bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Tidak ada kemungkinan

Nabi saw. menyampaikan ajaran Islam yang benar-benar saling bertentangan

48 Abu Muh}ammad ‘Abd Alla>h ibn Muslim ibn Qutaibah al-Dainuri>, Ta’wi>l Mukhtalaf al-
Hadi>s\ (Kairo: Maktabah al-Kulliyah, 1386 H) keterangan ini dapat dilihat dalam Muh}ammad Abu>
Zahwu, al-Hadi>s\ wa al-Muh}addis\u>n (Mesir: Matba’ah al-Mis}r, t.th.), h. 362-363.

49 Ibnu Furak menulis Musykil al-Hadi>s\ wa Baya>nuh, sementara al-T}aha>wi> menulis
Musyki>l al-As\ar. Kedua kitab ini ditulis untuk membantah bahwa hadis-hadis banyak yang
bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Lihat Muh}ammad ‘Ajja>j al-Khatib, op. cit., h. 286.

50 Edi Safri, loc. cit.
51 Terjemahan ini penulis sadur dari Edi Safri, op. cit., h. 96. Sementara ungkapan Imam

al-Syafi’i> tersebut dapat dilihat dalam kitabnya al-Umm, op. cit., h 664.
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antara satu dengan yang lainnya. Jika terdapat penilaian adanya pertentangan

antara satu hadis dengan hadis yang lain, maka ada dua kemungkinan yang

terjadi. Pertama, salah satu dari dua hadis tersebut bukan hadis maqbu>l. Hadis

mardu>d baik itu d}a’i>f (lemah) atau maud}u>’ (palsu) memiliki kemungkinan yang

besar bertentangan dengan hadis s}ah}i>h} atau h}asan. Kedua, adanya pemahaman

yang keliru terhadap maksud yang diinginkan oleh hadis-hadis tersebut.52 Bisa

jadi hadis-hadis yang tampak bertentangan tersebut memiliki konteks (maksud

dan tujuan) yang berbeda. Jika ini yang terjadi, maka justru kedua hadis tersebut

dapat diamalkan sesuai dengan konteksnya.

Imam al-Sya>fi’i> sendiri—dari hasil penelitian Edi Safri—menawarkan

empat alternatif pemecahan masalah hadis yang berkaitan dengan masalah ini.

Tiga solusi berhubungan dengan hadis yang tampak bertentangan dan satu dalam

bentuk perbedaan (tanawwu’).53 Ketiga solusi pertama tersebut, sesuai dengan

urutannya adalah sebagai berikut:

a. Kompromi

Cara ini adalah cara yang dimaksudkan untuk menghilangkan pertentangan

yang terlihat secara lahiriyah dengan cara mencari titik temu kandungan makna

masing-masing hadis sehingga maksud sesungguhnya yang diinginkan oleh setiap

hadis tersebut dapat dikompromikan. Pemacahan dengan metode ini dapat

ditemukan dengan cara mencari keterkaitan makna sehingga masing-masing

hadis dapat diamalkan sesuai dengan konteksnya. Untuk menemukan titik temu

antara hadis-hadis yang tampak bertentangan tersebut, maka perlu melakukan 4

(empat) cara, yaitu: a. Memahami kandungan hadis dengan pendekatan kaidah

52 Edi Safri, op. cit., h. 97
53 Ibid., h. 95-146.
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us}u>l; b. Mencari pemahaman kontekstual; c. Melihat pemahaman korelatif; d.

Ta’wi>l.54

b.Nasakh

Cara kedua ini dilakukan setelah cara yang pertama memang sudah tidak

mampu lagi memecahkan permasalahan. Di sini terungkap bahwa cara kompromi

tidak membuahkan penyelesaian, oleh sebab itu ditempuh cara nasakh. Pada

hadis-hadis mukhtalif yang pertentangannya tidak hanya terjadi pada makna

lahiriyahnya namun juga pada makna yang dikandungnya, berkemungkinan besar

salah satu dari hadis tersebut telah terjadi na>sikh dan satu yang lainnya

mansu>kh.55 Jika ini yang terjadi, maka na>sikh diamalkan dan mansu>kh

ditinggalkan.

c.Tarji>h}

Tarji>h} secara bahasa berarti ‘menguatkan’, sementara secara istilah

menurut defenisi mayoritas ulama adalah: ‘menguatkan salah satu indikator dalil

yang z}anni> atas yang lainnya untuk diamalkan’.56

Cara Tarji>h dimaksud adalah membandingkan hadis-hadis yang tampak

bertentangan yang tidak dapat dikompromikan dan tidak pula ditemukan adanya

indikasi nasakh. Dari hasil perbandingan tersebut diambil hadis yang lebih kuat

yang memilki nilai yang lebih tinggi dari hadis yang lainnya, di mana yang lebih

kuat diamalkan dan yang lemah ditinggalkan. Oleh karena itu berbagai hal yang

dapat menguatkan sebuah hadis yang dapat dijadikan dalil digunakan sebagai

data pendukung untuk melemahkan hadis yang lain memiliki pendukung lebih

54 Pembahasan lebih lengkap tentang masalah ini sudah dibahas pada pembahasan
sebelumnya pada pembahasan mengenai ‘Kerangka Metodologis Syarah Hadis’.

55 Muhammad 'Ajaj al-Khatib, op. cit., h. 288
56 Lihat misalnya Nasrun Haroen, Ushul Fiqh, (Cet ke-2; Jakarta: Logos Wacana Ilmu,

1997), h. 196
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sedikit dari sisi sanad dan matan. Dengan membandingkan dua hadis yang

bertentangan ini, bisa diketahui mana hadis yang lebih ra>jih} (kuat) dan yang

lainnya marju>h (dilemahkan). Dengan cara ini pertentangan dapat dihindari.

Dengan demikian pula maka hadis ra>jih} diamalkan dan yang marju>h}

ditinggalkan.57

Sebagaimana disinggung sebelumnya Imam al-Sya>fi’i> melakukan ketiga

cara ini secara berurut. Artinya yang pertama akan dilakukan adalah kompromi,

lalu nasakh. Jika hal ini juga belum menyelasikan masalah, maka baru dilakukan

tarji>h}.

Urutan ini berbeda dengan apa yang dilakukan dalam Mazhab Hanafiyah.

Kelompok terakhir lebih mendahulukan melakukan nasakh untuk menghindari

kerja yang berulang. Jika dilakukan kompromi terlebih dahulu, sementara

pertentangan itu sudah ada kejelasan tentang nasakh-nya, maka cara kompromi

dianggap hanya menghabiskan waktu. Memang belum ada penelitian yang

mengungkap latar belakang Mazhab Hanafiyah melakukan urutan yang berbeda

dengan Imam al-Sya>fi’i>.

Sementara itu pemecahan masalah yang berhubungan dengan perbedaan

yang terkandung dalam hadis diselesaikan dengan cara tanawwu’ al-iba>dah

berikut ini.

d.Tanawwu’ al-‘Iba>dah

Cara terakhir ini adalah cara yang ditempuh Imam al-Sya>fi’i> untuk

memecahkan masalah yang terjadi jika terjadi perbedaan antara satu hadis

dengan hadis lainnya. Perbedaan itu bukan dalam arti ta’a>rud} (bertentangan),

tetapi dalam arti tanawwu’ (pola).

57 Ibid.
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Berkenaan dengan dua hal ini, Salman bin ‘umar al-Sunaid mengutip Ibnu

Taymiyyah dan al-Sya>tibi> menyatakan bahwa ikhtila>f terbagi menjadi dua:

tanawwu’ dan tad}a>d}. Bagian pertama bermakna perbedaan yang bersifat variasi,

sementara bagian kedua bermakna perbedaan yang bersifat kontradiksi.58

Variasi yang dibicarakan pada bagian ini adalah variasi yang dibolehkan

dalam ibadah. Dengan kata lain adanya berbagai macam bentuk ibadah yang

memang memiliki sandaran riwayat yang bermacam-macam pula. Ibnu

Taymiyyah dan Ibnu ‘Abd al-‘Izz al-Hanafi> menyebutnya dengan istilah ikhtilaf

al-‘anwa>’.59

Sementara itu Edi Safri sendiri memberikan defenisi masalah ini sebagai

adanya hadis-hadis yang menerangkan praktek ibadah tertentu yang diajarkan

oleh Rasulullah saw. namun demikian terdapat perbedaan antara yang satu

dengan yang lain, bukan pertentangan, sehingga menggambarkan keberagaman

dalam pelaksanaan ibadah tersebut.60

Dalam perkara ini yang akan menjadi pertimbangan adalah mengamalkan

pola yang lebih afd}al. Untuk permasalahan ini, maka perlu dilihat tiga hal berikut

ini: pertama, ragam ibadah yang sering dilakukan oleh Rasulullah saw. dan para

sahabat; kedua, ajaran yang terkandung dalam hadis itu sendiri, mana yang lebih

lengkap dan tepat sesuai dengan kondisi pengguna; ketiga, mana dari hadis-hadis

tersebut yang lebih tinggi tingkat ke-s}ah}i>h}-annya.61

Solusi alternatif yang ditawarkan oleh Imam al-Sya>fi’i> yang direformulasi

oleh Edi Safri di atas cukup menarik. Namun demikian penulis beranggapan

bahwa formula yang terakhir (tanawwu’ al-iba>dah) hanya merupakan metode

58 Salman bin ‘umar al-Sunaid, al-Tanawwu’ al-Masyru>’ fi> S}ifat al-S}alah, terj. Arif
Munandar, Variasi Praktik Shalat Nabi SAW. Kajian Lengkap Seputar Ragam Tata Cara Shalat
Sesuai Praktik Nabi SAW. (Cet I; Solo: Qiblatuna, 2011), h. 25

59 Ibid., h. 27
60 Edi Safri, op. cit., h. 132
61 Ibid., h. 138
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tambahan saja. Metode terakhir ini tidak beda dengan metode kompromi. Kedua

hadis yang saling berhadapan itu dapat diamalkan seluruhnya. Lebih lanjut

penulis melihat bahwa apa yang ditawarkan tersebut juga masih kurang.

Kekurangan tersebut adalah bagaimana jika seluruh cara yang ditawarkan

tersebut tidak bisa dilakukan? Haruskah terjadi pemaksaan aplikasi teori?

Untuk itu maka, sebagaimana sudah penulis singgung pada awal disertasi ini, al-

tawqi>f diperlukan. Al-tawqi>f adalah menunggu penyelesaian masalah sampai ada

petunjuk atau dalil lain yang dapat menyelesaikannya atau menjernihkannya.62

Berkenaan dengan ini pula maka Ibnu Hajar lebih lanjut menyatakan bahwa hadis

maqbu>l yang tidak ada pertentangan dengan hadis maqbu}l lainnya disebut

sebagai muhkam. Namun demikian jika ada hadis yang memiliki kualitas yang

sama dengan hadis maqbu>l tersebut maka hadis tersebut dianggap mukhtalif dan

hadis-hadis tersebut harus dikompromikan secara wajar. Bila tidak dapat

dikompromikan dan ada data sejarah yang memastikan kedua hadis tersebut

tidak keluar secara bersamaan, maka yang datang datang terakhir dianggap

na>sikh dan yang lainnya mansu>kh. Jika langkah ini tak bisa dilakukan maka

hadis-hadis yang saling bertentangan tersebut akhirnya dipending (tawaqquf).63

Langkah terakhir ini penulis anggap sebagai langkah yang sangat perlu dilakukan

untuk menghindari pemaksaan teori dan juga ketergesaan dalam mengambil

istinba>t} (kesimpulan).

C. Kaidah Hadis dalam Rumusan al-Alba>ni>

Meskipun al-Alba>ni> merupakan salah seorang ulama kontemporer dalam

bidang hadis, menemukan rumusannya tentang hadis tidaklah muda. Hal ini

62 M. Syuhudi Ismail, Metodologi...op. cit., h. 144
63 Ah}mad bin ‘Ali> Ibn Hajar al-‘Asqala>ni>, Nuukhbah al-Fikr (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-

‘Arabi, t.th.), h. 60. Bandingkan dengan Daniel Juned, op. cit., h. 113
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disebabkan di antaranya karena al-Alba>ni> sendiri tidak menuliskan satu buku

khusus yang berkenaan dengan rumusan-rumusan hadis.64

Al-Alba>ni> mendefinisikan hadis melalui dua arti: Bahasa dan istilah. Secara

bahasa hadis\ diartikan sebagai perkataan yang sering diucapkan dan disampaikan

melalui suara atau tulisan.65 Sementara itu secara  istilah bagi al-Alba>ni>, hadis\

sinonim dengan sunnah. Definisi ini juga sama dengan yang dikemukakan oleh

mayoritas ulama. Lebih lanjut ia menyebutkan bahwa sebenarnya sunnah

berdasarkan definisi bahasa pada dasarnya adalah perbuatan dan ketetapan.

Sementara hadis adalah perkataan. Kedua hal ini (sunnah dan hadis) sama-sama

disandarkan kepada Nabi saw. 66

Sementara itu, berkenaan dengan kaidah hadis s}ah}i>h} secara umum seperti

yang dikemukakan oleh al-Alba>ni> tentang ilmu hadis tidak berbeda dengan para

pendahulunya. Artinya rumusan al-Alba>ni> bukanlah sebuah formulasi yang baru.

Ketika merumuskan hadis s}ah}i>h}, al-Alba>ni> menyebutnya sebagai berikut:

احلديث الصحيح هو املسند املتصل برواية العدل الضابط عن مثله إىل منتهاه وال يكون 
67شاذا وال معلال

Hadis s}ah}i>h} adalah hadis yang memiliki sanad yang bersambung dengan

periwayat  yang ‘a>dil dan d}a>bit} dari orang yang sama sampai pada akhir

(sanad) dan tidak terdapat kejanggalan dan ‘illah.

64 Tulisan khusus al-Alba>ni> mengenai rumusan hadis pada umumnya ditulis oleh orang lain
berdasarkan kepada pendapat al-Alba>ni> sendiri. Di antara penulis yang melakukan hal itu adalah
‘Is}a>m Mu>sa> Ha>di>. Penulis yang terakhir ini sudah menuliskan paling tidak 2 (dua) karya yang
berkenaan dengan formulasi al-Alba>ni> mengenai kaidah-kaidah ilmu hadis. Dua karya tersebut
adalah: al-Raud} al-Da>ni> fi> al-Fawa>id al-Hadi>s\ah li al-‘Alla>mah Muh}ammad Na>s}ir al-Di>n al-
Alba>ni> yang diterbitkan oleh al-Maktabah al-Islamiyyah di ‘Amman Yordania pada tahun 1422
H; ‘Ulum al-Hadis\ li al-‘Alla>mah al-Alba>ni> Rahimah Alla>h yang diterbitkan oleh Da>r Ibnu Hazm
di Beirut Libanon pada tahun 1424 h.

65Muh}ammad Na>s}ir al-Di>n al-Alba>ni>, al-Hadi>s\ Hujjatun bi Nafsihi fi> al-‘Aqa>’id wa al-
Ahka>m, terj. Darwis, Berhujjah dengan Hadits Ahad dalam Masalah Akidah dan Hukum (Cet. I;
Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008), h. 20

66Ibid.
67‘Is}a>m Mu>sa> Ha>di>, ‘Ulum al-Hadis\ li al-‘Alla>mah al-Alba>ni> Rahimah Alla>h (Beirut: Da>r

Ibnu Hazm,  1424 h.), h. 11-12
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Terlihat dari rumusan di atas bahwa apa yang dikemukakan oleh al-Alba>ni>

bukanlah hal yang baru, rusmusan itu sama juga dengan rumusan ulama’

pendahulunya.68 Persyaratan yang diajukan al-Alba>ni> tentang hadis s}ah}i>h} adalah:

1. Sanad bersambung; 2. Periwayat ‘a>dil; 3. Periwayat d}a>bit}; 4. Tidak ada

kejanggalan; 5. Tidak terdapat ‘illah.

Al-Alba>ni> sangat memperhatikan otentisitas sebuah hadis. Meskipun

demikian pemikiran al-Alba>ni> sekali lagi tidak tergolong sebagai sebuah

pemikiran baru. Pemikirannya tetap mengacu pada pemikiran ulama hadis

konservatif. Langkah-langkah yang ditempuh oleh al-Alba>ni> juga tidak berbeda

dengan apa yang dilakukan mayoritas ulama lainnya. Ketika al-Alba>ni> meneliti

dan menentukan otentisitas dsn kepalsuan hadis, ia akan mendasarkannya pada

analisa isna>d dengan cara mencari informasi yang terdapat dalam kamus-kamus

biografi periwayat hadis. Al-Alba>ni> tergolong orang yang sangat ketat dalam

menentukan otentisitas hadis ini. Baginya isna>d yang tidak s\iqah, maka hadisnya

juga termasuk kategori tidak kuat.69

Ketekunan al-Alba>ni> terhadap hadis ini lebih lanjut terlihat nyata ketika ia

menulis buku sebagaimana yang penulis teliti sekarang ini. Al-Alba>ni>

menyebutkan secara tegas bahwa ia berusaha keras menuliskan secara luas

masalah yang berkenaan dengan tata cara shalat yang sesuai dengan apa yang

dilakukan oleh Nabi saw. Berkenaan dengan ini ia juga menyebutkan secara tegas

bahwa hadis-hadis tentang shalat yang ada sama sekali tidak memerlukan yang

d}a’i>f, karena hal itu hanya bersifat meraba-raba sedangkan keyakinan yang

68Lihat misalnya Muh}ammad Mah}fu>z} al-Tirmisi>, Manhaj Z|awi> al-Naz}a (Surabaya: Ahmad
Ibn Sa’ad Ibn Nabhan, 1394 h.), h. 8; Mah}mu>d al-T}ah}h}a>n, Taisi>r Mus}t}alah} al-Hadi>s\ (t.tp.: Da>r al-
Fikr, t.th.), h. 30

69Kesimpulan yang sama juga dikemukakan oleh Kamaruddin Amin, Menguji Kembali
Keakuratan Metode Kritik Hadis (Jakarta: Hikmah, 2009), h. 74, 79.
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bersifat meraba-raba adalah lemah. Cara yang lemah, bagi al-Alba>ni>, tidak boleh

digunakan untuk menjalankan ibadah kepada Allah swt.70

Tidak semua pemikir Islam setuju dengan apa yang dikemukakan oleh al-

Alba>ni> ini. Di antara pemikir ada yang bahkan sama sekali mengabaikan

petunjuk Nabi saw. tentang tata cara pelaksanaan shalat . Kassim Ahmad,

misalnya, berpendapat bahkan shalat tidak memerlukan petunjuk Nabi saw. Bagi

pemikir terakhir ini, perintah shalat sudah ada pada awal Islam. Surah ketiga

dari al-Qur’an (al-Muzammil) mengindikasikan bahwa bahwa ibadah religius ini

telah dikenal dan dipraktekkan sejak awal. Bagi Kassim Ahmad ibadah shalat

dicukupkan berdasarkan petunjuk al-Qur’an dan tidak memerlukan lagi yang

selainnya.71

Pendapat seperti ini, menurut penulis, sepantasnya tidak ada, Karena

bagaimanapun sebuah ibadah haruslah dilandasi dengan dalil-dalil perintah.

Keberadaan al-Qur’an, sebagaimana yang diklaim oleh Kassim Ahmad, belumlah

mencukupi perintah itu secara terperinci. Di sinilah hadis mengambil perannya.

Namun demikian hadis yang digunakan sebagai dalil tersebut juga hadis yang

telah teruji otentisitasnya.

Penulis berpendapat sama dengan apa yang dikemukakan oleh al-Alba>ni>.

Ibadah terutama dalam hal ini shalat harus dilandasi dengan dalil yang pasti.

Kepastian sebuah hadis tentu didapati setelah dilakukan penelitian yang

mendalam. Ibadah tidak diperbolehkan kecuali atas dasar hukum yang telah

ada.72

70al-Alba>ni>, S}ifat S}ala>t...,op. cit., h. 40-41
71 Lihat Kassim Ahmad, Hadis Ditelanjangi, Sebuah Re-evaluasi Mendasar atas Hadis

(t.tp.: Trotoar, 2006), h. 28-29
72 األصل في العبادات البطالن حتى يقوم دليل على األمر “Asal dari ibadah adalah batil, sampai tegaknya

dalil yang memerintahkannya” kaidah ini mengarahkan untuk tidak merekayasa amalan ibadah
ritual yang tidak ada sumbernya. Kaidah ini sesuai dengan hadis: َمْن َعِمَل َعَمًال َلْيَس َعَلْيِه َأْمُرنَا فـَُهَو َردٌ 
“barang siapa melakukan sebuah amalan yang tidak kami perintahkan maka amalan tersebut
tertolak.” (H.R. Bukhari). Lihat A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam
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Al-Alba>ni> sangat menjunjung tinggi hadis. Ia bahkan menyatakan bahwa

dalam menemukani istinba>t} (kesimpulan hukum), tidak diperbolehkan

mendahulukan qiya>s (analogi) dari pada hadis.  Ini dianggap tidak sah oleh al-

Alba>ni>. Lebih mendahulukan qiya>s dari pada hadis bertentangan dengan al-

Qur’an dan hadis. Dalam keadaan seperti ini yang dikehendaki adalah lebih

mengikuti sunnah. Berkenaan dengan ini al-Alba>ni> memperkuat argumentasinya

dengan mengutip pendapat Imam Syafi’i yang mengatakan “wajib hukumnya

untuk menerima khabar apabila ditetapkan ke-s}ah}i>h}-annya, walaupun belum

diamalkan oleh para imam.” Kemudian al-Alba>ni> melanjutkan argumentasinya

ini dengan mengutip kembali pendapat Ibnu Qayyim yang menyatakan bahwa

Imam Ahmad tidak pernah mendahulukan perbuatan, pendapat ataupun qiya>s dan

pendapat para sahabat terhadap hadis s}ah}i>h}. Juga bukan karena ketidaktahuannya

tentang hadis yang bertentangan yang dijadikan ijma’ (konsensus) oleh banyak

orang. Imam Ahmad menolak pandangan adanya ijma’ dalam hal ini dan menolak

mendahulukannya dari pada hadis s}ah}i>h}. keterangan Rasulullah lebih mulia dari

pada harus mendahulukan ijma’ .73

Berkenaan dengan masalah penggunaan hadis a>h}a>d sebagai landasan

hukum permasalahan akidah, ada sebagian kelompok yang menolaknya.

Kelompok ini menyatakan bahwa hadis a>h}a>d tidak bisa digunakan sebagai dalil

permasalahan akidah. Mereka yang menolak hadis a>h}a>d sebagai landasan akidah

beranggapan bahwa hadis a>h}a>d hanya berimplikasi pada z}an (dugaan). Namun

demikian kelompok terakhir ini tetap membolehkan penggunaah hadis a>h}a>d

dalam permasalahan hukum.

dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis (Cet. 3; Jakarta: Prenada Media Grup,
2010), h. 115

73al-Alba>ni>, al-Hadi>s\ Hujjatun..., op.cit., h.65
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Al-Alba>ni> merasa aneh dengan pandangan terakhir ini (menolak hadis a>h}a>d

sebagai landasan masalah akidah dan menerimanya sebagai landasan hukum). Al-

Alba>ni> menyatakan bahwa membedakan seperti ini tidak ada landasan hukumnya

baik di dalam al-Qur’an maupun sunnah. Jika tidak bisa dijadikan sebagai

landasan akidah, maka tidak juga boleh menjadi landasan hukum. Z}an (dugaan)

yang tidak bisa dijadikan landasan hukum itu adalah z}an yang menurut bahasa

sinonim dengan bohong dan poraduga tidak benar. Berdalil tanpa ilmu. Dugaan

seperti ini haram digunakan untuk hal-hal yang berkenaan dengan masalah

akidah.74

Di antara dalil yang digunakan al-Alba>ni> untuk mendukung pendapatnya

ini, antara lain adalah:

Q.S. al-Taubah/9:122.

                    
             

Terjemahnya :
Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang).
Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa
orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk
memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka Telah kembali
kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.

Q.S. al-Isra>’/17:36

                 
 

Terjemahnya :
Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai
pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati,
semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.

74Ibid., h. 80-85
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Q.S. al-Hujura>t/49:6

                  
   

Terjemahnya :
Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik
membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak
menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui
keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

Penulis menyepakati apa yang dikemukakan oleh al-Alba>ni> berkenaan

dengan permasalahan ini. Sudah merupakan kewajiban untuk tetap menggunakan

dalil-dalil—meskipun berstatus z}an—dalam aspek hukum dan akidah.

Sesengguhnya ungkapan yang menyatakan dibolehkannya hadis a>ha>d hanya

dalam permasalahn hukum, akan menjadi bumerang terhadap masalah hukum itu

sendiri. Hukum harus ditegakkan dengan sebuah kepastian. Praduga tidak akan

menyelesaikan permasalahan.

Maka oleh karena itu pemisahan antara hukum dan akidah tidak harus

terjadi. Jika hukum bisa ditegakkan atas dasar praduga yang benar dan telah

teruji kebenarannya, maka akidah juga bisa demikian. Praduga yang ada pada

hadis a>ha>d adalah praduga yang kuat akan kebenaran. Praduga itu sudah tidak

lagi menjadi praduga, karena telah teruji kebenarannya.

D. Matan Hadis yang Diteliti.

Sebagaimana telah disebutkan pada bab pendahuluan penelitian ini, ada 55

(lima puluh lima) matan hadis yang menjadi fokus penelitian. 55 matan hadis

tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
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Tabel

Matan Hadis Fokus Penelitian

No
Posisi Matan

(Halaman)
Matan

1 78

خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ناس 
وهم يصلون قعودا من مرض فقال : ( إن صالة 

القاعد على النصف من صالة القائم

2 79
وملا أسن صلى اهللا عليه وسلم وكرب اختذ عمودا يف 

مصاله يعتمد عليه
3 79 كان جيلس مرتبعا
4 80 كان يقف حافيا أحيانا ومنتعال أحيانا

5 82
إذا صلى أحدكم إىل سرتة فليدن منها ال يقطع 

الشيطان عليه صالته
6 86 كان يرفع صوته بالتكبري حىت يسمع من خلفه

7 87
كان يرفعهما ممدودة األصابع [ ال يفرج بينها وال 

يضمها ]
8 88 على الصدركان يضعهما 

9 89
فإذا صليتم فال تلتفتوا فإن اهللا ينصب وجهه لوجه 

عبده يف صالته ما مل يلتفت
10 93 اللهم أنت امللك ال إله إال أنت سبحانك وحبمدك

11 95
أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم من مهزه ونفخه 

ونفثه

12 98
فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإال فامحد اهللا وكربه 

وهلله

13 100
كنا نقرأ يف الظهر والعصر خلف اإلمام يف الركعتني 
األوليني بفاحتة الكتاب وسورة ويف اآلخريني بفاحتة 



90

الكتاب

14 102

جوز صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم يف الفجر (ويف 
حديث آخر : صلى الصبح فقرأ بأقصر سورتني يف 

القرآن) فقيل : يا رسول اهللا مل جوزت قال : 
عت بكاء صيب فظننت أن أمه معنا تصلي مس

فأردت أن أفرغ له أمه

15 105

كان إذا قرأ : أليس ذلك بقادر على أن حييي 
املوتى قال : سبحانك فبلى وإذا قرأ سبح اسم 

ربك األعلى قال : ( سبحان ريب األعلى )

16 108
كان إذا قرأ وهو يف البيت يسمع قراءته من يف 

احلجرة
17 112 السورتان مهانعم 

18 112
كانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة 

األوىل

19 114

وقد أمر ( املسيء صالته ) بقراءة الفاحتة يف كل 
ا يف الركعة  ركعة حيث قال له بعد أن أمره بقراء

األوىل

20 117
وكان صلى اهللا عليه وسلم رمبا جهر بالقراءة فيها 

ورمبا أسر
21 122 قرأ يف ركعة الوتر مبائة آية من النساء
22 124 خيافت فيها خمافتة بعد التكبرية األوىل

23 124
اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل يف الدنيا فإن منزلك 

عند آخر آية تقرؤها
24 125 ليس منا من مل يتغن بالقرآن

25 128
صلى صالة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال 

أليب : ( أصليت معنا ) قال : نعم قال : ( فما 
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منعك [ أن تفتح علي ]

26 128
مث كان صلى اهللا عليه وسلم إذا فرغ من القراءة 

سكت سكتة
27 130 كان جيايف وينجي مرفقيه عن جنبيه
28 133 سبحان ريب العظيم وحبمده ( ثالثا )

29 135

ال تتم صالة ألحد من الناس حىت . . . يكرب . . 
. مث يركع . . . مث يقول : مسع اهللا ملن محده حىت 

يستوي قائما
30

31 140 يرفع يديه إذا سجد–أحيانا -كان

32 140
إذا سجد أحدكم فال يربك كما يربك البعري وليضع 

يديه قبل ركبتيه
33 145 إنه من أسوإ الناس سرقة
34 146 سبحان ريب األعلى وحبمده ( ثالثا )

35 148

خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف 
-[ الظهر أو العصر ] - إحدى صاليت العشي 

وهو حامل حسنا أو حسينا فتقدم النيب صلى اهللا 
عليه وسلم فوضعه [ عند قدمه اليمىن ] مث كرب 
ة للصالة فصلى فسجد بني ظهراين صالته سجد

أطاهلا قال : فرفعت رأسي [ من بني الناس ] فإذا 
الصيب على ظهر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وهو ساجد فرجعت إىل سجودي فلما قضى 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصالة قال الناس 
: يا رسول اهللا إنك سجدت بني ظهراين صالتك 
[ هذه ] سجدة أطلتها حىت ظننا أنه قد حدث 

أو أنه يوحى إليك قال : ( كل ذلك مل يكن أمر 
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ولكن ابين ارحتلين فكرهت أن أعجله حىت يقضي 
حاجته )

36 149

( ما من أميت من أحد إال وأنا أعرفه يوم القيامة ) 
قالوا : كيف تعرفهم يا رسول اهللا يف كثرة اخلالئق 

م  قال : ( أرأيت لو دخلت صربة فيها خيل دهم 
أما كنت تعرفه منها ) قال : وفيها فرس أغر حمجل

بلى . قال : ( فإن أميت يومئذ غر من السجود 
حمجلون من الوضوء )

37 151 كان يرفع يديه مع هذا التكبري

38 153

اللهم ( ويف لفظ : رب ) اغفر يل وارمحين [ 
[ وعافين ] -واجربين ] [ وارفعين ] واهدين 

وارزقين

39 156
كلها ( ويف رواية :  يف  مث افعل ذلك يف صالتك  

كل ركعة )

40 157
فإذا جلست يف وسط الصالة فاطمئن وافرتش 

فخذك اليسرى مث تشهد
41 158 ا كان رفع إصبعه حيركها يدعو 

42 160

إذا قعدمت يف كل ركعتني فقولوا : التحيات إخل . . 
. وليتخري أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدع اهللا 

عز وجل [ به ]
43 179 كان يقنت يف الصلوات اخلمس كلها
44 179 جيعله قبل الركوع

45 181
يفضي بوركه اليسرى إىل األرض وخيرج قدميه من 

ناحية واحدة

46 182
عجل هذا مث دعاه فقال له ولغريه : ( إذا صلى 

أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه مث 
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النيب صلى اهللا يصلي ويف رواية : ليصل ) على 
عليه وسلم مث يدعو مبا شاء

47 183 كان صلى اهللا عليه وسلم يدعو به يف تشهده

48 184
اللهم إين أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما 

مل أعمل [ بعد ]
49 187 وكان أحيانا يزيد يف التسليمة األوىل : ( وبركاته )

50 188

كان إذا قال عن ميينه: ( السالم عليكم ورمحة اهللا) 
السالم (أحياناعلى قوله عن يساره :  –اقتصر 
)عليكم
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BAB V

PENYELESAIAN MASALAH YANG TAMPAK BERTENTANGAN

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan pada bagian awal disertasi ini,

penulis juga memecahkan berbagai permasalahan yang berkenaan dengan

perbedaan yang ada dalam praktik ibadah Shalat. Solusi yang ditawarkan untuk

memecahkan masalah yang tampak bertentangan ini antara lain adalah: a.Al-

Jam’u (kompromi); b. Nasakh; c. Tarji>h}; d. al-Takhyi>r.

Sementara itu dari hasil penelitian yang sudah dilakukan penulis hanya

menggunakan tiga cara, yakni al-Jam‘u dan al-Takhyi>r serta al-Tarji>h. Dua

tawaran ini dibahas pada bagian ini satu persatu.

Seluruh solusi alternatif yang ditawarkan tersebut memerlukan

penyelidikan tentang validitas hadis yang menjadi sandaran hukumnya. Oleh

karena itu bagian berikut ini terlebih dahulu akan menguji validitas hadis-hadis

yang menjadi permasalahan.

A. al-Jam‘u dan al-Takhyi>r

Al-Jam‘u adalah usaha pengkompromian dua dalil yang saling berbeda

antara yang satu dengan yang lainnya karena kedua dalil ternyata sama-sama

kuat. Langkah aplikatif yang dilakukan dalam cara ini adalah al-Takhyi>r, yakni

memilih untuk melaksanakan kandungan kedua dalil yang tampak bertentangan.

Tawaran ini juga merupakan tawaran yang juga diberikan oleh al-Sya>fi‘i>.1

Permasalahan yang penulis tawarkan dengan menggunakan cara ini adalah

sebagai berikut:

1‘Abd al-Jali>l al-Qaransya>wi> dkk., al-Maujiz fi> Us}u>l al-Fiqh (Cet I; Mesir: Matba‘ah al-
Sa‘a>dah, 1963/1382), h. 139.

354



355

1. Posisi Tangan ketika Bersedekap.

Berkenaan dengan posisi tangan ketika bersedekap ini, Al-Alba>ni>

menyatakan bahwa posisi bersedekap itu di dada. Sementara yang ulama lain

tidak menyatakan hal yang demikian. Dalil yang digunakan bagi yang

mewajibkan meletakkan tangan di dada ketika bersedekap, termasuk al-Alba>ni>,

adalah sebagai berikut:

ثـََنا ثـََناتـَْوبَةَ أَبُوَحدَّ طَاُوسٍ َعنْ ُموَسىْبنِ ُسَلْيَمانَ َعنْ ثـَْورٍ َعنْ ُمحَْيدٍ اْبنَ يـَْعِين اْهلَْيَثمُ َحدَّ
َيُشدُّ ُمثَّ اْلُيْسَرىَيِدهِ َعَلىاْلُيْمَىن َيَدهُ َيَضعُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ َكانَ قَالَ 

نَـُهَما 2الصََّالةِ ِيف َوُهوَ َصْدرِهِ َعَلىبـَيـْ

Artinya :
Telah menceritakan kepada kami Abu> Taubah telah menceritakan kepada
kami al-Hais\am yaitu Ibnu H}umaid dari S|aur dari Sulaima>n bin Mu>sa dari
T}a>wus dia berkata; "Rasu>lalla>h s}allalla>hu  ‘alaihi wa sallam meletakkan
tangan kanannya di atas tangan kiri, kemudian menarik keduanya di atas
dada ketika Shalat."

Hadis ini telah dibahas validitasnya pada permasalahan yang sama

sebelumnya. Sebagaimana disebutkan pada pembahasan tersebut ada beberapa

orang periwayat yang dinilai lemah, di antaranya: Al-Hais\am bin H}umaid al-

Gassa>ni>.3 Di samping itu, penulis menemukan kejanggalan. T}a>wus bin Ka’Isa>>n

menyandarkan hadis ini langsung kepada Rasul Alla>h SAW. sementara ia adalah

seorang ta>bi‘i>n. Dengan demikian hadis ini tergolong hadis mursal dan tidak

dapat digunakan sebagai dalil.

Sementara bagi yang tidak menekankan posisi tangan di dada ketika

bersedekap, menggunakan dalil berikut ini.

2Lihat Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, op. cit., h. 88
3Ibid., J. XXX., h. 370-373
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ثـََنا ثـََناَحمُْبوبٍ ْبنُ ُحمَمَّدُ َحدَّ ْبنِ زِيَادِ َعنْ ِإْسَحقَ ْبنِ الرَّْمحَنِ َعْبدِ َعنْ ِغَياثٍ ْبنُ َحْفصُ َحدَّ
َفةَ َأِيب َعنْ َزْيدٍ  ِيف اْلَكفِّ َعَلىاْلَكفِّ َوْضعُ السُّنَّةِ ِمنْ قَالَ َعْنهُ اللَّهُ َرِضيَ َعِلياَأنَّ ُجَحيـْ

4السُّرَّةِ َحتْتَ الصََّالةِ 

Artinya :
Telah menceritakan kepada kami Muh}ammad bin Mahbu>b telah
menceritakan kepada kami Hafs} bin Giya>s\ dari ‘Abd al-Rah}ma>n bin Ish}a>q
dari Ziya>d bin Zaid dari Abu> Juh}aifah bahwa ‘Ali> Rad}ialla>hu 'anhu berkata;
"Termasuk dari sunnah adalah meletakkan telapak tangan di atas telapak
tangan yang lain di bawah pusar dalam Shalat."

Muh}ammad bin Mah}bu>b bernama lengkap Muh}ammad bin Mah}bu>b al-

Buna>ni>, Abu>> ‘Abd Alla>h al-Bas}ri>. Tercatat sebagai murid dari H}afs} bin Giya>s dan

guru dari Abu>> Da>wud. Periwayat ini dinilai positif oleh para kritikus.5

H}afs} bin Giya>s\ bernama lengkap H}afs} bin Giya>s\ bin T}alaq bin Mu‘a>wiyah

bin Ma>lik bin al-H}a>ris\ bin S|a‘labah bin ‘A<mir bin Rabi>‘ah bin ‘A<mir bin Jisym

bin Wahbi>l bin Sa‘d bin Ma>lik bin al-Nakh‘i>. Tercatat sebagai murid dari ‘Abd

al-Rah}ma>n Ish}aq dan guru dari Muh}ammad bin Mah}bu>b. Periwayat ini dinilai

positif, namun demikian ada catatan dari Muh}ammad bin Sa‘d bahwa orang ini

s\iqah ma’mu>n yudallis.6

‘Abd al-Rah}ma>n bin Ish}a>q bernama lengkap ‘Abd al-Rah}ma>n bin Ish}a>q bin

al-H}a>ris\, Abu>> Syaibah al-Wa>sit}i>. Tercatat sebagai murid dari Ziya>d bin Zaid dan

guru dari H}afs} bin Giya>s. Para kritikus menilai negatif periwayat ini.7

Ziya>d bin Zaid bernama lengkap Ziya>d bin Zaid al-Suwa>’i> al-A‘sam al-

Ku>fi>. Periwayat ini tercatat sebagai murid dari Abu>> Juh}aifah al-Suwa>’i dan guru

4Lihat Abu> Da>wud, op. cit., h. 134 hadis ini dapat juga ditemukan pada al-Sunan al-Kubra>
li al-Baihaqi> J. II halaman 31.

5Al-Mizzi>, op. cit., h. 370-372
6Ibid., J. VII., h. 56-70
7Ibid., J. XVI., h. 515-518
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dari ‘Abd al-Rah}ma>n bin Ish}a>q al-Ku>fi. Periwayat ini dinilai negatif oleh para

kritikus.8

Dengan keberadaan beberapa orang periwayat yang dinilai negatif oleh

para kritiukus, maka hadis ini tidak bisa digunakan sebagai dalil.

ثـََنا ثـََناُمَسدَّدٌ َحدَّ َسيَّارٍ َعنْ اْلُكوِيفِّ ِإْسَحقَ ْبنِ الرَّْمحَنِ َعْبدِ َعنْ زِيَادٍ ْبنُ اْلَواِحدِ َعْبدُ َحدَّ
َحتْتَ الصََّالةِ ِيف اْألَُكفِّ َعَلىاْألَُكفِّ َأْخذُ ُهَريـَْرةَ أَبُوقَالَ َقالَ َواِئلٍ َأِيب َعنْ احلََْكمِ َأِيب 

9اْلُكوِيفَّ ِإْسَحقَ ْبنَ الرَّْمحَنِ َعْبدَ ُيَضعِّفُ َحْنَبلٍ ْبنَ َأْمحَدَ مسَِْعتَداُودأَبُوقَالَ السُّرَّةِ 

Artinya :
Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami
Abd al-Wa>h}id bin Ziya>d dari ‘Abd al-Rah}ma>n bin Ish}a>q al-Ku>fi> dari Sayya>r
Abu> al-H}akam dari Abu> Wa>’il dia berkata; Abu> Hurairah berkata;
"Letakkanlah telapak tangan di atas telapak tangan yang lain di bawah pusar
ketika Shalat." Abu> Daud berkata; "Aku mendengar Ah}mad bin H}anbal
melemahkan ‘Abd al-Rah}ma>n bin Isha>q al-Ku>fi>."

Musaddad bernama lengkap Musaddad bin Musarhad bin Musarbal al-

Asadi>, Abu>> al-H}asan al-Bas}ri>. Tercatat sebagai murid dari ‘Abdul Wa>hid bin

Ziyad dan guru dari Abu>> Da>wud. Periwayat ini dinilai positif oleh para kritikus.10

‘Abdul Wa>hid bin Ziya>d bernama lengkap ‘Abdul Wa>hid bin Ziya>d al-

‘Abdi>. Tercatat sebagai murid dari ‘Abd al-Rah}man bin Ish}a>q Al-Ku>fi> dan guru

dari Musaddad bin Musarhad. Periwayat ini dinilai positif oleh para kritikus.11

‘Abd al-Rah}man bin Ish}a>q Al-Ku>fi> bernama lengkap ‘Abd al-Rah}man bin

Ish}a>q bin ‘Abd Alla>h bin al-H}a>ris\ bin Kina>nah. Tidak tercatat sebagai murid dari

Sayyar Abu> al-H}akam dan tidak juga tercatat sebagai guru dari ‘Abdul Wa>hid

bin Ziya>d. Meskipun sebagian dari kritikus menilai positif, namun sebagian ada

8Ibid., J. IX., h. 473. Menurut keterangan dalam kitab yang menjadi rujukan penulis ini,
hadis yang sedang diteliti ini merupakan satu-satunya yang diriwayatkan Abu> Da>wud melalui
Ziya>d bin Zaid.

9Abu> Da>wud, loc. cit.
10Al-Mizzi>, op. cit., J. XXVII., h. 443-448
11Ibid., J. XVIII., h. 450-455
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yang menilai negatif. Abu> Ha>tim memberi penilaian bahwa hadisnya ditulis

namun tak bisa dijadikan h}ujjah (yuktabu h}adi>s}uh wa la> yuh}tajj bih). Penilaian

negatif lainnya datang dari Abu>> Ah}mad ‘adi> yang menilai bahwa sebagian hadis

dari periwayat ini munkar.12

Sayya>r Abu> al-H}akam bernama lengkap Sayya>r, Abu>> al-Hakam al-‘Anazi>

al-Wa>sit}i>. Tercatat sebagai murid dari Abu>> Wa>'il dan guru dari Abu>> Syaibah ‘bd

al-Rah}ma>n bin Ish}a>q al-Ku>fi>. Periwayat ini dinilai positif oleh para kritikus

hadis.13

Abu>> Wa>'il bernama lengkap Syaqi>q bin Salamah, Abu>> Wa>'il al-Asadi>.

Tercatat sebagai murid dari Abu> Hurairah dan guru dari Sayya>r Abu> al-H}akam.

Periwayat ini dinilai positif oleh para kritikus.14

Keberadaan ‘Abd al-Rah}man bin Ish}a>q Al-Ku>fi> dalam jalur periwayatan

hadis ini menjadikan hadis ini tidak kuat. Dengan demikian hadis ini juga tidak

bisa digunakan sebagai dalil.

Dalil lainnya adalah:

ثـََنا  ثـََنا أَبُو اْألَْحَوِص َعْن ِمسَاِك ْبِن َحْرٍب َعْن قَِبيَصَة ْبِن ُهْلٍب َعْن أَبِيِه قَالَ َحدَّ قـُتَـْيَبُة َحدَّ
قَاَل َوِيف اْلَباب َعْن َواِئِل َكاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُؤمَُّنا فـََيْأُخُذ ِمشَاَلُه بَِيِميِنهِ 

َوُغطَْيِف ْبِن اْحلَاِرِث َواْبِن َعبَّاٍس َواْبِن َمْسُعوٍد َوَسْهِل ْبِن َسْعٍد قَاَل أَبُو ِعيَسى ْبِن ُحْجٍر 
َحِديُث ُهْلٍب َحِديٌث َحَسٌن َواْلَعَمُل َعَلى َهَذا ِعْنَد َأْهِل اْلِعْلِم ِمْن َأْصَحاِب النَِّيبِّ َصلَّى 

َوَمْن بـَْعَدُهْم يـََرْوَن َأْن َيَضَع الرَُّجُل َميِيَنُه َعَلى ِمشَالِِه ِيف الصََّالِة اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوالتَّاِبِعَني 
َورََأى بـَْعُضُهْم َأْن َيَضَعُهَما فـَْوَق السُّرَِّة َورََأى بـَْعُضُهْم َأْن َيَضَعُهَما َحتَْت السُّرَِّة وَُكلُّ َذِلَك 

15ُن قـَُناَفَة الطَّاِئيُّ َواِسٌع ِعْنَدُهْم َواْسُم ُهْلٍب يَزِيُد بْ 

Artinya :
Telah menceritakan kepada kami Qutaibah berkata; telah menceritakan
kepada kami Abu> al-Ah}was} dari Sima>k bin H}arb dari Qabis}ah bin Hulb dari

12Ibid., J. XVI., h. 519-524
13Ibid., J. XII., h. 313-315
14Ibid., J. XII., h. 548-554
15Lihat Tirmi>z\i>, op. cit., J. II., h. 32
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Ayahnya ia berkata; "Rasu>lalla>h s}allalla>hu  ‘alaihi wa sallam mengimami
kami, lalu beliau memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya." Ia
berkata; "Dalam bab ini juga ada riwayat dari Wa>’il bin H}ujr, Gut}aif bin al-
Ha>ris\, Ibnu ‘Abba>s, Ibnu Ma‘u>d dan Sahl bin Sa‘d." Abu> ‘Isa> berkata; "Hadis
Hulb derajatnya hasan. Hadits ini diamalkan oleh para ahli ilmu dari sahabat
Nabi s}allalla>hu  ‘alaihi wa sallam tabi'in dan orang-orang setelah mereka.
Mereka berpendapat hendaklah dalam Shalat seseorang meletakkan tangan
kanannya di atas tangan kirinya. Sebagian ulama berpendapat, hendaknya
kedua tangan tersebut diletakkan di atas pusar. Dan sebagian lain
berpendapat, hendaknya keduanya diletakkan di bawah pusar. Menurut
mereka, semua pendapat tersebut sangat fleksibel. Adapun nama Hulb adalah
Yazi>d bin Quna>fah al-T}a>’i>."

Qutaibah bernama lengkap Qutaibah bin Sa‘i>d bin Jami>l bin T}ari>f bin ‘Abd

Alla>h al-S|aqafi>. Tercatat sebagai murid dari Abu>> al-Ah}was} dan guru dari al-

Tirmi>z\i>. Periwayat ini dinilai positif oleh para kritikus.16

Abu>> al-Ah}was} ini bernama lengkap Sala>m bin Sulaim al-H}anafi>,

maula>hum, Abu>> al-Ah}was} al-H}anafi>. Tercatat sebagai murid dari Sima>k bin H}arb

dan guru dari Qutaibah bin Sa‘i>d. Periwayat ini dinilai positif oleh para

kritikus.17

Sima>k bin H}arb bernama lengkap Sima>k bin H}arb bin Aus bin Kha>lid bin

Niza>r bin Mu‘a>wiyah bin H}a>ris\ah bin Rabi>‘ah bin ‘A<mir bin Z|uhl bin S|a‘labah

al-Z|uhli> al-Bakri>, Abu>> al-Mugi>rah al-Ku>fi>. Tercatat sebagai murid dari Qabi>s}ah

bin Hulb dan guru dari Abu>> al-Ah}was}. Periwayat ini dinilai positif, namun

demikian bagi Ibnu H}ibba>n dan al-Z|ahabi> periwayat ini dinilai negatif.18

Qabi>s}ah bin al-Hulb bernama Yazi>d bin ‘Adi> bin Quna>fah al-T}a>’i> al-Ku>fi>.

Tercatat sebagai murid dari bapaknya, al-Hulb, dan guru dari Sima>k bin H}arb.

Periwayat ini dinilai positif oleh para kritikus.19

Karena keberadaan Sima>k bin H}arb dalam jalur periwayatan ini dinilai

negatif, maka hadis ini juga tidak bisa digunakan sebagai dalil.

16Al-Mizzi>, op. cit., J. XXIII., h. 523-537
17Ibid., J., XXXIII., h. 16 dan J. XII., h. 282-285
18Ibid., J., XII., h. 115-121
19Ibid., J., XXIII., h. 493-495
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Berdasarkan fakta-fakta yang ada ini penulis berpendapat bahwa tidak ada

dalil yang kuat mengenai posisi bersedekap ketika shalat . Bagian yang

terpenting berkenaan dengan permasalahan bersedekap ini adalah bahwa

bersedekap (meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri) ketika shalat

diharuskan. Tidak ada dalil yang menyatakan melepaskan kedua tangan (tanpa

bersedekap) setelah takbi>rat al-ih}ra>m. Dalam S}ah}i>h} al-Bukha>ri> disebutkan:

ثـََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َمْسَلَمَة َعْن َماِلٍك َعْن َأِيب َحازٍِم َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد قَالَ  َكاَن النَّاُس َحدَّ
20يـُْؤَمُروَن َأْن َيَضَع الرَُّجُل اْلَيَد اْلُيْمَىن َعَلى ِذرَاِعِه اْلُيْسَرى ِيف الصََّالةِ 

Artinya :
Telah menceritakan kepada kami ‘Abdulla>h bin Maslamah dari Ma>lik dari
Abu> H}a>zim dari Sahl bin Sa‘d berkata, "Orang-orang diperintahkan agar
meletakkan tangan kanannya di atas lengan kiri dalam Shalat."

Tampak jelas mengenai perintah meletakkan tangan kanan di atas tangan

kiri ketika Shalat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukha>ri> dalam kitab

S}ah}i>h}-nya di atas.

2. Tata Cara Turun Sujud.

berkenaan dengan tata cara turun sujud. Al-Alba>ni> menekankan

Mendahulukan tangan dari pada lutut ketika sujud. Sementara yang lain

menyatakan sebaliknya .

Al-Alba>ni> mengajukan hadis berikut ini sebagai penguat pendapatnya:

َثِين ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبِن حَ  ثـََنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن ُحمَمٍَّد َحدَّ ثـََنا َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر َحدَّ َسٍن َحدَّ
َعْن َأِيب الزِّنَاِد َعْن اْألَْعرَِج َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َقالَ  َذا قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم إِ 

ُرُك اْلَبِعُري َوْلَيَضْع َيَدْيِه قـَْبَل رُْكَبتَـْيهِ  ُرْك َكَما يـَبـْ 21َسَجَد َأَحدُُكْم َفَال يـَبـْ

Artinya :

20Bukha>ri>, op. cit., J. I., h. 259.
21Lihat Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, op. cit., h. 140. Menurut keterangan al-Alba>ni>

hadis ini ditemukannya melalui periwayatan Abu> Da>wud dan al-Nasa>’i>.
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Telah menceritakan kepada kami Sa‘i>d bin Mans}u>r telah menceritakan
kepada kami ‘Abd al-‘Azi>z bin Muh}ammad telah menceritakan kepadaku
Muh}ammad bin ‘Abdulla>h bin H}asan dari Abu> al-Zina>d dari al-A’ra>j dari
Abu> Hurairah dia berkata; Rasu>lalla>h s}allalla>hu  ‘alaihi wa sallam bersabda:
"Apabila salah seorang dari kalian sujud, maka janganlah menderum
sebagaimana unta menderum, akan tetapi hendaknya ia meletakkan kedua
tangannya sebelum kedua lututnya."

Sa‘i>d bin Mans}u>r bernama lengkap Sa‘i>d bin Mans}u>r bin Syu‘bah al-

Khurasa>ni> Abu>> ‘Us\ma>n al-Marwazi>. Tercatat sebagai murid dari ‘Abd al-‘Azi>z

bin Muh}ammad dan guru dari Abu>> Da>wud. Periwayat ini dinilai positif oleh para

kritikus.22

‘Abd al-‘Azi>z bin Muh}ammad bin ‘Ubaid bin Abi> ‘Ubaid al-Dara>wardi> ini

tercatata sebagai murid dari Muh}ammad bin ‘Abd Alla>h bin H}asan. Salah satu

muridnya adalah Sa‘i>d bin Mans}u>r. Salah seorang yang mengkritik negatif

periwayat ini adalah Abu>> T}a>lib  yang menyatakan bahwa jika periwayat ini

meriwayatkan dari kitab-kitab orang lain, maka diragukan (wahima).

Kemungkinan terjadi kesalahan periwayatan yang berasal dari ‘Abd Alla>h bin

‘‘Umar disebut dari ‘Ubaid Alla>h bin ‘Umar. 23

Muh}ammad bin ‘Abd Alla>h bin H}asan bernama lengkap Muh}ammad bin

‘Abd Alla>h bin H}asan bin H}asan bin ‘Ali>> bin Abi> T}a>lib al-Qurasyi> al-Ha>syimi>.

Tercatat sebagai murid dari Abu>> al-Zina>d dan guru dari ‘Abd al-‘Azi>z bin

Muh}ammad al-Dara>wardi>. Periwayat ini dinilai positif oleh para kritikus.24

Abu>> al-Zina>d bernama asli ‘Abd Alla>h bin Z|akwa>n al-Qurasyi>, Abu>> ‘Abd

al-Rah}ma>n al-Madani>. Tercatat sebagai murid dari al-A‘raj dan guru dari

Muh}ammad bin ‘Abd Alla>h bin H}asan. Periwayat ini dinilai positif oleh para

kritikus.25

22 Al-Mizzi>, op. cit., J. XI., h. 77-80
23 Ibid., J. XVIII., h. 187-195. Bandingkan dengan Abu> ‘Abd al-Rah}ma>n bin Abu> H}a>tim

Muh}ammad bin Idri>s bin al-Munz\i>r al-Tami>mi>, op. cit., J. V., h. 395.
24 Ibid., J. XXV., h. 465-471
25 Ibid., J. XXXIII., h. 329., J. XIV., h. 476-483
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Al-A‘raj bernama lengkap ‘Abd al-Rah}ma>n bin Sa‘d al-A‘raj, Abu>> H}umaid

al-Madani> al-Muq‘ad. Tercatat sebagai murid dari Abu>> Hurairah dan dinilai

positif oleh para kritikus.26

‘Abd al-‘Azi>z bin Muh}ammad dikritik dalam jaluir ini dikritisi. Namun

demikian kritikan tersebut menyebutkan bahwa periwayatan yang berasal dari

‘Abd Alla>h bin ‘‘Umar disebut dari ‘Ubaid Alla>h bin ‘Umar. Sementara hadis

yang sedang diteliti ini tidak berhubungan dengan kedua nama yang disebutkan

terakhir. Berdasarkan fakta ini, maka penulis berkesimpulan bahwa hadis ini

tetap bisa digunakan sebagai dalil.

Sementara bagi yang berpendapat sebaliknya mengemukakan hadis berikut

ini sebagai dalil:

ثـََنا ثـََناقَاَال ِعيَسىْبنُ َوُحَسْنيُ َعِليٍّ ْبنُ احلََْسنُ َحدَّ َعنْ َشرِيكٌ َأْخبَـَرنَاَهاُرونَ ْبنُ يَزِيدُ َحدَّ
ِإَذاَوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبَّ رَأَْيتُ قَالَ ُحْجرٍ ْبنِ َواِئلِ َعنْ أَبِيهِ َعنْ ُكَلْيبٍ ْبنِ َعاِصمِ 
27رُْكَبتَـْيهِ قـَْبلَ َيَدْيهِ َرَفعَ نـََهضَ َوِإَذاَيَدْيهِ قـَْبلَ رُْكَبتَـْيهِ َوَضعَ َسَجدَ 

Artinya :
Telah menceritakan kepada kami al-H}asan bin ‘Ali> dan H}usain bin ‘Isa>
keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Yazi>d bin Ha>ru>n telah
mengabarkan kepada kami Syari>k dari ‘A<s}im bin Kulaib dari ayahnya dari
Wa>’il bin H}ujr dia berkata; saya melihat apabila Nabi s}allalla>hu  ‘alaihi wa
sallam sujud, beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya,
dan apabila bangkit, beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua
lututnya."

al-H}asan bin ‘Ali>> H}usain bin ‘I<sa> bernama lengkap al-H}asan bin ‘Ali>> bin

Ra>syid al-Wa>sit}i>. Tercatat sebagai murid dari Yazi>d bin Ha>ru>n dan guru dari Abu>>

Da>wud. Periwayat ini dinilai postif oleh para kritikus.28

26Ibid., J. XVII., h. 139-142
27Hadis ini diriwayatkan melalui jalur Abu> Da>wud. Lihat Abu> Da>wud, op. cit., h. 148
28Al-Mizzi>, op. cit., J. VI., h. 215-218
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Yazi>d bin Ha>ru>n bernama lengkap Yazi>d bin Ha>ru>n bin Za>z\i>. Tercatat

sebagai murid dari Syari>k dan guru dari al-H}asan bin ‘Ali>>. Periwayat ini dinilai

positif oleh para kritikus.29

Syari>k bernama lengkap Syari>k bin ‘Abd Alla>h bin Abi> Syari>k al-Nakha‘i>,

Abu>> ‘Abd Alla>h al-Ku>fi> al-Qa>d}i>. Tercatat sebagai murid dari ‘A>s}im bin Kulaib

dan guru dari Yazi>d bin Ha>ru>n. Periwayat ini dinilai positif oleh para kritikus dan

menurut Ibn H}ajar al-As\qala>ni> periwayat ini dinilai s}adu>q.30

‘A>s}im bin Kulaib bernama lengkap ‘A>s}im bin Kulaib bin Syiha>b ibn al-

Majnu>n al-Jarmi> al-Ku>fi>. Tercatat sebagai murid dari Kulaib dan guru dari

Syari>k. Periwayat ini dinilai positif oleh para kritikus.31

Kulaib bernama lengkap Kulaib bin Syiha>b bin al-Majnu>n al-Jarmi> al-Ku>fi>.

Tercatat sebagai murid dari Wa>'il bin H}ujr dan guru dari ‘A>s}im bin Kulaib.

Periwat ini dinilai positif oleh para kritikus.32

Dengan kenyataan ini terlihat bahwa hadis ini juga dapat digunakan

sebagai dalil. Kenyataan ini menjadikan penulis berpendapat bahwa kedua hadis

ini sama-sama bisa dilaksanakan. Keberadaan kedua hadis ini yang sama-sama

bisa digunakan sebagai dalil menjadikan turun sujud dengan mendahulukan

tangan atau lulut itu sebagai pilihan saja. Kedua hadis ini bisa dikategorikan

sebagai tana>wu‘ al-‘iba>dah (macam pola cara beribadah).

B. al-Tarji>h}

Solusi kedua yang penulis tawarkan dalam disertasi ini adalah al-Tarji>h}. al-

Tarji>h} yang penulis maksudkan di dalam tawaran solusi ini adalah penguatan

terhadap salah satu perkara yang saling bertentangan dengan menggunakan

29Ibid., J. XXXII., h. 261-270
30Ibid., J. XII., h. 462-475
31Ibid., J. XIII., h. 537- 539
32Ibid., J. XXIV., h. 211-213
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dalil.33 Permasalahan yang penulis tawarkan dengan solusi ini adalah sebagai

berikut:

1. Sifat Menunjuk ketika tasyahhud.

Berkenaan dengan bagaimana sifat menunjuk ketika tasyahhud ini al-

Alba>ni> menyatakan Menggerakkan Jari ketika Tasyahhud. Untuk ini dia

mengemukakan dalil berikut ini:

ثـََنا َعاِصُم بْ  ُن  َأْخبَـَرنَا ُسَوْيُد ْبُن َنْصٍر قَاَل أَنـَْبأَنَا َعْبُد اللَِّه ْبُن اْلُمَباَرِك َعْن زَاِئَدَة قَاَل َحدَّ
َثِين َأِيب َأنَّ َواِئَل ْبَن ُحْجٍر قَاَل قـُْلتُ  َألَْنظَُرنَّ ِإَىل َصَالِة َرُسوِل اللَِّه َصلَّى ُكَلْيٍب قَاَل َحدَّ

تَـَرَش رِْجَلُه اْلُيْسَرى اللَّ  ُه َعَلْيِه َوَسلََّم َكْيَف ُيَصلِّي فـََنظَْرُت إِلَْيِه فـََوَصَف قَاَل ُمثَّ قـََعَد َوافـْ
ْمَىن َوَوَضَع َكفَُّه اْلُيْسَرى َعَلى َفِخِذِه َورُْكَبِتِه اْلُيْسَرى َوَجَعَل َحدَّ ِمْرَفِقِه اْألَْميَِن َعَلى َفِخِذِه اْليُ 

َا ُخمَْتصَ ُمثَّ قَـ  34رٌ َبَض اثـَْنتَـْنيِ ِمْن َأَصاِبِعِه َوَحلََّق َحْلَقًة ُمثَّ َرَفَع ُأْصبـَُعُه فـَرَأَيـُْتُه ُحيَرُِّكَها َيْدُعو ِ

Artinya :
Telah mengabarkan kepada kami Suwaid bin Nas}r dia berkata; telah
memberitakan kepada kami ‘Abdulla>h bin al-Muba>rak dari Za>’idah dia
berkata; telah menceritakan kepada kami ‘A<s}im bin Kulaib dia berkata;
bapakku telah menceritakan kepadaku bahwasanya Wa>’il bin H}ujr berkata;
"Aku akan melihat cara Shalat Rasu>lalla>h Shalallah 'Alaihi Wa Sallam.
Kemudian aku melihat beliau Shallallallahu'alaihi wasallam Shalat." -dia
menyifatinya dengan berkata-; 'Beliau duduk di atas kaki kiri serta
meletakkan telapak tangan kiri di atas paha dan lutut bagian kiri. Lalu
beliau S}alalla>hu 'Alaihi Wa Sallam meletakkan siku lengan kanan di atas
paha kanan, lalu menggenggam dua jari sehingga menjadi melingkar,
kemudian beliau mengangkat telunjuknya, aku melihat beliau mengerak-
gerakannya dan berdoa dengannya secara ringkas."

Suwaid bin Nas}r bernama lengkap Suwaid bin Nas}r bin Suwaid al-

Marwazi>, Abu>> al-Fad}l al-T}u>sa>ni>. Tercatat sebagai murid dari ‘Abdulla>h bin

33Tarji>h} berlaku pada permasalahan yang rtentangan antara satu dengan yang lain. Lihat
misalnya Taqi> al-Di>n Abu> al-Baqa>’ Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Abd al-‘Azi>z bin ‘Ali> al-Fatu>h}i>
yang dikenal juga dengan Ibn al-Naja>r al-Hanbali>, Syarh al-Kaukab al-Muni>r (t.t: Maktabah al-
‘Ubaika>n, 1997), J. IV., h. 616.

34Menurut al-Alba>ni> hadis ini diriwayatkannya melalui jalur Abu> Da>wud dan al-Nasa>’i>.
Lihat al-Alba>ni>, op. cit., h. 158
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Al-Mubarak dan guru dari al-Nasa>’i>. Periwayat ini dinilai positif oleh para

kritikus.35

‘Abdulla>h bin Al-Muba>rak bernama lengkap ‘Abdulla>h bin Al-

Muba>rak bin Wa>d}ih} al-H}anz}’Ali> > al-Tami>mi>. Tercatat sebagai murid dari

Za>’idah dan guru dari Suwaid bin Nas}r. Periwayat ini dinilai positif oleh

para kritikus.36

Za>’idah bernama lengkap Za>’idah bin Quda>mah al-S}aqafi>. Tercatat

sebagai murid dari ‘As}im bin Kulaib dan guru dari ‘Abdulla>h bin Al-

Muba>rak. Periwayat ini dinilai positif oleh para kritikus.37

‘As}im bin Kulaib bernama lengkap ‘A>s}im bin Kulaib bin Syiha>b ibn al-

Majnu>n al-Jarmi> al-Ku>fi>. Tercatat sebagai murid dari Kulaib dan guru dari

Syari>k. Periwayat ini dinilai positif oleh para kritikus.38

Kulaib Kulaib bernama lengkap Kulaib bin Syiha>b bin al-Majnu>n al-

Jarmi> al-Ku>fi>. Tercatat sebagai murid dari Wa>'il bin H}ujr dan guru dari

‘A>s}im bin Kulaib. Periwat ini dinilai positif oleh para kritikus.39

Terlihat dari paparan data di atas tidak ada masalah dalam jalur

periwayatan hadis ini. Oleh karena itu hadis ini bisa dijadikan sebagai dalil.

Sementara yang menyatakan tidak menggerakkan jari ketika tasyahhud

mengajukan dalil berikut ini:

ثـََنا َمحَّاُد ْبُن َسَلَمَة َعْن أَيُّوَب َعْن نَافِ  ثـََنا َعْبُد ْبُن ُمحَْيٍد َحدَّثـََنا يُوُنُس ْبُن ُحمَمٍَّد َحدَّ ٍع و َحدَّ
َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا قـََعَد ِيف التََّشهُِّد َوَضَع يََدُه َعْن اْبِن ُعَمرَ 

اْلُيْسَرى َعَلى رُْكَبِتِه اْلُيْسَرى َوَوَضَع يََدُه اْلُيْمَىن َعَلى رُْكَبِتِه اْلُيْمَىن َوَعَقَد َثَالثًَة َوَمخِْسَني 
40َوَأَشاَر بِالسَّبَّابَةِ 

35 Al-Mizzi>, op. cit., J. XII., h. 272-274
36 Ibid., J.XVI., h. 5-25
37Ibid., J. IX., h. 273- 277
38Ibid., J. XIII., h. 537
39Ibid., J. XXIV., h. 211
40Muslim, op. cit., J. II., h. 90
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Artinya :
Dan Telah menceritakan kepada kami ‘Abd bin H}umaid telah menceritakan
kepada kami Yu>nus bin Muh}ammad telah menceritakan kepada kami
H}amma>d bin Salamah dari Ayyu>b dari Nafi‘ dari Ibn ‘‘Umar bahwa apabila
Rasu>lalla>h s}allalla>hu  ‘alaihi wa sallam duduk tasyahhud, beliau meletakkan
tangan kirinya di atas lutut kirinya dan meletakkan tangan kanannya di atas
lutut kanannya, dan beliau lingkarkan jarinya sehingga membentuk angka
lima puluh tiga, lalu beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk."

Dalil ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Shah}i>h}-nya oleh

karena itu penulis tidak perlu menguji kembali validitasnya. Dalil lain

tentang tidak menggerakkan jari saat tasyahhud. Dalil tersebut adalah

sebagai berikut:

ثـََنا َحجَّاٌج َعْن اْبِن ُجرَ  ثـََنا إِبـْرَاِهيُم ْبُن احلََْسِن اْلِمصِّيِصيُّ َحدَّ ْيٍج َعْن زِيَاٍد َعْن ُحمَمَِّد ْبِن َحدَّ
َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َعْجَالَن َعْن َعاِمِر ْبِن َعْبِد اللَِّه َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن الزُّبـَْريِ أَنَُّه ذََكرَ 

41َوَسلََّم َكاَن ُيِشُري بُِأْصُبِعِه ِإَذا َدَعا َوَال ُحيَرُِّكَها

Artinya :
Telah menceritakan kepada kami Ibra>hi>m bin al-H}asan al-Mis}s}i>s}i> telah
menceritakan kepada kami H}ajja>j dari Ibnu Juraij dari Ziya>d dari Muh}ammad
bin ‘Ajla>n dari ‘A<mir bin ‘Abdulla>h dari ‘Abdulla>h bin Zubair bahwa dia
menyebutkan bahwa Nabi s}allalla>hu  ‘alaihi wa sallam memberi isyarat
dengan jarinya ketika berdo'a, tanpa menggerakkannya."

Ibra>him bin al-Hasan al- Mis}s}i}>s}i> bernama lengkap Ibra>him bin al-Hasan bin

al-Hais\am al-Khas\‘ami>, Abu>> Ish}a>q al-Mis}s}i}>s}i> yang dikenal dengan al-Miqsami>.

Tercatat sebagai murid dari H}ajja>j dan guru dari Abu>> Da>wud. periwayat ini

dinilai positif oleh para kritikus.42

H}a>jja>j bernama lengkap H}a>jja>j bin Muh}ammad al-Mis}s}i}>s}i>, Abu>> Muh}ammad

al-A‘war maula> Sulaima>n bin Muja>lid maula> Abu>> Ja‘far al-Mans}u>r. Tercatat

sebagai murid dari Ibnu Juraij dan guru dari Ibra>him bin al-Hasan. Periwayat ini

dinilai positif oleh para kritikus.43

41Hadis ini diriwayatkan oleh Abu> Da>wud, op. cit., h. 171. Hadis nomor 989.
42Al-Mizzi>, op. cit., J. II., h. 72-73
43Ibid., J. V., h. 451-457
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Ibnu Juraij bernama lengkap ‘Abd al-Ma>lik bin ‘Abd al-‘Azi>z bin Juraij al-

Qurasyi> al-Umawi>. Tercatat sebagai murid dari Ziya>d dan guru dari H}a>jja>j.

Periwayat ini dinilai positif oleh para kritikus.44

Ziya>d bernama lengkap Ziya>d bin Sa‘d bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Khura>sa>ni>.

Tercatat sebagai murid dari Muh}ammad bin ‘Ajla>n dan guru dari Ibnu Juraij.

Periwayat ini dinilai positif oleh para kritikus.45

Muh}ammad bin ‘Ajla>n al-Qurasyi> ini tercatat sebagai murid dari ‘A<mir bin

‘Abd Alla>h} dan guru dari Ziya>d. Periwayat ini dinilai positif.46

‘A<mir bin ‘Abd Alla>h} bernama lengkap ‘A<mir bin ‘Abd Alla>h} bin al-Zubair

al-‘Awwa>m al-Qurasyi> al-Asadi>. Tercatat sebagai murid dari ‘Abd Alla>h bin al-

Zubair dan guru dari Muh}ammad bin ‘Ajla>n. Periwayat ini dinilai positif.47

Kedua dalil yang diajukan ini, baik yang menyatakan menggerakkan jari

saat tasyahhud maupun sebaliknya, sama-sama kuat. Namun demikian jika

diperhatikan lebih lanjut hadis yang diriwayatkan oleh Za>’idah bin Quda>mah al-

S}aqafi sebagaimana yang digunakan oleh al-Alba>ni> tampak bertentangan dengan

hadis-hadis yang lainnya. Za>’idah bin Quda>mah al-S}aqafi memang tercatat

sebagai periwayat yang s\iqah. Namun demikian dalam hal ini periwayatannya

berbeda dengan kebanyakan periwayat yang s\iqah yang lain. Oleh karena itu

penulis beranggapan bahwa hadis tentang menggerakkan jari itu terjadi ziya>dah

dan ziya>dah semacam ini ditolak.48 Dengan demikian penulis berpendapat bahwa

44Ibid., J. XVIII., h. 338-354
45 Ibid., J. IX., h. 474-476
46 Ibid., J. XXVI.,  h. 101-108
47Ibid., J. XIV., h. 57-60
48 Ibn S}alah, sebagaimana dikutip oleh M. Syuhudi Isma’il, menjelaskan ada tiga jenis

ziya>dah: 1. Ziya>dah yang berasal dari periwayat yang s\iqah yang isinya bertentangan dengan
yang diriwayatkan oleh kebanyakan periwayat s\iqah yang lain. Ziya>dah seperti ini ditolak dan
digolongkan kepada hadis syaz\; 2. Ziya>dah yang berasal dari periwayat yang s\iqah yang isinya
tidak bertentangan dengan yang diriwayatkan oleh kebanyakan periwayat s\iqah yang lain.
Ziya>dah ini dapat diterima; 3. Ziya>dah yang berasal dari periwayat yang s\iqah berupa sebuah kata
yang mengandung arti tertentu sedangkan kebanyakan periwayat s\iqah yang lain tidak
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dalil-dalil tentang tidak menggerakkan jari ketika tasyahhud adalah dalil yang

lebih kuat dari pada yang menggerakkan jari.

2. Tata Cara Duduk Sebelum Salam Pada Shalat Dua Rakaat.

Berkenaan dengan perbedaan yang berkenaan dengan tata cara duduk

sebelum salam pada Shalat dua rakaat ini adalah sebagai berikut:

Bagi yang berpendapat bahwa cara duduknya adalah dengan tawarruk

(duduk dengan cara menempelkan pantat di atas tempat Shalat), mengajukan

dalil-dalil berikut ini:49

ثـََنا أَبُو َعاِصٍم الضَّحَّاُك ْبُن َخمَْلٍد ح و َحدَّ  ثـََنا َأْمحَُد ْبُن َحْنَبٍل َحدَّ ثـَنَا َحدَّ ٌد َحدَّ ثـََنا ُمَسدَّ
َحيَْىي َوَهَذا َحِديُث َأْمحََد قَاَل َأْخبَـَرنَا َعْبُد احلَِْميِد يـَْعِين اْبَن َجْعَفٍر َأْخبَـَرِين ُحمَمَُّد ْبُن ُعَمرَ 

َصلَّى اللَُّه مسَِْعُت أَبَا ُمحَْيٍد السَّاِعِديَّ ِيف َعْشَرٍة ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اللَِّه ْبِن َعطَاٍء قَالَ 
ُهْم أَبُو قـََتاَدَة قَاَل أَبُو ُمحَْيٍد أَنَا َأْعَلُمُكْم ِبَصَالِة َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه  َعَلْيِه َعَلْيِه َوَسلََّم ِمنـْ

قَاَل بـََلى قَاُلوا فَاْعِرْض َوَسلََّم قَاُلوا فَِلَم فـََواللَِّه َما ُكْنَت بَِأْكَثرِنَا لَُه تـَبَـًعا َوَال أَْقَدِمَنا لَُه ُصْحَبًة 
َِِما قَاَل َكاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا قَاَم ِإَىل الصََّالِة يـَْرَفُع يََدْيِه َحىتَّ ُحيَاِذيَ 

ْقرَُأ ُمثَّ ُيَكبـُِّر فـَيَـْرَفُع يََدْيِه َحىتَّ َمْنِكبَـْيِه ُمثَّ ُيَكبـُِّر َحىتَّ يَِقرَّ ُكلُّ َعْظٍم ِيف َمْوِضِعِه ُمْعَتِدًال ُمثَّ يَـ 
َوَال يـُْقِنُع ُحيَاِذَي َِِما َمْنِكبَـْيِه ُمثَّ يـَرَْكُع َوَيَضُع رَاَحتَـْيِه َعَلى رُْكَبتَـْيِه ُمثَّ يـَْعَتِدُل َفَال َيُصبُّ رَْأَسهُ 

َدُه  َع اللَُّه ِلَمْن محَِ ُمثَّ يـَْرَفُع َيَدْيِه َحىتَّ ُحيَاِذَي َِِما َمْنِكبَـْيِه ُمْعَتِدًال ُمثَّ ُمثَّ يـَْرَفُع رَْأَسُه فـَيَـُقوُل مسَِ
رِْجَلُه يـَُقوُل اللَُّه َأْكبَـُر ُمثَّ يـَْهِوي ِإَىل اْألَْرِض فـَُيَجاِيف َيَدْيِه َعْن َجْنبَـْيِه ُمثَّ يـَْرَفُع رَْأَسُه َويـَْثِين 

َها َويـَْفَتحُ  َأَصاِبَع رِْجَلْيِه ِإَذا َسَجَد َوَيْسُجُد ُمثَّ يـَُقوُل اللَُّه َأْكبَـُر َويـَْرَفُع اْلُيْسَرى فـَيَـْقُعُد َعَليـْ
َها َحىتَّ يـَْرِجَع ُكلُّ َعْظٍم ِإَىل َمْوِضِعِه ُمثَّ َيْصَنُع ِيف  رَْأَسُه َويـَْثِين رِْجَلُه اْلُيْسَرى فـَيَـْقُعُد َعَليـْ

ِمْن الرَّْكَعتَـْنيِ َكبـََّر َوَرَفَع يََدْيِه َحىتَّ ُحيَاِذَي َِِما َمْنِكبَـْيِه َكَما  اْألُْخَرى ِمْثَل َذِلَك ُمثَّ ِإَذا قَاَم 
يَها َكبـََّر ِعْنَد اْفِتَتاِح الصََّالِة ُمثَّ َيْصَنُع َذِلَك ِيف بَِقيَِّة َصَالتِِه َحىتَّ ِإَذا َكاَنْت السَّْجَدُة الَِّيت فِ 

meriwayatkannya. Lihat M. Syuhudi Isma’il, Metodologi, op. cit., h. 129. Bandingkan juga
dengan Ibn S}alah, op. cit., h. 77.

49Masalah ini perlu penulis angkat karena secara sekilas namun tegas, al-Alba>ni>
menekankan bahwa duduk tasyahhud akhir pada shalat dua rakaat adalah dengan cara iftirasy.
Silahkan lihat Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, op. cit., h. 156 al-Alba>ni> menyebutkan bahwa
dalil yang ia gunakan bersumber dari al-Nasa’i>.
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ْسَرى َوقـََعَد ُمتَـَورًِّكا َعَلى ِشقِِّه اْألَْيَسِر قَاُلوا َصَدْقَت َهَكَذا َكاَن ُيَصلِّي التَّْسِليُم َأخََّر رِْجَلُه اْليُ 
50َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

Artinya :
Telah menceritakan kepada kami Ah}mad bin Hanbal telah menceritakan
kepada kami Abu>> ‘A<s}im al-D}ahha>k bin Makhlad dan telah di riwayatkan dari
jalur lain, telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan
kepada kami Yahya> dan ini adalah hadits (riwayat) Ah}mad, dia berkata;
telah mengabarkan kepada kami ‘Abd al-H}ami>d yaitu Ibnu Ja‘far telah
mengabarkan kepadaku Muh}ammad bin ‘Umar bin ‘At}a>’ dia berkata; saya
mendengar Abu> H}umaid al-Sa>‘idi> berkata di tengah-tengah sepuluh sahabat
Rasu>lalla>h s}allalla>hu  ‘alaihi wa sallam di antaranya adalah Abu> Qata>dah,
Abu> H}umaid berkata; "Aku lebih mengetahui tentang Shalat Rasu>lalla>h
s}allalla>hu  ‘alaihi wa sallam." Mereka berkata; "Kenapa demikian, demi
Allah, padahal kamu bukanlah orang yang sering menyertai beliau dan bukan
pula orang yang paling dahulu menjadi sahabat beliau daripada kami." Dia
berkata; "Ya, benar." Mereka berkata; "Jika demikian, jelaskanlah." Abu>
H}umaid berkata; "Apabila Rasu>lalla>h s}allalla>hu  ‘alaihi wa sallam hendak
memulai Shalatnya, beliau mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan
kedua bahunya, kemudian beliau bertakbir sehingga semua tulang beliau
kembali pada tempat semula dengan lurus, lalu beliau membaca (bacaan
Shalat) kemudian beliau bertakbir sambil mengangkat kedua tangan sampai
sejajar dengan kedua bahu, lalu ruku‘ dengan meletakkan kedua telapak
tangan di atas kedua lutut, kemudian meluruskan (punggung dan kepala)
tidak menundukkan kepala dan juga tidak menengadah. Setelah itu beliau
mengangkat kepala sambil mengucapkan: "Sami‘alla>hu liman h}amidah."
Kemudian beliau mengangkat kedua tangan sehingga sejajar dengan kedua
bahu sampai lurus, lalu mengucapkan: "Alla>hu akbar." Setelah itu beliau
turun ke lantai, lalu merenggangkan kedua tangannya dari kedua
lambungnya, kemudian beliau mengangkat kepala dan melipat kaki kirinya
dan mendudukinya, dengan membuka kedua jari-jari kakinya apabila
bersujud, kemudian mengucapkan: " Alla>hu akbar." Setelah itu, beliau
mengangkat kepala dan melipat kaki kirinya serta mendudukinya, sehingga
tulang beliau kembali ke posisinya, kemudian beliau mengerjakan seperti itu
di raka'at yang lain. Apabila beliau berdiri setelah dua rakaat, beliau
bertakbir dan mengangkat kedua tangan sampai sejajar dengan kedua bahu,
sebagaimana beliau bertakbir ketika memulai Shalat, beliau melakukan cara
seperti itu pada Shalat-Shalat yang lain, dan ketika beliau duduk (tahiyyat)
yang terdapat salam, beliau merubah posisi kaki kiri dan duduk secara
tawaruk (duduk dengan posisi kaki kiri masuk ke kaki kanan)." Setelah itu

50 Lihat Abu> Da>wud, op. cit., J. I., h. 252
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sepuluh sahabat tersebut berkata; "Benar kamu, demikianlah Rasu>lalla>h
s}allalla>hu  ‘alaihi wa sallam melaksanakan Shalat."

Dari hadis ini penulis hanya melihat dan meneliti satu versi jalur sanad

saja, karena, menurut penulis, hal itu sudah mencukupi. Versi jalur tansmisi hadis

yang akan penulis teliti itu adalah sebagai berikut:

Ah}mad bin H}anbal bernama lengkap Ah}mad bin Muh}ammad bin H}anbal

bin Hila>l bin Asad al-Syaiba>ni>. Tercatat sebagai murid dari Abu> ‘A<s}im dan guru

dari Abu>> Da>wud. Tidak diragukan lagi nilai positif dari periwayat ini.51

Abu> ‘A<s}im Adalah al-D}ah}a>k bin Makhlad bin al-D}ah}a>k bin Muslim bin al-

D}ah}a>k al-Syaiba>ni. Tercatat sebagai murid dari ‘Abd al-H}ami>d dan guru dari

Ah}mad bin Muh}ammad bin H}anbal. Periwayat ini dinilai positif oleh para

kritikus.52

‘Abd al-H}ami>d bernama lengkap ‘Abd al-H}ami>d bin Ja‘far bin ‘Abd Alla>h

bin al-H}ukm bin Ra>fi‘ bin Sina>n al-Ans}a>ri>. Tercatat sebagai murid dari

Muh}ammad bin ‘Amru> dan guru dari Abu> ‘A<s}im. Periwayat ini dinilai positif

oleh para kritikus.53

Muh}ammad bin ‘Amru> bernama lengkap Muh}ammad bin ‘Amru> bin ‘At}a>’

bin ‘Ayya>s bin ‘Alqamah bin ‘Abd Alla>h bin Abi> Qays bin ‘Abdawid bin Nas}r

bin Ma>lik bin H}isl bin ‘A<mir bin Lu’i> al-Qurasyi> al-‘A<miri>. Tercatat sebagai

murid dari Abu>> H}umaid al-Sa>‘idi> dan guru dari ‘Abd al-H}ami>d. Periwayat ini

seorang sahabat.54

Dalil lain yang dikemukakan adalah:

ثـََنا ُحمَمَُّد بْ  ثـَنَا َعْبُد احلَِْميِد ْبُن َجْعَفٍر َحدَّ ثـََنا أَبُو َعاِصٍم َحدَّ ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َبشَّاٍر َحدَّ ُن َحدَّ
ْعُت أَبَا ُمحَْيٍد السَّاِعِديَّ ِيف َعْشَرٍة ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اللَِّه َصلَّى مسَِ َعْمرِو ْبِن َعطَاٍء قَالَ 

اللَُّه اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِفيِهْم أَبُو قـََتاَدَة فـََقاَل أَبُو ُمحَْيٍد أَنَا َأْعَلُمُكْم ِبَصَالِة َرُسوِل اللَِّه َصلَّى
51Al-Mizzi>, op. cit., J. I., h. 437-470
52Ibid., J. XIII., h. 281-291
53Ibid., J. XVI., h. 416-420
54Ibid., J. XXVI., h. 210-212
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للَِّه َما ُكْنَت بَِأْكَثرِنَا َلُه تـَبَـَعًة َوَال أَْقَدَمَنا َلُه ُصْحَبًة قَاَل بـََلى قَاُلوا َعَلْيِه َوَسلََّم قَاُلوا ِملَ فـََوا
ْيِه فَاْعِرْض قَاَل َكاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا قَاَم ِإَىل الصََّالِة َكبـََّر ُمثَّ رََفَع َيدَ 

ْنِكبَـْيِه َويَِقرَّ ُكلُّ ُعْضٍو ِمْنُه ِيف َمْوِضِعِه ُمثَّ يـَْقرَأُ ُمثَّ ُيَكبـُِّر َويـَْرَفُع َيَدْيِه َحىتَّ َحىتَّ ُحيَاِذَي َِِما مَ 
يـُْقِنُع ُحيَاِذَي َِِما َمْنِكبَـْيِه ُمثَّ يـَرَْكُع َوَيَضُع رَاَحتَـْيِه َعَلى رُْكَبتَـْيِه ُمْعَتِمًدا َال َيُصبُّ رَْأَسُه َوَال 

َدُه َويـَْرَفُع َيَدْيِه َحىتَّ ُحيَاِذَي َِِما َمْنِكبَـْيِه َحىتَّ يَِقرَّ ُكلُّ ُمْعَتدِ  َع اللَُّه ِلَمْن محَِ ًال ُمثَّ يـَُقوُل مسَِ
ْثِين َعْظٍم ِإَىل َمْوِضِعِه ُمثَّ يـَْهِوي ِإَىل اْألَْرِض َوُجيَاِيف بـَْنيَ يََدْيِه َعْن َجْنبَـْيِه ُمثَّ يـَْرَفُع رَْأَسُه َويَـ 

َها َويـَْفَتُخ َأَصاِبَع رِْجَلْيِه ِإَذا َسَجَد ُمثَّ َيْسُجُد ُمثَّ ُيَكبـُِّر َوَجيْلِ  ُس َعَلى رِْجَلُه اْلُيْسَرى فـَيَـْقُعُد َعَليـْ
ْخَرى ِمْثَل رِْجِلِه اْلُيْسَرى َحىتَّ يـَْرِجَع ُكلُّ َعْظٍم ِمْنُه ِإَىل َمْوِضِعِه ُمثَّ يـَُقوُم فـََيْصَنُع ِيف الرَّْكَعِة اْألُ 

َتاِح َذِلَك ُمثَّ ِإَذا قَاَم ِمْن الرَّْكَعتَـْنيِ َرَفَع َيَدْيِه َحىتَّ ُحيَاِذَي َِِما َمْنِكبَـْيِه َكَما َصَنَع ِعْنَد اْفتِ 
التَّْسِليُم الصََّالِة ُمثَّ ُيَصلِّي بَِقيََّة َصَالتِِه َهَكَذا َحىتَّ ِإَذا َكاَنْت السَّْجَدُة الَِّيت يـَنـَْقِضي ِفيَها 

َأخََّر ِإْحَدى رِْجَلْيِه َوَجَلَس َعَلى ِشقِِّه اْألَْيَسِر ُمتَـَورًِّكا قَاُلوا َصَدْقَت َهَكَذا َكاَن ُيَصلِّي 
55َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

Artinya :
Telah menceritakan kepada kami Muh}ammad bin Basysya>r berkata, telah
menceritakan kepada kami Abu> ‘A<s}im berkata, telah menceritakan kepada
kami ‘Abd al-H}ami>d bin Ja‘far berkata, telah menceritakan kepada kami
Muh}ammad bin ‘Amru> bin 'At}a>’ berkata; aku mendengar Abu> H}umaid al-
Sa>‘idi> ia adalah seorang dari sepuluh orang sahabat Rasu>lalla>h s}allalla>hu
‘alaihi wa sallam yang sedang berkumpul di antara mereka juga ada Abu>
Qata>dah, ia berkata, "Aku adalah orang yang paling tahu tentang Shalat
Rasu>lalla>h s}allalla>hu  ‘alaihi wa sallam daripada kalian semua, " mereka
bertanya, "Bagaimana bisa! Demi Allah, tidaklah engkau lebih banyak
mengikuti Rasu>lalla>h ketimbang kami, dan tidak lebih dahulu bertemu
dengan beliau daripada kami?" Abu> Qata>dah menjawab, "Benar. " Mereka
berkata, "Maka jelaskanlah (kepada kami), " Abu> Qata>dah berkata, "Jika
Rasu>lalla>h s}allalla>hu  ‘alaihi wa sallam berdiri Shalat, beliau takbir dan
mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua pundak dan setiap
organ tubuh kembali ke tempatnya. Kemudian beliau meletakkan dua
telapak tangannya dan bertumpu pada lutut, seimbang tidak mengangkat
atau pun menurunkan kepalanya. Kemudian beliau mengucapkan;
sami‘alla>hu liman h}amidah seraya mengangkat kedua tangannya hingga
sejajar dengan kedua pundak dan setiap tulang kembali ke tempatnya.
Setelah itu beliau turun ke bumi (sujud) dan menjauhkan kedua tangannya
dari lambung, kemudian beliau mengangkat kepala dan membentangkan kaki

55Ibn Ma>jah, op. cit., J. II., h. 105
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kiri dan duduk di atasnya -beliau juga melenturkan jari-jari kakinya dan
mengarahkan menghadap kiblat ketika sujud-, kemudian beliau sujud,
kemudian takbir dan duduk di atas kaki kiri hingga setai tulang kembali ke
asalnya. Setelah itu beliau bangun dan melakukan seperti itu pada raka'at
yang lain. kemudian jika berdiri dari raka'at kedua, beliau mengangkat kedua
tangannya sejajar dengan kedua pundak sebagaimana ketika beliau memulai
Shalat. Kemudian beliau melakukan sisa Shalatnya seperti itu, hingga ketika
sampai pada sujud terakhir sebelum salam beliau mengakhirkan salah satu
kakinya dan duduk tawarruk pada sisi kiri. " Mereka berkata, "Engkau benar,
begitulah Rasu>lalla>h s}allalla>hu  ‘alaihi wa sallam Shalat."

Dari jalur transmisi hadis, terlihat bahwa hadis sama dengan hadis

sebelumnya dan bersumber dari s}aha>bah yang sama. Oleh karena itu yang akan

penulis soroti hanya pada periwayat Muh}ammad bin Basysya>r bin ‘Us\ma>n.

Periwayat ini bernama lengkap Muh}ammad bin Basysya>r bin ‘Us\ma>n bin Da>wud

bin Ka’Isa>>n al-‘Abdi>. Periwayat ini tercatat sebagai murid dari al-D}ah}a>k bin

Makhlad dan guru dari Ibnu> Ma>jah. Periwayat ini dinilai positif oleh para

kritikus.56

Dalil lainnya:

ثـََنا َحيَْىي ْبُن َأْخبَـَرنَا يـَْعُقوُب ْبُن ِإبـْرَاِهيَم الدَّ  ْوَرِقيُّ َوُحمَمَُّد ْبُن َبشَّاِر بـُْنَداٌر َواللَّْفُظ َلُه قَاَال َحدَّ
َثِين ُحمَمَُّد ْبُن َعْمرِو ْبِن َعطَاٍء َعْن َأِيب  ثـََنا َعْبُد احلَِْميِد ْبُن َجْعَفٍر قَاَل َحدَّ َسِعيٍد قَاَل َحدَّ

ِيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َكاَن ِيف الرَّْكَعتَـْنيِ اللَّتَـْنيِ تـَنـَْقِضي َكاَن النَّ ُمحَْيٍد السَّاِعِديِّ قَالَ 
57ِفيِهَما الصََّالُة َأخََّر رِْجَلُه اْلُيْسَرى َوقـََعَد َعَلى ِشقِِّه ُمتَـَورًِّكا ُمثَّ َسلَّمَ 

Artinya :
Telah mengabarkan kepada kami Ya‘qu>b bin Ibra>hi>m al-Dauraqi> dan
Muh}ammad bin Basysya>r Bundar - dan lafadz ini baginya - mereka berdua
berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya> bin Sa‘i>d dia berkata; telah
menceritakan kepada kami ‘Abd al-H}ami>d bin Ja‘far dia berkata; telah
menceritakan kepada kami Muh}ammad bin 'Amr bin 'Atha dari Abu> H}umaid
al-Sa>‘idi> dia berkata; "Nabi Shallallallahu'alaihi wasallam bila berada pada
dua rakaat terakhir maka beliau mengakhirkan kaki kiri dan duduk tawaruk,
kemudian salam."

56Ibid., J. XXIV., h. 511-520
57Al-Nasa>’i>, op. cit., J. III., h. 34
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Sama halnya dengan hadis sebelum ini, hadis ini juga sama dengan hadis

yang diriwayatkan oleh Abu>> Da>wud terakhir. Oleh karena itu yang akan diuji

validitasnya hanya pada dua nama berikut:

Ya‘qu>b bin Ibra>hi>m bernama lengkap Ya‘qu>b bin Ibra>hi>m bin Kas\i>r bin

Zaid bin Aflah} Ibn Mans}u>r bin Muza}him al-‘Abdi> al-Qaysi>. Tercatat sebagai

murid dari Yah}ya> bin Sa‘i>d dan guru dari al-Nasa>’i>. Periwayat ini dinilai positif

oleh para kritikus.58

Yah}ya> bin Sa‘i>d bernama lengkap Yah}ya> bin Sa‘i>d bin Farru>kh al-Qat}t}a>n

al-Tami>mi>. Tercatat sebagai murid dari ‘Abd al-H}ami>d bin Ja‘far dan guru dari

Ya‘qu>b bin Ibra>hi>m. Periwayat ini dinilai positif oleh para kritikus.59

Sementara bagi yang menyatakan duduk iftirasy (menduduki telapak kaki

kiri), mengajukan dalil berikut ini:

َثِين و ِيف اْجلُُلوسَ أَرَاُهمْ ُحمَمَّدٍ ْبنَ اْلَقاِسمَ َأنَّ َسِعيدٍ ْبنِ َحيَْىي َعنْ َماِلكَعنْ َحيَْىي َحدَّ
َعَلىَجيِْلسْ وَملَْ اْألَْيَسرِ َورِِكهِ َعَلىَوَجَلسَ اْلُيْسَرىرِْجَلهُ َوثـََىن اْلُيْمَىن رِْجَلهُ فـََنَصبَ التََّشهُّدِ 

َثِين ُعَمرَ ْبنِ اللَّهِ َعْبدِ ْبنُ اللَّهِ َعْبدُ َهَذاأَرَاِين قَالَ ُمثَّ َقَدِمهِ  60َذِلكَ يـَْفَعلُ َكانَ أَبَاهُ َأنَّ َوَحدَّ

Artinya :
Telah menceritakan kepadaku Yahya> dari Ma>lik dari Yahya> bin Sa‘i>d, bahwa
al-Qasm bin Muh}ammad memperlihatkan kepada mereka cara duduk
tasyahud. Dia menegakkan kaki kanannya, menghamparkan kaki kirinya dan
duduk di atas pangkal paha yang kiri, dan ia tidak duduk di atas telapak
kakinya. Lalu ia berkata, " ‘Abdulla>h bin ‘Abdulla>h bin ‘Umar telah
memperlihatkan ini kepadaku, dan ia katakan kepadaku bahwa bapaknya
melakukan hal itu."

Yah}ya> bin Sa‘i>d bernama lengkap Yah}ya> bin Sa‘i>d bin Qays bin ‘Amru> bin

Sahl Ibn S|a‘labah bin al-H}a>ris\ bin Zaid bin S|a‘labah bin Ganam bin Ma>lik bin al-

Naja>r. Tercatat sebagai murid dari al-Qa>sim bin Muh}ammad dan guru dari Ma>lik.

Periwayat ini dinilai positif oleh para kritikus.61

58Ibid., J. XXXII., h. 311-314
59Ibid., J. XXXI., h. 329-343
60Ma>lik bin Anas, op. cit., J. II., h. 124.
61Ibid., h. 346-359
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Al-Qa>sim bin Muh}ammad bernama lengkap Al-Qa>sim bin Muh}ammad bin

Abu>> Bkr al-S}iddi>q al-Qurasyi> al-Tami>mi>. Tercatat sebagai murid dari ‘Abd Alla>h

bin ‘Abd Alla>h bin ‘‘Umar bin al-Khat}t}a>b dan guru dari Yah}ya> bin Sa‘i>d.

Periwayat ini dinilai positif oleh para kritikus.62

‘Abd Alla>h bin ‘Abd Alla>h bin ‘‘Umar al-Khat}t}a>b al-Qurasyi> al-‘Adawi>

tercatat sebagai murid dari ayahnya ‘Abd Alla>h bin ‘‘Umar dan guru dari Al-

Qa>sim bin Muh}ammad. Periwayat ini dinilai positif oleh para kritikus.63

Terlihat dari hadis di atas bahwa sanadnya bersambung dan para

periwayatnya juga dinilai positif oleh para kritikus. Namun demikian jika dilihat

dari muara sanad ini yang terhenti pada tingkat s}aha>bah, maka hadis ini termasuk

hadis mauqu>f.

ثـََنا ثـََناُمنَْريٍ ْبنِ اللَّهِ َعْبدِ ْبنُ ُحمَمَّدُ َحدَّ حقَالَ اْلُمَعلِّمِ ُحَسْنيٍ َعنْ اْألَْمحَرَ يـَْعِين َخاِلدٍ أَبُوَحدَّ
ثـََناو ثـََنايُوُنسَ ْبنُ ِعيَسىَأْخبَـَرنَاقَالَ َلهُ َواللَّْفظُ ِإبـْرَاِهيمَ ْبنُ ِإْسَحقُ َحدَّ اْلُمَعلِّمُ ُحَسْنيٌ َحدَّ

َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ َكانَ قَاَلتْ َعاِئَشةَ َعنْ اجلَْْوزَاءِ َأِيب َعنْ َمْيَسَرةَ ْبنِ بَُدْيلِ َعنْ 
ملَْ رََكعَ ِإَذاوََكانَ }اْلَعاَلِمنيَ َربِّ لِلَّهِ احلَْْمد{ بِ َواْلِقرَاَءةَ بِالتَّْكِبريِ الصََّالةَ َيْستَـْفِتحُ َوَسلَّمَ 

َحىتَّ ْسُجدْ يَ ملَْ الرُُّكوعِ ِمنْ رَْأَسهُ َرَفعَ ِإَذاوََكانَ َذِلكَ بـَْنيَ َوَلِكنْ ُيَصوِّْبهُ وَملَْ رَْأَسهُ ُيْشِخصْ 
يـَُقولُ وََكانَ َجاِلًساَيْسَتِويَ َحىتَّ َيْسُجدْ ملَْ السَّْجَدةِ ِمنْ رَْأَسهُ َرَفعَ ِإَذاوََكانَ قَاِئًماَيْسَتِويَ 

َعنْ يـَنـَْهىوََكانَ اْلُيْمَىن رِْجَلهُ َويـَْنِصبُ اْلُيْسَرىرِْجَلهُ يـَْفِرشُ وََكانَ التَِّحيَّةَ رَْكَعتَـْنيِ ُكلِّ ِيف 
بِالتَّْسِليمِ الصََّالةَ َخيِْتمُ وََكانَ السَُّبعِ اْفِرتَاشَ ِذرَاَعْيهِ الرَُّجلُ يـَْفَرتِشَ َأنْ َويـَنـَْهىالشَّْيطَانِ ُعْقَبةِ 
64الشَّْيطَانِ َعِقبِ َعنْ يـَنـَْهىوََكانَ َخاِلدٍ َأِيب َعنْ ُمنَْريٍ اْبنِ رَِوايَةِ َوِيف 

Artinya :
Telah menceritakan kepada kami Muh}ammad bin ‘Abdulla>h bin Numair
telah menceritakan kepada kami Abu> Kha>lid , yaitu al-Ah}mar dari H}usain al-
Mu'allim dia berkata, --Lewat jalur periwayatan lain-- dan telah
menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibra>him dan lafazh tersebut miliknya,
dia berkata, telah mengabarkan kepada kami ‘Isa> bin Yunus telah
menceritakan kepada kami H}usain al-Mu'allim dari Budail bin Ma’Isa>rah

62Ibid., J. XXIII., h. 427-435
63Ibid., J. XV., h. 180-183
64Muslim, op. cit., J. II., h. 54
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dari Abu> al-Jauza' dari Aisyah radhiyallahu'anha dia berkata, "Dahulu
Rasu>lalla>h Shallallahu'alaihiwasallam membuka Shalat dengan takbir dan
membaca, 'Al-Hamdulillah Rabb al-Alamin'. Dan beliau apabila rukuk
niscaya tidak mengangkat kepalanya dan tidak menundukkannya, akan tetapi
melakukan antara kedua hal tersebut. Dan beliau apabila mengangkat
kepalanya dari rukuk, niscaya tidak bersujud hingga beliau lurus berdiri, dan
beliau apabila mengangkat kepalanya dari sujud niscaya tidak akan sujud
kembali hingga lurus duduk, dan beliau membaca tahiyyat pada setiap dua
raka'at. Beliau menghamparkan kaki kirinya dan memasang tegak lurus
kakinya yang kanan. Dan beliau melarang duduknya setan, dan beliau
melarang seorang laki-laki menghamparkan kedua siku kakinya sebagaimana
binatang buas menghampar. Dan beliau menutup Shalat dengan salam." Dan
dalam riwayat Ibnu Numair dari Abu> Kha>lid , "Dan beliau melarang duduk
seperti duduknya setan."

ثـََنا ثـََناُكَرْيبٍ أَبُوَحدَّ ثـََناِإْدرِيسَ ْبنُ اللَّهِ َعْبدُ َحدَّ أَبِيهِ َعنْ اجلَْْرِميُّ ُكَلْيبٍ ْبنُ َعاِصمُ َحدَّ
َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولِ َصَالةِ ِإَىل َألَْنظَُرنَّ قـُْلتُ اْلَمِديَنةَ َقِدْمتُ قَالَ ُحْجرٍ اْبنِ َعنْ 

َفِخِذهِ َعَلىيـَْعِين اْلُيْسَرىَيَدهُ َوَوَضعَ اْلُيْسَرىرِْجَلهُ افـْتَـَرشَ لِلتََّشهُّدِ يـَْعِين َجَلسَ فـََلمَّاَوَسلَّمَ 
ِعْندَ َعَلْيهِ َواْلَعَملُ َصِحيحٌ َحَسنٌ َحِديثٌ َهَذاِعيَسىأَبُوقَالَ اْلُيْمَىن رِْجَلهُ َوَنَصبَ اْلُيْسَرى

65اْلُمَباَركِ َواْبنِ اْلُكوَفةِ َوَأْهلِ الثـَّْورِيِّ ُسْفَيانَ قـَْولُ َوُهوَ اْلِعْلمِ َأْهلِ َأْكَثرِ 

Artinya :
Telah menceritakan kepada kami Abu> Kuraib berkata; telah menceritakan
kepada kami ‘Abdulla>h bin Idris berkata; telah menceritakan kepada kami
‘A<s}im bin Kulaib Al Jarmi dari Ayahnya dari Ibnu H}ujr ia berkata; "Ketika
aku tiba di Madinah, aku berkata; "Sungguh, aku benar-benar akan melihat
bagaimana Rasu>lalla>h s}allalla>hu  ‘alaihi wa sallam Shalat. Ketika duduk
tasyahud beliau membentangkan kaki kirinya dan meletakkan tangan kirinya
-yakni di atas paha kirinya- serta menegakkan kaki kanannya." Abu> ‘Isa>
berkata; "Hadits ini derajatnya hasan shahih. Hadits ini diamalkan oleh
kebanyakan para ahli ilmu. Ini adalah pendapat Sufyan Ats Tsauri, penduduk
Kufah dan bin Al Mubarak."

Abu>> Kuraib adalah kunyah bagi Muh}ammad bin al-‘Ala>‘ al-Mahda>ni> al-

Ku>fi.>66 Tercatat sebagai murid dari Ibn Idri>s dan guru dari al-Titmi>z\i>. Periwayat

ini dinilai positif oleh para kritikus.67

65Tirmi>z\i>, op. cit., J. II., h. 85
66Ibid., J. XXXIV., h. 225
67‘Us\ma>n al-Z|ahabi>, op. cit., J. XI., h. 394-398
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‘Abd Alla>h bin Idri>s bernama lengkap ‘Abd Alla>h bin Idri>s bin Yazi>d bin

‘Abd al-Rah}ma>n bin al-Aswad bin H}ujjayyah bin al-As}hab bin Yazi>d bin

H}ala>wah bin al-Za‘a>far. Tercatat sebagai murid dari ‘A<s}im bin Kulaib dan guru

dari Abu>> Kuraib. Periwayat ini dinilai positif oleh para kritikus.68

‘A<s}im bin Kulaib al-Jarmi> bernama lengkap ‘A<s}im bin Kulaib bin Syiha>b

ibn al-Majnu>n al-Jarmi> al-Ku>fi>. Tercatat sebagai murid dari ayahnya, Kulaib

namun tidak mencatat ‘Abd Alla>h bin Idri>s sebagai muridnya. Periwayat ini

dinilai positif oleh para kritikus.69

Ayah dari ‘A<s}im adalah Kulaib bin Syiha>b ibn al-Majnu>n al-Jarmi> al-Ku>fi.

Tercatat sebagai murid dari Wa>’il bin H}ujr al-H}ad}ami> dan guru dari anaknya,

‘A<s}im bin Kulaib. Periwayat ini dinilai positif oleh para kritikus.70

Terlihat dari data di atas bahwa hadis-hadis yang digunakan untuk

memperkuat dalil semuanya memiliki status yang kuat. Pengecualian hanya pada

hadis pertama yang digunakan untuk memperkuat duduk iftirasy yang terlihat

tidak kuat karena berstatus mauqu>f. Karena keadaan dalil yang kuat ini, maka

permasalahan ini perlu dilihat lebih dalam lagi.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam Muslim disebutkan

sebagai berikut:

ثـََنا ثـََناُمنَْريٍ ْبنِ اللَّهِ َعْبدِ ْبنُ ُحمَمَّدُ َحدَّ حقَالَ اْلُمَعلِّمِ ُحَسْنيٍ َعنْ اْألَْمحَرَ يـَْعِين َخاِلدٍ أَبُوَحدَّ
ثـََناو ثـََنايُوُنسَ ْبنُ ِعيَسىَأْخبَـَرنَاقَالَ َلهُ َواللَّْفظُ ِإبـْرَاِهيمَ ْبنُ ِإْسَحقُ َحدَّ اْلُمَعلِّمُ ُحَسْنيٌ َحدَّ

َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ َكانَ قَاَلتْ َعاِئَشةَ َعنْ اجلَْْوزَاءِ َأِيب َعنْ َمْيَسَرةَ ْبنِ بَُدْيلِ َعنْ 
ملَْ رََكعَ ِإَذاوََكانَ }اْلَعاَلِمنيَ َربِّ لِلَّهِ احلَْْمد{ بِ َواْلِقرَاَءةَ بِالتَّْكِبريِ الصََّالةَ َيْستَـْفِتحُ َوَسلَّمَ 

َحىتَّ َيْسُجدْ ملَْ الرُُّكوعِ ِمنْ رَْأَسهُ َرَفعَ ِإَذاوََكانَ َذِلكَ بـَْنيَ َوَلِكنْ ُيَصوِّْبهُ وَملَْ رَْأَسهُ ُيْشِخصْ 
يـَُقولُ وََكانَ َجاِلًساَيْسَتِويَ َحىتَّ َيْسُجدْ ملَْ السَّْجَدةِ ِمنْ رَْأَسهُ َرَفعَ ِإَذاوََكانَ قَاِئًماَيْسَتِويَ 

68Al-Mizzi>, op. cit., J. XIV., h. 293-300
69Ibid., J. XIII., h. 537-539
70Ibid., J. XXIV., h. 211-213
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َعنْ يـَنـَْهىوََكانَ اْلُيْمَىن رِْجَلهُ َويـَْنِصبُ اْلُيْسَرىرِْجَلهُ يـَْفِرشُ وََكانَ التَِّحيَّةَ رَْكَعتَـْنيِ ُكلِّ ِيف 
بِالتَّْسِليمِ الصََّالةَ َخيِْتمُ وََكانَ السَُّبعِ اْفِرتَاشَ ِذرَاَعْيهِ الرَُّجلُ يـَْفَرتِشَ َأنْ َويـَنـَْهىالشَّْيطَانِ ُعْقَبةِ 
71الشَّْيطَانِ َعِقبِ َعنْ يـَنـَْهىوََكانَ َخاِلدٍ َأِيب َعنْ ُمنَْريٍ اْبنِ رَِوايَةِ َوِيف 

Artinya :
Telah menceritakan kepada kami Muh}ammad bin ‘Abdulla>h bin Numair
telah menceritakan kepada kami Abu> Kha>lid , yaitu al-Ahmar dari H}usain al-
Mu'allim dia berkata, --Lewat jalur periwayatan lain-- dan telah
menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibra>him dan lafazh tersebut miliknya,
dia berkata, telah mengabarkan kepada kami ‘Isa> bin Yunus telah
menceritakan kepada kami H}usain al-Mu'allim dari Budail bin Ma’Isa>rah
dari Abu> al-Jauza' dari Aisyah radhiyallahu'anha dia berkata, "Dahulu
Rasu>lalla>h Shallallahu'alaihiwasallam membuka Shalat dengan takbir dan
membaca, 'Al-Hamdulillah Rabb al-Alamin'. Dan beliau apabila rukuk
niscaya tidak mengangkat kepalanya dan tidak menundukkannya, akan tetapi
melakukan antara kedua hal tersebut. Dan beliau apabila mengangkat
kepalanya dari rukuk, niscaya tidak bersujud hingga beliau lurus berdiri, dan
beliau apabila mengangkat kepalanya dari sujud niscaya tidak akan sujud
kembali hingga lurus duduk, dan beliau membaca tahiyyat pada setiap dua
raka'at. Beliau menghamparkan kaki kirinya dan memasang tegak lurus
kakinya yang kanan. Dan beliau melarang duduknya setan, dan beliau
melarang seorang laki-laki menghamparkan kedua siku kakinya sebagaimana
binatang buas menghampar. Dan beliau menutup Shalat dengan salam." Dan
dalam riwayat Ibnu Numair dari Abu> Kha>lid , "Dan beliau melarang duduk
seperti duduknya setan."

Dilihat dari dalil-dalil yang dikemukakan di atas, tampak bagi yang

menekankan duduk tawarruk melihat pada keumuman dari lafal-lafal yang datang

dalam hadis. keumuman lafal-lafal itu seperti: “dan jika beliau duduk pada

raka’at terakhir”, “sujud yang terakhir yang ada salamnya”, “sujud yang

merupakan penutup shalat ” dan “pada dua rakaat yang pada keduanya berakhir

shalat ”. Lafal-lafal ini umum mencakup seluruh tasyahhud di rakaat yang

terakhir yang merupakan penutup shalat , apakah pada shalat yang memiliki dua

tasyahhud ataukah shalat yang hanya memiliki satu tasyahhud seperti shalat

subuh dan shalat jum'at.

71Muslim, op. cit., J. II., h. 54
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Sementara bagi yang mendukung duduk iftirasy melihat kepada keumuman

lafaz seperti “Ketika duduk”, “Jika duduk”, “Tatkala beliau duduk”.

Ketika diamati beberapa hadis yang dijadikan dalil terlihat bahwa hadis

tersebut mengabarkan tentang tata cara Shalat yang memiliki lebih dari dua

raka’at atau dua tasyahhud.

Oleh karena itu penulis menganggap bahwa dalil yang digunakan untuk

memperkuat duduk iftirasy dalam shalat yang memiliki satu tasyahhud lebih

kuat. Alasan penulis adalah bahwa frasa fi> kulli rak‘atain (setiap dua raka’at),

terdapat kata kullun yang menunjukka keumuman. Dengan demikian duduk

iftirasy pada raka’at terakhir shalat yang memiliki satu tasyahhud adalah pilihan

terbaik.

3. Perbedaan Tata Cara Shalat antara Laki-Laki dan Perempuan.

Berkenaan dengan praktik ibadah Shalat antara laki-laki dan perempuan

ini, ada dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa ada perbedaan tata

cara Shalat antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu pendapat kedua

menyatakan tidak ada perbedaan tata cara Shalat antara laki-laki dan perempuan.

Di antara dalil yang digunakan oleh yang menyatakan adanya perbedaan

antara laki-laki dan perempuan dalam tata cara Shalat adalah sebagai berikut:

أَبُوثنااللُّْؤُلِؤيُّ،يٍّ َعلِ أَبُوثنااْلَفَسِويُّ،احلَُْسْنيِ أَبُوأنبأُحمَمَّدٍ ْبنُ ُحمَمَّدُ َبْكرٍ أَبُوَأْخبَـَرنَاهُ 
َوةُ أنبأَوْهٍب،اْبنُ أنبأَداُوَد،ْبنُ ُسَلْيَمانُ ثناَداُوَد، َغْيَالَن،ْبنِ َساملِِ َعنْ ُشرَْيٍح،ْبنُ َحيـْ

ُتَصلَِّيانِ اْمرَأَتـَْنيِ َعَلىَمرَّ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاهللاِ َرُسولَ َأنَّ َحِبيٍب،َأِيب ْبنِ يَزِيدَ َعنْ 
َكالرَُّجلِ َذِلكَ ِيف لَْيَستْ اْلَمْرأَةَ َفِإنَّ اْألَْرضِ ِإَىل اللَّْحمِ بـَْعضَ َفُضمَّاَسَجْدُمتَاِإَذا: " فـََقالَ 

"72

Artinya :
Telah mengabarkan kepada kami dari Abu>> Bakr Muh}ammad bin
Muh}ammad. Telah memberitahukan Abu>> al-H}usain al-Fasawi>. Telah

72 al-Baihaqi>, op. cit., J. II., h. 223.
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menceritakan kepada kami Abu>> ‘Ali>> al-Lu’lu’i>. Telah menceritakan kepada
kami Abu>> Da>wud. telah menceritakan kepada kami Sulaima>n bin Da>wud.
telah menceritakan Ibnu Wahb. Telah menceritakan H}aiwah bin Syuraih dari
Sa>lim bin Gaila>n, dari Yazi>d bin Abi> H}abi>b: Bahwasanya Rasu>lalla>h SAW.
pernah melewati dua orang wanita yang sedang Shalat, lalu beliau bersabda:
Apabila kalian sujud, maka kumpulkanlah sebagian daging/tubuh ke bumi.
Karena sesungguhnya wanita itu tidak melakukan hal itu seperti laki-laki.

Dari hadis ini periwayat yang akan penulis uji adalah sebagai berikut:

Sulaiman bin Da>wud bernama lengkap Sulaiman bin Da>wud H}amma>d bin

Sa‘d al-Mahri>, Abu>> al-Rabi>‘ al-Mis}ri>. Tercatat sebagai gurunya adalah ‘Abdulla>h

bin Wahb dan muridnya adalah Abu>> Da>wud. Periwayat ini dinilai positif oleh

para kritikus.73

Ibn Wahb bernama lengkap ‘Abd Alla>h bin Wahb bin Muslim al-Qurasyi,

al-Fihri>, Abu>> Muh}ammad al-Mis}ri> al-Faqi>h. Tercatat sebagai murid dari H}aiwah

bin Syuraih} dan guru dari Sulaiman bin Da>wud. Periwayat ini dinilai positif oleh

para kritikus.74

H}aiwah bin Syuraih} bernama lengkap H}aiwah bin Syuraih} bin S}afwa>n bin

Ma>lik al-Tuji>bi>, Abu>> Zur‘ah al-Mis}ri> al-Faqi>h al-Za>hid al-‘A<bid. Tercatat sebagai

murid dari Sa>lim bin Gaila>n dan guru dari ‘Abd Alla>h bin Wahb. Periwayat ini

dinilai positif oleh para kritikus.75

Sa>lim bin Gaila>n bernama lengkap Sa>lim bin Gaila>n al-Tuji>bi> al-Mis}ri>.

Tercatat sebagai murid dari Yazi>d bin Abi> H}abi>b dan guru dari H}aiwah bin

Syuraih}. Di antara penilaian yang dikemukan oleh kritikus adalah: la> ba’sa bih,

laisabihi ba’s. Ibnu Hibba>n memasukkan periwayat ini dalam kitabnya ‘al-

S|iqa>t’.76

73Lihat al-Mizzi>, op. cit., J. XI., h. 409-410.
74Ibid., J. XVI., h. 277-286.
75Lihat al-Mizzi>, op. cit., J. VII., h. 478.
76Ibid., J. X., h. 168-172.
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Yazi>d bin Abi> H}abi>b bernama asli Suwaid al-Azdi>. Tidak ada catatan yang

menyebutkan bahwa ia menerima hadis dari Rasu>lalla>h SAW. Tercatat periwayat

ini meninggal tahun 128 H. 77

Terlihat dari data di atas adanya keterputusan hubungan antara Yazi>d bin

Abi> H}abi>b dengan Rasu>lalla>h SAW. Oleh karena itu hadis ini tidak bisa

digunakan sebagai dalil.

Dalil lainnya yang digunakan untuk mendukung pendapat ini adalah:

ثـََنا ثـََنااْلَعْسَقَالِينُّ اْلُمتَـوَكِّلِ ْبنُ ُحمَمَّدُ َحدَّ ْبنِ اللَّهِ َعْبدِ َعنْ َمْعَمرٌ أَنـَْبأَنَااقِ الرَّزَّ َعْبدُ َحدَّ
مسَِْعتُ قَاَلتْ َبْكرٍ َأِيب بِْنتِ َأْمسَاءَ َعنْ َبْكرٍ َأِيب ابـَْنةِ ِألَْمسَاءَ َمْوًىل َعنْ الزُّْهرِيِّ َأِخيُمْسِلمٍ 
تـَْرَفعْ َفَال اْآلِخرِ َواْليَـْومِ بِاللَّهِ يـُْؤِمنُ ِمْنُكنَّ َكانَ َمنْ يـَُقولُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولَ 
78الرَِّجالِ َعْورَاتِ ِمنْ يـََرْينَ َأنْ َكرَاَهةَ رُُءوَسُهمْ الرَِّجالُ يـَْرَفعَ َحىتَّ رَْأَسَها

Artinya :
Telah menceritakan kepada kami Muh}ammad bin al-Mutawakkil al-
‘Asqala>ni> telah menceritakan kepada kami Abd al-Raza>q telah
memberitakan kepada kami Ma‘mar dari Abdulla>h bin Muslim saudaranya
al-Zuhri> dari bekas budaknya Asma>’ binti Abu> Bakar dari Asma>’ binti Abu>
Bakar dia berkata; saya mendengar Rasu>lalla>h s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam
bersabda: "Barangsiapa di antara kalian (para wanita) beriman kepada Allah
dan hari akhir, janganlah mengangkat kepalanya terlebih dahulu sehingga
kaum laki-laki mengangkat kepala mereka, karena di khawatirkan mereka
melihat aurat kaum laki-laki."

Tidak ada masalah pada periwayat dalam jalur periwayatan hadis ini

kecuali pada bekas budaknya Asma>’ binti Abu> Bakar yang tidak jelas siapa

namanya (mubham). Oleh karena itu hadis ini juga tidak bisa dijadikan sebagai

dalil.

77Ibid., J. XXXII., h. 102. Ibnu Manjuwiyah menyebutkan bahwa periwayat ini meninggal
pada tahun 128 H. masa yang menunjukkan jauh setelah wafatnya Nabi SAW. Ibnu Manjuwiyah,
op. cit., J. II., h. 355.  Lihat juga Abu> al-Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J.  III., h. 1233.

78Hadis ini dapat ditemukan pada Abu> Da>wud, op. cit., h. 150. Hadis ini berada pada Bab
Raf‘u al-Nisa>’ iz\a> Kunna ma‘a al-Ima>m Ru’u>sahunna Min al-Sajdati (cara perempuan
mengangkat kepala setelah sujud ketika shalat berjama’ah).
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Sementara itu, dalil yang digunakan sebagai pendukung pendapat yang

meniadakan perbadaan tata cara Shalat laki-laki dan perempuan adalah sebagai

berikut:

ثـََنا ثـََناقَالَ اْلُمثـَىنَّ ْبنُ ُحمَمَّدُ حدَّ ثـََناقَالَ اْلَوهَّابِ َعْبدُ َحدَّ قَالَ ةَ ِقَالبَ َأِيب َعنْ أَيُّوبُ َحدَّ
ثـََنا َناَماِلكٌ َحدَّ ِعْنَدهُ َفأََقْمَناُمتَـَقارِبُونَ َشَبَبةٌ َوَحنْنُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبِّ ِإَىل أَتـَيـْ
َلةً يـَْوًماِعْشرِينَ  َقدْ أَنَّاَظنَّ فـََلمَّاَرِفيًقاَرِحيًماَوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ وََكانَ َولَيـْ
َنا َأْهِليُكمْ ِإَىل اْرِجُعواقَالَ َفَأْخبَـْرنَاهُ بـَْعَدنَاتـَرَْكَناَعمَّنْ َسأَلََنااْشتَـْقَناَقدْ أَوْ َأْهَلَنااْشتَـَهيـْ
رَأَيـُْتُموِين َكَماَوَصلُّواَأْحَفظَُهاَال َأوْ َأْحَفظَُهاَأْشَياءَ َوذََكرَ َوُمُروُهمْ َوَعلُِّموُهمْ ِفيِهمْ َفأَِقيُموا
79َأْكبَـرُُكمْ َوْليَـُؤمَُّكمْ َأَحدُُكمْ َلُكمْ فـَْليـَُؤذِّنْ الصََّالةُ َحَضَرتْ فَِإَذاُأَصلِّي

Artinya :
Telah menceritakan kepada kami Muh}ammad bin al-Mus\anna> berkata, telah
menceritakan kepada kami ‘Abd al-Wahha>b berkata, telah menceritakan
kepada kami Ayyu>b dari Abu> Qila>bah berkata, telah menceritakan kepada
kami Ma>lik , "Kami datang menemui Nabi s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam, saat
itu kami adalah para pemuda yang usianya sebaya. Maka kami tinggal
bersama beliau selama dua puluh hari dua puluh malam. Beliau adalah
seorang yang sangat penuh kasih dan lembut. Ketika beliau menganggap
bahwa kami telah ingin, atau merindukan keluarga kami, beliau bertanya
kepada kami tentang orang yang kami tinggalkan. Maka kami pun
mengabarkannya kepada beliau. Kemudian beliau bersabda: "Kembali lah
kepada keluarga kalian dan tinggallah bersama mereka, ajarilah mereka dan
perintahkan (untuk Shalat)." Beliau lantas menyebutkan sesuatu yang aku
pernah ingat lalu lupa. Beliau mengatakan: "Shalatlah kalian seperti kalian
melihat aku Shalat. Maka jika waktu Shalat sudah tiba, hendaklah salah
seorang dari kalian mengumandangkan adzan, dan hendaklah yang menjadi
Imam adalah yang paling tua di antara kalian."

Dalil lain yang digunakan untuk mendukung pendapat yang menyatakan

bahwa tidak ada perbedaan praktik Shalat antara laki-laki dan perempuan adalah

dua hadis berikut ini:

80تفعل املرأة يف الصالة كما يفعل الرجل

ا جلسة الرجل ، وكانت فقيهة ا كانت جتلس يف صال 81أ

79al-Bukha>ri>, S}ah}i>h} al-Bukha>ri> (Beirut: Da>r Ibnu Kas\i>r, 1987), J. I., h. 226
80 Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, op. cit., h. 189
81 Ibid.
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Hadis pertama yang disebutkan terakhir ini dinyatakan oleh Ibnu Abi>

Syaibah dan hadis kedua diriwayatkan oleh al-Bukha>ri> dalam al-Ta>ri>kh al-

Shaghi>r. Namun demikian setelah penulis lacak dengan baik secara manual

maupun dengan bantuan elektronik, kedua hadis ini tidak dapat penulis temukan.

Oleh karena itu untuk memecahkan permasalahan ini, penulis mencukupkan

dengan hadis yang diriwayatkan dalam S}ah}i>h} al-Bukha>ri> di atas.

Dengan pembahasan ini, maka penulis beranggapan bahwa ketika kedua

dalil yang seolah bertentangkan ini diuji terlihat bahwa salah satunya tidak bisa

memenuhi persyaratan hadis yang dapat digunakan sebagai dalil. Oleh karena itu

anggapan yang menyatakan ada perbedaan gerakan atau praktik antara shalat

laki-laki dan perempuan berbeda tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan

demikian juga maka penulis berkesimpulan sementara bahwa tidak ada perbedaan

praktik shalat antara laki-laki dan perempuan.

4. Kewajiban Menggunakan Sutrah (Pembatas) Ketika Shalat.

berkenaan dengan kewajiban menggunakan sutrah (Pembatas) Ketika

Shalat ini, al-Alba>ni dan yang mewajibkan menggunakan pembatas ketika Shalat

mengajukan hadis berikut ini sebagai dalil:

ثـََنا ،َبْكرٍ أَبُوثناالصََّغاِينُّ،ِإْسَحاقَ ْبنُ ُحمَمَّدُ ثنايـَْعُقوَب،ْبنُ ُحمَمَّدُ اْلَعبَّاسِ أَبُوَحدَّ اْحلََنِفيُّ
َثِين ُعْثَماَن،ْبنُ الضَّحَّاكُ ثنا َرُسولُ قَالَ ،:يـَُقولُ ُعَمَر،اْبنَ مسَِْعتُ َيَساٍر،ْبنُ َصَدَقةُ َحدَّ
َرٍة،ِإَىل ِإالَّ ُتَصلُّواَال «َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاللَّهِ  َأَىب فَِإنْ َيَدْيَك،بـَْنيَ َميُرُّ َأَحًداَتدَعْ َوَال ُستـْ

82ُخيَرَِّجاهُ وَملَْ ُمْسِلمٍ َشْرطِ َعَلىَحِديثٌ َهَذا. «»اْلَقرِينَ َمَعهُ فَِإنَّ فـََقاتِْلُه،

82 Hadis ini penulis dapat temukan dalam al-Mustadrak ‘ala> al-S}ahi>hain li al-H}a>kim J. II
halaman 432 penelusuran ini penulis lakukan melalui bantuan al-Maktabah al-Sya>milah v. 3.48.
Melalui program ini penulis juga menemukan bahwa matan hadis yang sama juga bisa ditemukan
dalam S}ah}i>h} Ibn H}ibba>n, J. X., h. 211, Ja>mi‘ al-Ah}a>di>s\, J. XVI., h. 197, al-Ja>mi‘ al-Kabi>r li al-
Suyu>t}i>, J. I., h. 18224, Sunan al-Baihaqi>, J. II., h. 271. Al-Alba>ni> sangat menekankan penggunaan
pembatas ini dalam kitabnya yang menjadi kajian utama disertasi ini h. 82-84. Bahkan dalam
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Artinya  :
Telah menceritakan kepada kami Abu> al-‘Abba>s Muh}ammad bin Ya‘qu>b,
menceritakan kepada kami Muh}ammad bin Ish}a>q al-S}aga>ni>, menceritakan
kepada kami Abu> Bakr al-H}anafi>, menceritakan kepada kami al-D}ah}h}a>k bin
‘Us\ma>n, mencitakan kepada saya S}adaqah bin Yasa>r, saya mendengar Ibn
‘‘Umar berkata, telah bersabda Rasu>lullah s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam:
Janganlah kalian shalat kecuali menghadap s}utrah (pembatas), dan janganlah
biarkan seseorang lewat di depanmu, jika ia mengabaikan itu, maka cegahlah
dengan keras karena sesungguhnya bersamanya syetan. Hadis ini
berdasarkan persyaratan Muslim, namun ia tidak meriwayatkannya.

Abu>> al-‘Abba>s Muh}ammad bin Ya‘qu>b bernama lengkap Muh}ammad bin

Ya‘qu>b bin Yu>suf bin Ma‘qil bin Sina>n, Abu>> al-‘Abba>s al-Umawi> maula>hum, al-

Sina>ni> al-Ma‘qili> al-Na’Isa>>bu>ri> al-As}am. Tercatat sebagai guru dari Abu>> ‘Abd

Alla>h al-Ha>kim dan murid dari Muh}ammad bin Isha>q al-S}aga>ni>. Periwayat ini

dinilai positif oleh para kritikus.83

Muh}ammad bin Isha>q al-S}aga>ni> bernama lengkap Muh}ammad bin Isha>q bin

Ja‘far, Abu>> Bakr al-S}aga>ni>. Tidak tercatat sebagai murid dari Abu>> Bakr al-H}anafi>

dan guru dari Abu>> al-‘Abba>s Muh}ammad bin Ya‘qu>b. Periwayat ini dinilai positif

oleh para kritikus dan wafat pada tahun 270 H.84

Abu>> Bakr al-H}anafi> bernama lengkap ‘Abd al-Kabi>r bin ‘Abd al-Maji>d,

Abu> Bakr al-H}anafi> al-Bas}ri>. Tercatat sebagai murid dari Al-D}ah}a>k bin ‘Us\ma>n

tetapi tidak tercatat sebagai guru dari Muh}ammad bin Isha>q al-S}aga>ni>. Periwayat

ini dinilai positif oleh para kritikus dan meninggal pada tahun 204 H. 85

Al-D}ah}a>k bin ‘Us\ma>n bernama lengkap Al-D}ah}a>k bin ‘Us\ma>n bin ‘Abd

Alla>h bin Kha>lid bin H}aza>m al-Qurasyi>. Tercatat sebagai murid dari S}adaqah bin

Yasa>r dan guru dari Abu>> Bakr al-H}anafi>. Periwayat ini dinilai positif oleh para

kritikus. Namun demikian ada juga yang menilai negatif. Di antara yang menilai

kitab tersebut al-Alba>ni> memberi judul al-Sutratu wa Wuju>buha> (kewajiban menggunakan
pembatas).

83 Lihat ‘Us\ma>n al-Z|ahabi>, op. cit., J. XV., h. 452-460
84 Al-Mizzi>, op. cit., J. XXIV., h. 396-399
85 Ibid., J. XVIII., h. 243-246
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negatif itu antara lain Abu>> Zur‘ah yang menilai ليس بقوي (tidak kuat). Abu>

H}a>tim menilai يكتب حديثه و ال حيتج به وهو صدوق (hadisnya ditulis tetapi

tidak digunakan sebagai hujjah).86

S}adaqah bin Yasa>r bernama lengkap S}adaqah bin Yasa>r al-Jazari>. Tercatat

sebagai murid dari ‘Abd Alla>h bin ‘‘Umar dan guru dari Al-D}ah}a>k bin ‘Us\ma>n.

Periwayat ini dinilai positif oleh para kritikus.87

Dari data di atas terlihat tidak ada catatan ikatan guru-murid antara

Muh}ammad bin Isha>q al-S}aga>ni> dan Abu>> Bakr al-H}anafi>. Kenyataan ini

menjadikan jalur periwayatan ini tidak kuat. Ditambah lagi dengan kebaradaan

Al-D}ah}a>k bin ‘Us\ma>n yang dinilai lemah oleh para kritikus. Maka dengan

demikian hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil.

Dalil lain yang digunakan untuk menguatkan keberadaan pembatas ketika

Shalat adalah sebagai berikut:

ثـََنا َوقَالَ َأْخبَـَرنَاَحيَْىي قَالَ َشْيَبةَ َأِيب ْبنُ َبْكرِ َوأَبُوَسِعيدٍ ْبنُ َوقـُتَـْيَبةُ َحيَْىي ْبنُ َحيَْىي َحدَّ
ثـََنااْآلَخرَانِ  اللَّهِ َرُسولُ َقالَ قَالَ أَبِيهِ َعنْ طَْلَحةَ ْبنِ ُموَسىَعنْ ِمسَاكٍ َعنْ اْألَْحَوصِ أَبُوَحدَّ

َمنْ يـَُبالِ َوَال فـَْلُيَصلِّ الرَّْحلِ ُمْؤِخَرةِ ِمْثلَ َيَدْيهِ بـَْنيَ َأَحدُُكمْ َوَضعَ ِإَذاَوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّى
88َذِلكَ َورَاءَ َمرَّ 

Artinya :
Telah menceritakan kepada kami Yahya> bin Yahya> dan Qutaibah bin Sa‘i>d
serta Abu> Bakar bin Abi Syaibah berkata Yahya>, telah mengabarkan kepada
kami, sedangkan dua orang yang lainnya berkata, telah menceritakan kepada
kami Abu> al-Ahwas} dari Sima>k dari Mu>sa> bin T}alh}ah dari Bapaknya dia
berkata, Rasu>lalla>h shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah
seorang dari kalian telah meletakkan di hadapannya seperti kayu yang
diletakkan di belakang punggung unta, hendaklah dia Shalat, dan janganlah
dia memperhatikan orang yang lewat di belakang sutrah tersebut."

Dalil ini dikeluarkan oleh muslim, oleh karena itu penulis tidak akan

menguji kembali  tentang validitas hadis ini.

86 Ibid., J. XIII., h. 272-275
87 Ibid., J. XIII., h. 155-158
88 Muslim, op. cit., J. II., h. 54.
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Sedangkan bagi yang tidak mewajibkan menggunakan pembatas ketika

Shalat mengemukakan dalil sebagai berikut:

ثـََنا َثِين قَالَ أَُوْيسٍ َأِيب ْبنُ ِإْمسَاِعيلُ َحدَّ َعْبدِ ْبنِ اللَّهِ ُعبَـْيدِ َعنْ ِشَهابٍ اْبنِ َعنْ َماِلكٌ َحدَّ
َقدْ يـَْوَمِئذٍ َوأَنَاأَتَانٍ ِمحَارٍ َعَلىرَاِكًباأَقـْبَـْلتُ قَالَ َعبَّاسٍ ْبنِ اللَّهِ َعْبدِ َعنْ ُعْتَبةَ ْبنِ اللَّهِ 

بـَْنيَ َفَمَرْرتُ ِجَدارٍ َغْريِ ِإَىل ًىن مبِِ ُيَصلِّيَوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َوَرُسولُ اِالْحِتَالمَ نَاَهْزتُ 
89َعَليَّ َذِلكَ يـُْنَكرْ فـََلمْ الصَّفِّ ِيف َفَدَخْلتُ تـَْرَتعُ اْألَتَانَ َوأَْرَسْلتُ الصَّفِّ بـَْعضِ َيَديْ 

Artinya :
Telah menceritakan kepada kami Isma>‘i>l bin Abu> Uwais berkata, Telah
menceritakan kepadaku Ma>lik dari Ibnu Syihab dari ‘Ubaidilla>h bin
‘Abdulla>h bin ‘Utbah dari Abdulla>h bin ‘Abba>s berkata; aku datang dengan
menunggang keledai betina, yang saat itu aku hampir menginjak masa bali>g,
dan Rasu>lalla>h sedang shalat di Mina dengan tidak menghadap dinding.
Maka aku lewat di depan sebagian s}af kemudian aku melepas keledai betina
itu supaya mencari makan sesukanya. Lalu aku masuk kembali di tengah s}af
dan tidak ada orang yang menyalahkanku".

ثـََنا اللَّهِ َعْبدِ ْبنِ اللَّهِ ُعبَـْيدِ َعنْ ِشَهابٍ اْبنِ َعنْ َماِلكٍ َعَلىقـَرَْأتُ قَالَ َحيَْىي ْبنُ َحيَْىي َحدَّ
اللَّهِ َوَرُسولُ اِالْحِتَالمَ نَاَهْزتُ َقدْ يـَْوَمِئذٍ َوأَنَاأَتَانٍ َعَلىرَاِكًباأَقـْبَـْلتُ قَالَ َعبَّاسٍ اْبنِ َعنْ 

اْألَتَانَ َفَأْرَسْلتُ فـَنَـزَْلتُ الصَّفِّ َيَديْ بـَْنيَ َفَمَرْرتُ ِمبًِىن بِالنَّاسِ ُيَصلِّيَوَسلَّمَ ْيهِ َعلَ اللَّهُ َصلَّى
90َأَحدٌ َعَليَّ َذِلكَ يـُْنِكرْ فـََلمْ الصَّفِّ ِيف َوَدَخْلتُ تـَْرَتعُ 

Artinya :
Telah menceritakan kepada kami Yahya> bin Yahya> dia berkata, "Saya
membaca di hadapan Ma>lik dari Ibnu Syihab dari Ubaidilla>h bin Abdulla>h
dari Ibnu ‘Abba>s dia berkata, "Aku pernah datang kepada Rasu>lalla>h
shallallahu ‘alaihi wasallam, dengan mengendarai keledai betina, ketika itu
aku hampir bali>g. Waktu itu Rasu>lalla>h shallallahu ‘alaihi wasallam sedang
mengimami shalat orang banyak di Mina. Lalu aku lewat di muka s}af, lalu
aku turun, lalu aku mengirim pergi keledai betina tersebut untuk merumput.
Kemudian aku masuk ke dalam s}af; ternyata tidak ada seorang pun yang
menegurku atas tindakanku yang demikian itu."

Berkenaan dengan permasalahan kewajiban meletakkan pembatas ini

ketika Shalat penulis berpendapat sebagai berikut:

89 al-Bukha>ri>, op. cit., J. I., h. 41.
90 Muslim, op. cit., J. II., h. 57
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Hadis pertama yang menjadi dalil keharusan meletakkan pembatas ketika

shalat terlihat lemah dan tidak bisa dijadikan dalil sebagai dalil. Namun

demikian dalil kedua justru sebaliknya , dalil ini dikeluarkan oleh Imam Muslim

dan penulis berkeyakinan kuat.

Sementara itu bagi yang tidak menekankan penggunaan pembatas ketika

Shalat, seluruh hadisnya kuat. Kenyataan ini tidak serta merta bisa disimpulkan

bahwa tidak ada penekanan penggunaan pembatas dalam Shalat.

Dalam hadis pertama yang tidak menekankan penggunaan pembatas

disebutkan kalimat فِّ الصَّ بـَْعضِ َيَديْ بـَْنيَ َفَمَرْرتُ  sementara pada hadis kedua

menyebutkan الصَّفِّ َيَديْ بـَْنيَ َفَمَرْرتُ  dari kedua kalimatini bisa diartikan: ‘aku

berjalan di antara s}a>f- s}a>f yang ada’.

Makna ini menunjukkan bahwa ‘Ubaid Alla>h bin Abd Alla>h yang menjadi

sumber berita dari kedua hadis ini berjalan di tengah-tengah s}a>f. Sementara

pembatas s}a>f atau ma’mu>m itu mengikuti pembatas ima>m.

Dengan demikian penulis berpendapat bahwa penggunaan pembatas ini

sangat ditekankan. Sebagai dalil pendukungnya penulis mengajukan hadis berikut

ini.

ثـََنا يُوُنُس َعْن ُمحَْيِد ْبِن ِهَالٍل َعْن َأِيب  ثـََنا َعْبُد اْلَواِرِث قَاَل َحدَّ ثـََنا أَبُو َمْعَمٍر قَاَل َحدَّ َحدَّ
ثـََنا آَدُم ْبُن َأِيب  ِإيَاٍس َصاِلٍح َأنَّ أَبَا َسِعيٍد قَاَل قَاَل النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ح و َحدَّ

ثـََنا أَبُو َصالِ  ثـََنا ُمحَْيُد ْبُن ِهَالٍل اْلَعَدِويُّ قَاَل َحدَّ ثـََنا ُسَلْيَماُن ْبُن املُِغريَِة قَاَل َحدَّ ٍح قَاَل َحدَّ
َفَأرَاَد ِيف يـَْوِم ُمجَُعٍة ُيَصلِّي ِإَىل َشْيٍء َيْستـُرُُه ِمْن النَّاسِ السَّمَّاُن قَاَل رَأَْيُت أَبَا َسِعيٍد اْخلُْدرِيَّ 

َشابٌّ ِمْن َبِين َأِيب ُمَعْيٍط َأْن َجيَْتاَز بـَْنيَ َيَدْيِه َفَدَفَع أَبُو َسِعيٍد ِيف َصْدرِِه فـََنظََر الشَّابُّ فـََلمْ 
َأِيب جيَِْد َمَساًغا ِإالَّ بـَْنيَ َيَدْيِه فـََعاَد لَِيْجَتاَز َفَدفـََعُه أَبُو َسِعيٍد َأَشدَّ ِمْن اْألُوَىل فـََناَل ِمنْ 

َسِعيٍد ُمثَّ َدَخَل َعَلى َمْرَواَن َفَشَكا إِلَْيِه َما َلِقَي ِمْن َأِيب َسِعيٍد َوَدَخَل أَبُو َسِعيٍد َخْلَفُه َعَلى 
َمْرَواَن فـََقاَل َما َلَك َوِالْبِن َأِخيَك يَا أَبَا َسِعيٍد قَاَل مسَِْعُت النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم 
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ُه وُل ِإَذا َصلَّى َأَحدُُكْم ِإَىل َشْيٍء َيْستـُرُُه ِمْن النَّاِس َفَأرَاَد َأَحٌد َأْن َجيَْتاَز بـَْنيَ َيَدْيِه فـَْلَيْدفـَعْ يـَقُ 
َا ُهَو َشْيطَانٌ  91فَِإْن َأَىب فـَْليـَُقاتِْلُه فَِإمنَّ

Artinya :
Telah menceritakan kepada kami Abu> Ma'mar berkata, telah menceritakan
kepada kami ‘Abd al-Wa>ris\ berkata, telah menceritakan kepada kami Yu>nus
dari H}umaid bin Hila>l dari Abu> S}a>lih} bahwa Abu> Sa‘i>d berkata, "Rasu>lalla>h
s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam bersabda. (dalam jalur lain disebutkan) Telah
menceritakan kepada kami A<dam bin Abu> Iya>s berkata, telah menceritakan
kepada kami Sulaima>n bin al-Mugi>rah berkata, telah menceritakan kepada
kami H}umaid bin Hila>l al-‘Adawi> berkata, telah menceritakan kepada kami
Abu> S}a>lih} al-Samma>n berkata, "Pada hari jum'at aku melihat Abu> Sa‘i>d al-
Khudri Shalat menghadap sesuatu yang membatasinya dari orang-orang
(yang lewat). Kemudian ada seorang pemuda dari Bani Abu> Mu‘ait} hendak
lewat di depannya. Maka Abu> Sa‘i>d menghalangi orang itu dengan menahan
dadanya. Pemuda itu mencari jalan tapi tidak ada kecuali di depan Abu>
Sa‘i>d. Maka pemuda itu mengulangi lagi untuk lewat. Abu> Sa‘i>d kembali
menghadangnya dengan lebih keras dari yang pertama. Kemudian pemuda
itu pergi meninggalkan Abu> Sa‘i>d dan menemui Marwa>n, ia lalu
mengadukan peristiwa yang terjadai antara dirinya dengan Abu> Sa‘i>d.
Setelah itu Abu> Sa‘i>d ikut menemui Marwan, Marwan pun berkata, "Apa
yang kau lakukan terhadap anak saudaramu ini, wahai Abu> Sa‘i>d?" Abu>
Sa‘i>d menjawab, "Aku pernah mendengar Nabi s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam
bersabda: "Jika seorang dari kalian Shalat menghadap sesuatu yang
membatasinya dari orang, kemudian ada seseorang yang hendak lewat
dihadapannya maka hendaklah dicegah. Jika dia tidak mau maka perangilah
dia, karena dia adalah setan."

Sebagaimana disebutkan bahwa hadis di atas diriwayatkan dalam S}ah}i>h} al-

Bukha>ri>, oleh karena itu hadis ini penulis yakini sebagai hadis yang s}ah}i>h} dan

bisa digunakan sebagai dalil. Dalam hadis ini terlihat pentingnya meletakkan

pembatas ketika Shalat. Pembatas ini menjadi tempat dimana orang-orang bisa

melewati di depannya.

91 Bukha>ri>, op. cit., J. I., h. 191
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ثـََنا اْلَقْعَنِيبُّ َعْن َماِلٍك َعْن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم َعْن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيِّ َعنْ  َأِيب َحدَّ
َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِإَذا َكاَن َأَحدُُكْم ُيَصلِّي َفَال َيدَْع َسِعيٍد اْخلُْدرِيِّ 

َا ُهَو َشْيطَانٌ  92َأَحًدا َميُرُّ بـَْنيَ َيَدْيِه َوْلَيْدرَْأُه َما اْسَتطَاَع فَِإْن َأَىب فـَْليـَُقاتِْلُه فَِإمنَّ

Artinya :
Telah menceritakan kepada kami al-Qa‘nabi> dari Ma>lik dari Zaid bin Aslam
dari ‘Abd al-Rah}ma>n bin Abi> Sa‘i>d al-Khudri> dari Abu>> Sa‘i>d al-Khudri>
bahwasanya Rasu>lalla>h s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam bersabda: "Apabila salah
seorang di antara kalian mengerjakan Shalat, maka janganlah dia
membiarkan orang lewat di depannya, dan hendaklah dia mencegahnya
semampunya. Jika dia menolak, maka lawanlah, sesungguhnya dia itu setan."

Periwayat hadis ini adalah Al-Qa‘nabi>,93 Ma>lik bin Anas,94 Zaid bin

Aslam,95 Abd al-Rah}ma>n bin Abi> Sa‘i>d Al-Khudri,96 dan Abu>> Sa‘i>d Al-Khudri>.

Seluruh periwayat ini memiliki hubungan guru dan murid serta dinilai positif

oleh para kritikus. Oleh karena itu hadis ini bisa dijadikan sebagai h}ujjah.

92Lihat Abu> Da>wud, op. cit., h. 124
93Lihat al-Mizzi>, op. cit., J. XVI., h. 136-143
94Ma>lik bin Anas, loc. cit. Bandingkan dengan ‘Us\ma>n al-Z|ahabi>, op. cit., J. VIII., h. 48-98
95Lihat al-Mizzi>, op. cit., J. X., h. 12-18
96Ibid., J. XVII., h. 134-135
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BAB IV 

KUALITAS HADIS DALAM KITAB S}IFAT S}ALA<T  NABI SAW. 

 

A. Persiapan Shalat  

Dalam sub bab ini penulis akan menguji validitas hadis-hadis yang 

digunakan oleh al-Alba>ni> dalam mendukung pendapatnya yang terdapat dalam 

buku S}ifat S}ala>t al-Nabi>. Di sini juga akan dilihat bagaimana pemahaman hadis 

yang digunakan tersebut.  

Sebagaimana yang penulis ungkapkan pada awal disertasi ini bahwa fokus 

penelitian yang penulis lakukan adalah berada pada sembilan kitab hadis utama 

(kutub al-tis‘ah) selain al-Bukha>ri> dan Muslim. Meskipun penulis juga tidak 

mengenyampingkan kitab-kitab hadis di luar kelompok kutub al-tis‘ah tersebut 

sebagai data pendukung. Pengarang kitab tersebut berperan sebagai mukharrij 

(rawi terakhir sebuah hadis).  

Berikut ini penulis akan memulai menguji otentisitas hadis yang dijadikan 

rujukan oleh al-Alba>ni dalam kitabnya S}ifat S}ala>t al-Nabi>.  

 

1. Shalat  dengan duduk  

Berkenaan dengan hadis ini, yang akan diuji adalah sebagai berikut: 

إن وهم يصلون قعودا من مرض فقال : )خرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على ناس 
  1(صالة القاعد على النصف من صالة القائم

Sebagaimana rujukan yang ditunjukkan oleh al-Albani> bahwa hadis ini 

terdapat dalam Sunan Ibnu Ma>jah. Setelah penulis telusuri ternyata hadis 

tersebut terdapat dalam Sunan Ibnu Ma>jah, Kita>b , ba>b S}ala>t al-Qa>’id ‘ala> al-Nis}f 

                                                           
1
Lihat Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, S}ifat S}ala>t al-Nabi> S}allallau ‘Aalaihi wa Sallam 

min al-Takbi>r ila> al-Tasli>m Kaannaka Tara>ha>, edisi revisi (Cet. II; Riyad}: Maktabah al-Ma‘arif li 

al-Nas}ri wa al-Tauzi‘, 1996), h. 78. Disebutkan oleh al-Alba>ni> bahwa hadis ini diriwayatkan oleh 

Ah}mad dan Ibnu Ma>jah dengan sanad yang s}ah}i>h}.  
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min S}ala>t al-Qa>’im, hadis ke-1230. Secara lengkap hadis tersebut adalah sebagai 

berikut:
2 

ثَ َنا ثَ َنا اْلَْْهَضِمي   َعِلي   ْبن   َنْصر   َحدَّ ثَ َنا َمرَ ع   ْبن   ِبْشر   َحدَّ َثِن  َجْعَفر   ْبن   اللَّهِ  َعْبد   َحدَّ  َحدَّ
 َخرَجَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى اللَّهِ  َرس ولَ  َأنَّ  َماِلك ْبنِ  أََنسِ  َعنْ  َسْعد   ْبنِ  ُم َمَّدِ  ْبن   ِإْْسَِعيل  

 اْلَقائِمِ  َصاَلةِ  ِمنْ  ْصفِ الن   َعَلى اْلَقاِعدِ  َصاَلة   فَ َقالَ  ق  ع وًدا ي َصل ونَ  أ نَاًسا فَ رََأى
Artinya :  

Telah menceritakan kepada kami Nas}r bin ‘Ali>> al-Jahd}ami> berkata, telah 

menceritakan kepada kami Bisyr bin ‘Umar berkata, telah menceritakan 

kepada kami ‘Abdulla>h bin Ja‘far berkata, telah menceritakan kepadaku 

Isma>‘i>l bin Muh}ammad bin Sa‘d dari Anas bin Ma>lik berkata, "Rasu>lulla>h 

s}allallahu ‘alaihi wa sallam keluar dan melihat manusia shalat  dengan 

duduk, maka beliau pun bersabda: "Shalat  dengan duduk pahalanya separuh 

dari orang yang shalat  dengan berdiri." 

 

a. Kritik Sanad 

Setelah dilakukan penelusuran secara seksama, dengan bantuan al-

Maktabah al-Sya>milah versi 2.48,
3
 hadis yang senada juga dapat ditemukan 

dalam riwayat al-T}aya>lisi>,
4
 al-Nasa>’i>,

5
 Ah}mad bin H}anbal,

6 Ibnu Khuzaimah,
7
 al-

Baihaqi>,
8
 dan al-Da>ruqut}ni>.

9
 Secara lebih seksama jalur keseluruhan hadis ini 

dapat dilihat pada gambar di halaman selanjutnya. 

                                                           
2
Abu> ‘Abdulla>h Muh}ammad bin Yazi>d al-Qazwaini> Ibnu Ma>jah, selanjutnya disebut Ibnu 

Ma>jah, Sunan Ibnu Ma>jah (Cet. I; Beirut: Da>r al-Jail, 1998), J. II., h. 397.  
3
Penulis juga menggunakan program dan versi yang sama untuk penelusuran hadis-hadis 

selanjutnya dalam penelitian ini. Penggunaan program dan versi ini didasari pada alasan bahwa 

hasil yang ada dalam program dan versi ini sama dengan kitab aslinya.   
4
Abu> Da>wud Sulaima>n bin Da>wud bin al-Ja>rud al-T}aya>lisi> al-Bas}ri>, selanjutnya disebut al-

T}aya>lisi>, Musnad Abi> Da>wud al-T}aya>lisi> (Cet: I; Mesir: Da>r Hijr, 1419 h.), J. IV., h. 45.  
5
Abu> ‘Abd al-Rah}ma>n Ah}mad bin Syu’aib bin ‘Ali> al-Khara>sa>ni>, selanjutnya disebut al-

Nasa>’i>, Sunan al-Nasa>’i> (Cet. II; Halb: Maktab al-Mat}bu>‘a>t al-Isla>miyah, 1406 h.), J. III., h. 223. 
6
Abu> ‘Abdulla>h Ah}mad bin Muh}ammad bin H}anbal bin Hila>l bin Asad al-Syaiba>ni>, 

Selanjutnya disebut Ah}mad bin H}anbal, Musnad al-Imam Ah}mad bin H}anbal (Cet: I; Beirut: 

Mu’assasah al-Risa>lah, 1421 h.), J. XI., h. 407, 411.   
7
Abu> Bakar Muh}ammad bin Ish}a>q bin Khuzaimah bin al-Mugi>rah bin S}a>lih} bin Bakr al-

Sulami> al-Naisa>bu>ri>, selanjutnya disebut Ibnu Khuzaimah, S}ah}i>h} Ibnu Khuzaimah (Beirut: al-

Maktab al-Isla>mi>, t.th.), J. II., 236.   
8
Ah}mad bin al-H}usain bin ‘Ali> bin Mu>sa> al-Khusraujirdi> al-Khura>sa>ni>, Abu> Bakr al-

Baihaqi>, selanjutnya disebut al-Baihaqi (Cet III; Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1424 h.), J. II., 

h. 691.  
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9
Abu> al-H}asan ‘Ali> bin ‘Umar  bin Ah}mad bin Mahdi> bin Mas‘u>d bin al-Nu‘ma>n bin Di>na>r 

al-Bagda>di> al-Da>ruqut}ni>, selanjutnya disebut al-Da>ruqut}ni>, Sunan al-Da>ruqut}ni> (Cet: I; Beirut: 

Mu’assasah al-Risa>lah, 1424 h.), J. II., h. 250. 
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al-Alba>ni> menyebutkan bahwa hadis ini s}ah}i>h}. Namun demikian penulis 

merasa perlu untuk meneliti kembali  jalur hadis di atas. Para rawi adalah sebagai 

berikut: 

Mukharrij hadis ini bernama Muh}ammad bin Yazi>d al-Raba‘i>, Maula>hum, 

Abu>> ‘Abdulla>h bin Ma>jah al-Qazwayni>. Tidak diragukan lagi tentang kredibilitas 

moral dan kapabilitas ilmu Ibnu> Ma>jah sebagaimana yang diungkapkan oleh 

antara lain Abu>> Ya‘la> al-Khali>li>. Dilahirkan pada tahun 209 Hijriyah dan 

meninggal pada tahun 273 Hijriyah. Tercatat sebagai murid dari Nas}r bin ‘Ali>> al-

Jahd}ami>.
10

 

Nas}r bin ‘Ali>> al-Jahd}ami> bernama lengkap Nas}r bin ‘Ali>> bin S}uhba>n bin 

Ubay al-Azdi> al-Jahd}ami>
 
al-Bas}ri> al-Kabi>r. Tercatat sebagai guru dari jama>‘ah 

(mayoritas penulis kitab hadis). Di antara penilaian kritikus terhadap rawi ini 

adalah: Ah}mad bin H}anbal membari komentar laisa bih ba’s; Abu> H}a>tim, al-

Nasa>’i>, dan Ibn Kharasyi> menilai s\iqah; Ibn H}ajar al-‘Asqala>ni> menilai s\iqah 

s}abat; al-Z|ahabi> meniali H}a>fiz}.
11

  

Bisyr bin ‘Umar bernama lengkap Bisyr bin ‘Umar bin al-H}ukm bin ‘Uqbah 

al-Zahra>ni> al-Azdi>. Tercatat sebagai guru dari Nas}r bin ‘Ali>> al-Jahd}ami> dan 

murid dari ‘Abdulla>h bin Ja‘far. Di antara penilaian kritikus terhadap rawi ini 

adalah: Ah}mad bin H}anbal membari komentar laisa bih ba’s; Abu> H}a>tim meniali 

s}adu>q; Ibn H}ajar al-‘Asqala>ni>,  al-Z|ahabi>, Ibn sa‘d, al-‘Ajli>, dan Ibn H}ibba>n  

menilai s\iqah; al-H}a>kim menilai s\iqah ma’mu>n.
12

 

                                                           
10

 Al-Mizzi>, op. cit., J. XXVII, h. 40-42. Bandingkan dengan Abu> al-Fad}l Ah}mad bin ‘Ali> 

bin Muh}ammad bin Ah}mad bin H}ajr al-‘Asqala>ni>, Tahz\i>b al-Tahz\i>b (Cet. I; al-Hind: Mat}ba’ah 

Da>’irah al-Ma‘a>rif al-Niz}a>miyah, 1326), J. IX., h. 530. ‘Abd al-Rah}ma>n bin Abi> Bakr Jala>l al-Di>n 

al-Suyu>t}i>, T}abaqa>t al-H}uffa>z} (Cet. I; Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1403), J. I., h. 283. 
11

 Al-Mizzi>, op. cit., J. XXIX., h. 354-355. Bandingkan dengan Syams al-Di>n Muh}ammad 

bin Ah}mad bin ‘Us \ma>n al-Z|ahabi>, selanjutnya disebut ‘Us \ma>n al-Z|ahabi>, Siyar al-A‘la>m al-
Nubala>’  (t.t: Mu’assasah al-Risa>lah, t.th),  J. XII., h. 136-137.  

12
 Al-Mizzi. op. cit., J. IV., h. 138-140. Lihat juga Abu> ‘Abdulla>h Muh}ammad bin Sa‘d bin 

Mani>‘ al-Ha>syimi> bi al-Wala>’, al-Bas}ri>, lebih dikenal dan selanjutnya disebut—dengan Ibn Sa‘d, 

al-T}abaqa>t al-Kubra> (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), J. VII., h. 219. Lihat juga Abu> 
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‘Abdulla>h bin Ja‘far dalam jalur ini adalah ‘Abdulla>h bin Ja‘far bin ‘Abd al-

Rah}ma>n bin al-Miswar bin Makhramah bin Naufal bin Uhaib bin ‘Abd mana>f bin 

Zuhrah al-Qurasyi> al-Zuhri> al-Makhrami>. Tercatat sebagai guru dari Bisyr bin 

‘Umar dan murid dari Isma>‘i>l bin Muh}ammad bin Sa‘d. Ah}mad bin H}anbal, Abu> 

H}a>tim, dan al-Nasa>’i> menilai rawi ini laisa bih ba’s. Sementara al-‘Ajli> menilai 

s\iqah.
13

 

Isma>‘i>l bin Muh}ammad bin Sa‘d bernama lengkap Isma>‘i>l bin Muh}ammad 

bin Sa‘d bin Abi> waqa>s al-Qurasyi> al-Zuhri>. Tercatat sebagai guru dari ‘Abdulla>h 

bin Ja‘far dan murid dari Anas bin Ma>lik. Muh}ammad bin Sa‘d, al-‘Ajli, Abu> 

H}a>tim, dan al-Nasa>’i> menilai rawi ini s\iqah. Yah}ya> bin Ma>’i>n menilai s\iqah 

h}ujjah.
14

 

Dari hasil penelusuran para rawi ini penulis dapat menyimpulkan bahwa 

jalur tansmisi hadis (sanad) ini berkualitas h}asan. Kesimpulan penulis ini 

disebabkan Bisyr bin ‘Umar dan ‘Abdulla >h bin Ja‘far dinilai laisa bih ba’s. Oleh 

karena itu dapat dilanjutkan ke penelitian matan. 

 

 

 

                                                                                                                                                               
Muh}ammad ‘Abd al-Rah}ma>n bin Muh}ammad bin Idri>s bin al-Munz\ir al-Tami>mi>, al-H}anz}ali>, al-

Ra>zi> Ibn Abi> H}a>tim, selanjutnya disebut Ibn Abi> H}a>tim, al-Jarh} wa al-Ta‘di>l (Cet. I; Beirut: Da>r 

Ih}ya>’ al-Tura>s\ al-‘Arabi>, 1952), J. II., h. 361. 
13

 Al-Mizzi. op. cit., J. XIV., h. 372-376. Lihat juga Ibn Sa‘d, op. cit., J. I., h. 454-456. 

Syams al-Di>n Abu> ‘Abdulla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Us \ma>n bin Qaima>z al-Z|ahabi>, 

selanjutnya disebut Al-Z|ahabi>, Mi>za>n al-I‘tida>l fi> Naqd al-Rija>l (Cet. I; Beirut: Da>r al-Ma‘rifah li 

al-T}aba>‘ah wa al-Nasyr, 1963), J. II., h. 403. 
14

 Al-Mizzi. op. cit., J. III., h. 189-193. Lihat juga Muh}ammad bin H}ibba>n bin Ah}mad bin 

H}ibba>n bin Mu‘a>z \ bin Ma‘bad al-Tami>mi> Abu> H}a>tim al-Da>rimi> al-Busti>, selanjutnya disebut 

Ibnu H}ibba>n, al-S|iqa>t (al-Hind: Da>’irah al-Ma‘a>rif al-‘Us\ma>niyah, 1973), J. VI., h. 28. Ah}mad bin 

‘Ali> bin Muh}ammad bin Ibra>hi>m, selanjutnya disebut Abu> Bakr bin Manjuwiyah, Rija>l S}ah}i>h} 
Muslim (Cet. I; Beirut: Da>r al-Ma‘rifah, 1407), J. I., h. 61. Abu> al-Wali>d Sulaima>n bin Khalaf bin 

Sa‘d bin Ayyu>b bin Wa>ris \ al-Taji>bi> al-Qurt}ubi> al-Ba>ji> al-Andalusi>, selanjutnya disebut Abu> al-

Wali>d al-Andalusi>, al-Ta‘di>l wa al-Tajri>h} Liman Kharaja Lahu al-Bukha>ri> fi> al-Ja>mi‘ al-S}ah}i>h} 
(Cet. I; Riyad: Da>r al-Liwa>’ li al-Nasyr wa al-Tauzi>‘, 1986), J. I., h. 368. Lihat juga Syams al-Di>n 

al-Z>|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>’ (Cet. III; t.tp.: Mu’assasah al-Risa>lah, 1985), J. VI., h. 276. 
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b. Kritik Matan 

Sebagaimana terlihat dan digambarkan pada jalur sanad di atas, hadis ini 

memiliki banyak jalur dan memiliki corraboration  (pendukung) tingkat sya>hid. 

Terlihat dalam gambar tersebut yang menjadi pendukungnya adalah jalur A>‘isyah 

dan Anas bin Ma>lik.  

Dari varian matan yang ditemukan terlihat bahwa hadis ini diriwayatkan 

secara makna bukan lafal. Hal ini terbukti karena pada jalur al-Nasa>’i>, Ibn Ma>jah, 

al-Baihaqi>, al-T}aya>lisi>, dan al-Da>ruqut}ni menggunakan kata  ِاْلَقاِعد untuk 

menyebutkan shalat  orang yang duduk. Sementara pada jalur Ibn Ma>jah, Ibn 

Khuzaimah, dan sebagian Ah}mad bin H}anbal menggunakan kata  ِاْْلَاِلس. 
Dari hasil penelitian penulis belum ditemukan adanya dalil yang berbeda 

dan atau bahkan bertentangan dengan riwayat ini. Hadis ini memberikan 

kemudahan kepada yang tidak mampu melakukan shalat  dengan berdiri. 

Meskipun pada prinsipnya shalat  itu lebih baik dilakukan dengan berdiri.
15

 Hadis 

yang sedang diteliti ini memiliki tujuan yang sama dengan hadis berikut ini: 

ثَ َنا َثِن  قَالَ  َطْهَمانَ  ْبنِ  ِإبْ رَاِهيمَ  َعنْ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  َعْبَدان   َحدَّ  اْبنِ  َعنْ  اْلم ْكِتب   اْلْ َسْي   َحدَّ
 اللَّه   َصلَّى النَِّبَّ  َفَسأَْلت   بَ َواِسي   ِب  َكاَنتْ  قَالَ  َعْنه   اللَّه   َرِضيَ  ح َصْي   ْبنِ  ِعْمرَانَ  َعنْ  ب  َرْيَدةَ 

 فَ َعَلى َتْسَتِطعْ  لَْ  فَِإنْ  فَ َقاِعًدا َتْسَتِطعْ  لَْ  فَِإنْ  قَاِئًما َصل   فَ َقالَ  الصَّاَلةِ  َعنْ  َوَسلَّمَ  َلْيهِ عَ 
 16َجْنب  

Artinya : 

Telah menceritakan kepada kami ‘Abda>n dari ‘Abdulla>h dari Ibra>hi>m bin 

T}ahma>n berkata, telah menceritakan kepada saya al-H}usain al-Muktib dari Ibn  

Buraidah dari ‘Imra>n bin H}us}ain rad}iyalla>hu ‘anhu berkata: "Suatu kali aku 

menderita sakit wasir lalu aku tanyakan kepada Nabi s}allalla>hu ‘alaihi 

wasallam tentang cara shalat . Maka Beliau s}allalla>hu ‘alaihi wasallam 

                                                           
15

Lihat misalnya Abu> Sulaima>n Ah}mad bin Muh}ammad bin Ibra>h}i>m bin al-Khat}t}a>b al-

Bust}i> yang dikenal dan selanjutnya disebut al-Khat}t}abi>, Ma‘a>lim al-Sunan (Cet. I; Halb: al-

Mat}ba‘ah al-‘Ilmiyyah, 1932), J. I., h. 224-225. Hal yang senada juga bisa dilihat di Abu> al-Wali>d 

al-Andalu>si>, al-Muntaqa> Syarh} al-Muwat}t}a’ (Mesir: Mat}ba‘ah al-Sa‘a>dah, 1332), J. I., h. 241. 
16

Muh}ammad bin Isma>‘i>l Abu> ‘Abdulla>h al-Bukha>ri> al-Ja‘fi>, selanjutnya disebut al-

Bukha>ri>, S}ah}i>h} al-Bukha>ri> (Cet. I; Saudi: Da>r T}u>q al-Naja>t, 1422 H.), J. II., h. 48.  
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menjawab: "Shalat lah dengan berdiri, jika kamu tidak sanggup lakukanlah 

dengan duduk dan bila tidak sanggup juga lakukanlah dengan berbaring pada 

salah satu sisi badan". 

Dengan demikian hadis ini juga sejalan dengan firman Allah SWT. dalam 

Q.S. al-Baqarah/2:286 yang berbunyi: 

                     

Terjemahnya: 

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya 

dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.  

Allah SWT. memberikan  beban kepada hamba-Nya sesuai dengan 

kemampuannya. Beban takli>f itu ditujukan kemapada mukallaf sesuai dengan 

kadar kemampuannya.
17

 Dengan adanya bantuan hadis melalui jalur al-Bukha>ri 

yang penulis yakini berstatus s}ahi}h} li z\a>tih ini penulis simpulkan bahwa hadis 

yang diteliti ini termasuk hadis s}ah}i>h} li gairih. 

 

2. Shalat  dengan Bersandar  

Berkenaan dengan hal ini, al-Alba>ni menggunakan hadis berikut ini sebagai 

dalil: 

   18وملا أسن صلى اهلل عليه وسلم وكرب اختذ عمودا يف مصاله يعتمد عليه

Ketika ditelusuri, hadis ini ternyata dapat ditemukan di Sunan Abi> Da>wud, 

Kita>b al-S}ala>t, ba>b al-Rajulu ya‘tamidu fi> al-S}ala>t ‘ala> ‘as}an, hadis ke-948:
19

 

ثَ َنا ثَ نَا اْلَواِبِصي   الرَّْْحَنِ  َعْبدِ  ْبن   مِ السَّاَل  َعْبد   َحدَّ  َعْبدِ  ْبنِ  ح َصْيِ  َعنْ  َشْيَبانَ  َعنْ  َأِب  َحدَّ
 َرج ل   يف  َلكَ  َهلْ  َأْصَحاِب  بَ ْعض   ِل  فَ َقالَ  الرَّقَّةَ  َقِدْمت   قَالَ  َيَساف   ْبنِ  ِهاَللِ  َعنْ  الرَّْْحَنِ 

 ق  ْلت   َواِبَصةَ  ِإَل  َفَدفَ ْعَنا َغِنيَمة   ق  ْلت   قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى النَِّب   َأْصَحابِ  ِمنْ 
                                                           

17
Penjelasan seperti ini bisa dilihat misalnya di ‘Abd al-Kari>m bin Hawa>zin bin ‘Abd al-

Malik al-Qusyairi>, Tafsi>r al-Qusyairi> (Mesir: al-Hay’ah al-Mis}riyyah al-‘A<mah li al-Kita>b, t. th.), 

J. I., h. 216.  
18

Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, op. cit., h. 79. Al-Alba>ni> menyebut bahwa hadis ini 

diriwayatkan dari Abu> Da>wud dan al-H}a>kim. 
19

 Abu> Da>wud Sulaima>n bin al-Asy‘as \ al-Sijista>ni>, selanjutnya disebut Abu> Da>wud, 

Sunan Abi> Da>wud  (Cet. II; Riyad: Maktabah al-Ma‘a>rif li al-Nasyri wa al-Tawzi>‘, 1424), h. 165 
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 َوِإَذا أَْغبَ ر   َخز   َوب  ْرن س   أ ذ نَ ْيِ  َذات   ََلِطَئة   قَ َلْنس َوة   َعَلْيهِ  فَِإَذا َدل هِ  ِإَل  فَ نَ ْنظ ر   نَ ْبَدأ   ِلَصاِحِب 
ثَ ْتِن  فَ َقالَ  َسلَّْمَنا َأنْ  بَ ْعدَ  ق ْلَناف َ  َصاَلتِهِ  يف  َعًصا َعَلى م ْعَتِمد   ه وَ   ُِمَْصن   بِْنت   قَ ْيس   أ م   َحدَّ
ه   يف  َعم وًدا اختََّذَ  اللَّْحمَ  َوَْحَلَ  َأَسنَّ  َلمَّا َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى اللَّهِ  َرس ولَ  َأنَّ   يَ ْعَتِمد   م َصالَّ

 َعَلْيهِ 
Artinya :  

Telah menceritakan kepada kami ‘Abd al-Sala>m bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-

Wa>bis}i telah menceritakan kepada kami ayahku dari Syaiba>n dari H}us}ain bin 

‘Abd al-Rah}ma>n dari Hila>l bin Yasa>f dia berkata; "Aku pergi ke negeri 

Raqqah, lalu sebagian sahabatku berkata kepadaku; "Apakah kamu 

mempunyai keinginan untuk bertemu salah seorang sahabat Rasu>lalla>h 

SAW.?" Hilal berkata; jawabku: "ya! ini suatu keberuntungan, " lalu kami 

menuju Wa>bis}ah (seorang sahabat Rasu>l Alla>h), aku berkata kepada 

sahabatku; "Kita mulai pandangi dulu karakternya, ternyata dia mengenakan 

peci bertelinga dua yang selalu melekat dan mengenakan jubah yang bertopi 

yang terbuat dari bahan sutera berwarna Abu>-Abu>, dan dia tengah 

mengerjakan Shalat  sambil bersandar kepada tongkatnya. Kami tanyakan 

hal itu kepadanya setelah kami memberi salam, dia menjawab: " Ummu Qais 

binti Mihs}an pernah menyampaikan kepadaku, bahwa setelah berusia lanjut 

dan lemah Rasu>lalla>h SAW. membuat tiang di tempat Shalat nya untuk 

bersandar." 

 

a. Kritik Sanad 

Setelah dilakukan penelusuran secara seksama, hadis yang senada juga 

dapat ditemukan dalam riwayat al-H}a>kim
20

 dan al-Baihaqi>.
21

 Jalur keseluruhan 

hadis ini dapat dilihat pada halaman berikut. 

Hadis ini dinilai s}ah}i>h} oleh al-Alba>ni>, Namun demikian berikut ini penulis 

akan menguji validitas hadis tersebut. 

Mukharrij yang meriwayatkan hadis ini memiliki nama asli Sulaima>n bin 

al-Asy‘as\ bin Syadda>d bin ‘Amru>  bin ‘A<mir al-Sijista>ni>. Selanjutnya akan penulis 

sebut dengan Abu>> Da>wud. Dilahirkan pada tahun 202 Hijriyah dan wafat pada tahun 275 

Hijriyah di Bas}rah. Banyak komentar ulama tentang Abu>> Da>wud, antara lain: al-

                                                           
20

Abu> ‘Abdulla>h al-H}a>kim bin Muh}ammad bin ‘Abdulla>h bin Muh}ammad bin 

H}amdawiyah bin Nu‘aim bin al-H}ukm al-D}abi> al-T}ahma>ni> al-Naisa>bu>ri>, selanjutnya disebut al-

H}a>kim, al-Mustadrak ‘Ala al-S}ah}i>h}ain (Cet. I; Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1411 h.), J. I., h. 

397. 
21

Al-Baihaqi>, op. cit., h. 409.  
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Ha>kim Abu>> ‘Abdulla>h, Abu>> ‘Abdulla>h bin Mandah, Abu>> H}a>tim bin H}ibba>n dan 

lain-lain yang menilai positif. Abu>> Da>wud tercatat sebagai murid dari ‘Abd al-Sala>m 

bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Wa>bis}i>.
22

 

         -               

                                         
          

     

         

         

         

      

                                      

                        

              

                    

                               

                   

         

               

       

                                   

    
    

    

           

     

    

    

            

             

              

       

           

 
                                                           

22
Lihat Jama>l al-Di>n Abi> al-Hajja>j Yu>suf al-Mizzi>, selanjutnya disebut al-Mizzi>, Tahz\i>b al-

Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l (Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1973) J. XXI, h. 355-367 
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‘Abd al-Sala>m bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Wa>bis}i> bernama lengkap ‘Abd al-

Sala>m bin ‘Abd al-Rah}ma>n bin S}akhr bin ‘Abd al-Rah}ma>n bin Wa>bis}ah bin 

Ma‘bad al-Asadi> al-Wa>bis}i>. Tercatat sebagai guru dari Abu>> Da>wud dan murid 

dari Abd al-Rah}ma>n bin S}akhr. Ibn H}ibba>n menyebutkan rawi ini dalam kitabnya 

al-S|iqa>t. Sementara Ibn H}ajar al-‘Asqala>ni> menilai maqbu>l.23
 

Bapak dari ‘Abd al-Sala>m bin ‘Abd al-Rah}ma>n adalah ‘Abd al-Rah}ma>n bin 

S}akhr bin ‘Abd al-Rah}ma>n bin Wa>bis}ah bin Ma‘bad al-Asadi> al-Raqqi>. Tercatat 

sebagai guru dari anaknya, yaitu ‘Abd al-Sala>m bin ‘Abd al-Rah}ma>n dan murid 

dari Syaiba>n. Hadis yang sedang diteliti ini merupakan satu-satunya hadis yang 

diriwayatkan oleh Abu>> Da>wud. Ibn H}ajar al-‘Asqala>ni> menilai rawi ini majhu>l.24
 

Syaiba>n dalam jalur ini adalah Ibn ‘Abd al-Rah}ma>n al-Nah}wi>. Tercatat 

sebagai guru dari ‘Abd al-Rah}ma>n bin S}akhr. Yah}ya> bin Ma>’i>n, Ibn Sa‘d, al-

Nasa>’i>, dan al-‘Ajli> menilai rawi ini s\iqah. Ibn Kharasy menilai s}adu>q. Sementara 

Abu> H}a>tim menilai h}asan al-h}adi>s\. Periwayat ini pada tahun wafat 164 H.
25

 

H}us}ain bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Sulami> ini tercatat sebagai guru dari 

Syaiba>n dan murid dari Hila>l bin Yasa>f
 
. Periwayat  ini wafat pada tahun 136 H. 

Abu>> Ha>tim menyatakan bahwa rawi ini s}adu>q s\iqah, namun demikian di akhir 

usianya mengalami degradasi ilmu (Sa>’a h}ifz}uh). Ibn H}ajar al-‘Asqala>ni> juga 

memberikan komentar yang sama. Hadis rawi ini diriwayatkan oleh jama>‘ah.
26

 

                                                           
23

Al-Mizzi>, op. cit., J. XVIII., h. 84-87. Lihat juga Ibnu H}ibba>n, al-S|iqa>t...op.cit., J. VIII., 

h. 428.  
24

Al-Mizzi>, op. cit., J. XVII., h. 184-185. Tidak mudah mencari keterangan tentang 

periwayat ini. Sebagian kritikus  bahkan berkomentar bahwa periwayat ini majhu>l. Bandingkan 

dengan Abu> Muh}ammad Mah}mu>d bin Ah}mad bin Mu>sa> bin Ah}mad bin H}usain al-Gaita>bi> al-

H}anafi> Badr al-Di>n al-‘Aini, Maga>ni> al-Akhyar fi> Syarh} Usa>ma> Rija>l Ma‘a>ni> al-A<s\a>r (Cet. I; 

Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006), J. II., h. 193. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. V., h. 246.   
25

Al-Mizzi>, op. cit., J. XII., h. 592-598. Bandingkan dengan ‘Us \ma>n al-Z|ahabi>, op. cit.,  J. 

VII., h. 406-408. 
26

Al-Mizzi>, op. cit., J. VI., h. 519-523 bandingkan dengan Abu> Muh}ammad ‘Abd al-

Rah}ma>n bin Muh}ammad bin Idri>s bin al-Munz\ir al-Tami>mi>, al-H}anz}ali>, al-Ra>zi ibn Abi> H}a>tim, 

selanjutnya disebut Ibnu Abi> H}a>tim. al-Jarh} wa al-Ta‘di>l (Cet. I; Beirut: Ihya> al-Tura>s\ al-‘Arabi>, 

1952), III., h. 193. 
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Hila>l bin Yasa>f tercatat sebagai guru dari H}us}ain bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-

Sulami> dan murid dari Wa>bis}ah. Yah}ya> bin Ma>’i>n dan al-‘Ijli> menilai rawi ini 

s\iqah.
27

 

Wa>bis}ah bernama lengkap Wa>bis}ah bin Ma‘bad bin ‘Utbah bin al-H}a>ris\ Ibn 

Ma>lik bin al-Ha>ris\ bin Qays. Periwayat ini tercatat sebagai guru dari Hila>l bin 

Yasa>f. Ia adalah seorang sahabat Nabi SAW.
28

 

Dari data di atas yang perlu dicermati adalah komentar Abu>> H}a>tim 

terhadap H}us }ain bin ‘Abd al-Rah}ma>n. Kritikus ini menyatakan bahwa H}us}ain bin 

‘Abd al-Rah}ma>n mengalami degradasi ilmu pada masa tuanya. Untuk 

permasalahan ini analisa penulis bahwa H}us}ain bin ‘Abd al-Rah}ma>n meninggal 

pada tahun 136 H., dan ia mencapai usia 73 tahun.
29

 Dengan demikian berarti ia 

dilahirkan pada tahun 63 H. Sementara itu muridnya (Syaiba>n) meninggal pada 

tahun 164 H. Dengan demikian selisih masa meninggal antara  H}us}ain bin ‘Abd 

al-Rah}ma>n dan muridnya adalah 28 tahun. Seandainya Syaiba>n mencapai usia 60 

tahun, berarti ia dilahirkan pada tahun 104 H.  Asumsi ini menunjukkan ketika 

Syaiba>n dilahirkan, H}us}ain bin ‘Abd al-Rah}ma>n telah berumur 41 tahun. Jika 

diasumsikan interaksi ilmiyah antara H}us}ain bin ‘Abd al-Rah}ma>n dan Syaiba>n 

terjadi ketika Syaiba>n berumur 12 tahun, maka H}us}ain bin ‘Abd al-Rah}ma>n 

ketika itu sudah berumur 53 tahun. Usia yang memang cukup tua. Komentar lain 

yang tidak bisa diabaikan adalah yang disampaikan oleh Ibn H}ajar yang 

menyatakan bahwa rawi ini majhu>l. 

Dari analisa ini penulis berkesimpulan bahwa ada masalah dalam jalur 

sanad ini. Ada beberapa nama yang dinilai majhu>l oleh para kritikus. Oleh karena 

                                                           
27

Al-Mizzi>, op. cit., J. VI., h. 353-355. Lihat juga Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. V., h. 

503. Abu> Bakr bin Manjuwiyah, op. cit., J. II., 325. 
28

Al-Mizzi>, op. cit., J. XXX.,  h. 392-393. Lihat pula Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. III., 

h. 431. 
29

Keterangan ini berdasarkan informasi Husyaim. Al-Mizzi>, op. cit., J. VI., h. 522. 
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itu penulis menyimpulkan bahwa jalur sanad hadis ini d}a‘i>f dan tidak bisa 

digunakan sebagai dalil. 

 

b. Kritik Matan 

Sebagaimana terlihat dan digambarkan pada jalur sanad di atas, hadis ini 

tidak memiliki corraboration  (pendukung) tingkat sya>hid. Namun demikian  

memiliki pendukung pada murid Syaiba>n bin ‘Abd al-Rah}ma>n. Pada tingkatan ini 

yang menjadi pendukungnya adalah jalur ‘Ubaidilla>h bin Mu>sa>.  

Dari varian matan yang ditemukan terlihat bahwa hadis ini diriwayatkan 

secara makna bukan lafal. Hal ini terbukti karena pada jalur Abu> Da>wud dan al-

Baihaqi> menggunakan frasa اختَََّذ َعم وًدا ِِف م َصالَّه  يَ ْعَتِمد  َعَلْيه. Sementara pada jalur 

al-H}a>kim menggunakan frasa  ََعَلْيهِ  يَ ْعَتِمد   الصَّاَلةِ  يف  َعم وًدا اختََّذ . 

Dalam penelitian ini penulis tidak melanjutkan pada penelitian matan 

mengingat jalur sanad hadis ini tidak berkualitas baik. Penulis menyimpulkan 

bahwa hadis ini berstatus d}a‘i>f. 

 

3. Shalat  dengan Duduk Bersila 

Hadis yang akan diteliti berbunyi sebagai berikut: 

 30كان جيلس مرتبعا

Sekilas kalimat di atas tidak terlihat sebagai hadis, karena al-Alba>ni> 

menggunakan pemahamannya. Setelah dilakukan pelacakan ternyata hadis 

tersebut terdapat dalam Sunan al-Nasa>’i>, Kita>b Qiya>m al-Lail wa Tat}awwu‘ al-

Naha>r, ba>b Kaifa S}ala>t al-Qa>‘id. Untuk lebih jelasnya hadis tersebut adalah 

sebagai berikut:
31

  

                                                           
30

Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, op. cit., h. 80. Al-Alba>ni> menyebut bahwa hadis ini 

bersumber dari al-Nasa>’i> dan Ibnu Khuzaimah.  
31

Abu> ‘Abd al-Rahma>n Ah}mad bin Syu’aib bin ‘‘Ali> y al-Nasa>’i> selanjutnya disebut al-

Nasa>’i>, Sunan al-Nasa>’i>  (Riyad}: Maktabah al-Ma’a>rif li al-Nas}ri wa al-Tauzi>’, 1417 H),  h. 273 
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َْيد  َعْن َعْبِد َأْخب َ  ثَ َنا أَب و َداو َد اْلََْفرِي  َعْن َحْفص  َعْن ْح  َرنَا َهار ون  ْبن  َعْبِد اللَِّه قَاَل َحدَّ
قَاَل أَب و  رَأَْيت  النَِّبَّ َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم ي َصل ي م تَ َرب  ًعا اللَِّه ْبِن َشِقيق  َعْن َعاِئَشَة قَاَلتْ 

َر َأِب َداو َد َوه َو ثَِقة  َوََل َأْحِسب  َهَذا َعْبد ا لرَّْْحَِن ََل أَْعَلم  َأَحًدا َرَوى َهَذا اْلَِْديَث َغي ْ
  اْلَِْديَث ِإَلَّ َخطَأً َواللَّه  تَ َعاَل أَْعَلم  

Artinya : 

Telah mengabarkan kepada kami Ha>ru>n bin ‘Abdulla>h dia berkata; telah 

menceritakan kepada kami Abu>> Da>wud al-H}afari dari H}afs dari H}umaid dari 

‘Abdulla>h bin Syaqi>q dari A<‘isyah dia berkata; 'Aku pernah melihat 

Rasu>lalla>h s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam Shalat  sambil duduk dengan kaki 

bersilang di bawah paha (mutarabi')." Abu>> ‘Abd al-Rah}ma>n berkata; 'Aku 

tidak mengetahui seorangpun yang meriwayatkan hadis  ini selain Abu>> 

Da>wud dan ia adalah terpercaya dan aku menganggap hadis  salah. Wa 

Alla>hu Ta‘a>la A‘lam. 

a. Kritik Sanad 

Setelah dilakukan penelusuran secara seksama, hadis yang senada juga 

dapat ditemukan dalam riwayat al-Nasa>’i>,
32

 Ibnu Khuzaimah,
33

 al-H}a>kim,
34

 al-

Baihaqi>,
35

 dan al-Da>ruqut}ni>.
36

 Untuk lebih jelas skema sanad hadis ini dapat 

dilihat pada halaman berikutnya. 

Sementara rawi yang akan penulis teliti dalam jalur yang digunakan oleh 

al-Alba>ni> adalah sebagai berikut: 

Ah}mad bin Syu‘aib bin ‘Ali>> bin Sina>n bin Bah}r bin Di>nar, Abu>> ‘Abd al-

Rahma>n al-Nasa>’i>. ‘Abd al-Rah}ma>n bin ‘Adi> berkomentar bahwa al-Nasa>’i> 

adalah salah seorang imam umat Islam. Komentar senada juga dilontarkan oleh 

antara lain: al-Ha>kim Abu>> ‘Abdulla>h, Muh}ammad bin Sa‘d al-Ba>wardi>, dan Abu>> 

al-Husain Muh}ammad bin al-Muz}affar. Sementara itu disebutkan bahwa al-

Nasa>’i> dilahirkan tahun 215 Hijriyah dan wafat pada tahun 303 Hijriyah. 

Tercatat sebagai murid dari Ha>ru>n bin ‘Abdulla>h.
37

 

                                                           
32

Al-Nasa>’i>, op. cit., J. III., h. 224.  
33

Ibnu Khuzaimah, op. cit., J. II., h. 89.  
34

Al-H}a>kim, op. cit., J. I., h. 389, 410.  
35

Al-Baihaqi>, op. cit., J. II., h. 433.  
36

Al- Da>ruqut}ni>, op. cit., J. II., h. 251.  
37

Al-Mizzi>, op. cit., J. I, h. 328-340  
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Ha>ru>n bin ‘Abdulla>h bernama lengkap Ha>ru>n bin ‘Abdulla>h bin Marwa>n al-

Bagda>di>. Tercatat sebagai guru dari al-Nasa>’i> dan murid dari Abu>> Da>wud. al-

Nasa>’i> dan Ibn H}ajar al-‘Asqala>ni> menilai rawi ini s\iqah. Termasuk dalam kitab 

al-S|iqa>t-nya Ibn H}ibba>n. Abu> H}a>tim menilai s}adu>q. Sementara al-Z|ahabi> menilai 

s\iqah h}a>fiz}.38 

Abu>> Da>wud al-H}afari> dalam jalur ini adalah ‘Umar bin Sa‘d, Abu>> Da>wud 

al-H}afari> al-Ku>fi>. Tercatat sebagai guru dari Ha>ru>n bin ‘Abdulla>h dan murid dari 

H}afs}. Yah}ya> bin Ma‘i>n dan Ibn H}ibba>n menilai rawi ini s\iqah. Al-‘Ajli> menilai 

s\abat. Sementara Abu> H}a>tim menilai s}adu>q.39 

H}afs} dalam jalur ini adalah H}afs} bin Giya>s\ bin T}alq bin Mu‘a>wiyah bin 

Ma>lik bin al-H}a>ris\ bin S|a‘labah bin ‘A<mir bin Rabi>‘ah bin ‘A<mir bin Jisym bin 

Wahbi>l bin Sa‘d bin Ma>lik bin al-Nakha’ al-Nakha‘i>. Tercatat sebagai guru dari 

Abu>> Da>wud al-H}afari> dan murid dari H}umaid. Yah}ya> bin Ma‘i>n dan al-Nasa>’i> 

menilai rawi ini s\iqah. Sementara al-‘Ajli> menilai s\iqah s\abat.40
 

H}umaid dalam jalur ini adalah H}umaid bin Abi> H}umaid al-T}awi>l. Tercatat 

sebagai guru dari H}afs} dan murid dari ‘Abdulla>h bin Syaqi>q. Yah}ya> bin Ma‘i>n, 

al-Nasa>’i dan al-‘Ajli> menilai rawi ini s\iqah. Ibn Kharasy menilai s}adu>q. Abu> 

H}a>tim menilai s\iqah la> ba’s bih. Sementara Ibn H}ahar meniali s\iqah mudallis.41
 

                                                           
38

Al-Mizzi>, op. cit., J. XXX., h. 96-98. Abu> Muh}ammad ‘Abd al-Rah}ma>n bin Muh}ammad 

bin Idri>s bin al-Munz\ir al-Tami>mi>, al-H}anz}ali>, al-Ra>zi> Ibn Abi> H}a>tim, selanjutnya disebut Ibn Abi> 

H}a>tim, al-Jarh wa ta‘di>l (Cet. I; Beirut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>s\ al-‘Arabi>, 1952), IX., h. 92. Lihat juga 

Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. IX., h. 239. 
39

Al-Mizzi>, op. cit.,  J. XXI., h. 360-364. Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VII., h. 189. 

Periwayat ini juga termasuk pada deretan nama periwayat dalam S|ah}i>h} Muslim. Lihat Abu> Bakr 

bin Manjuwiyah, op. cit., J. II., h. 36. 
40

Al-Mizzi>, op. cit., J. VII., h. 56-70. Bandingkan dengan Ibn Abi> H}a>tim, al-Jarh}...op.cit., 
J. III., h. 185. Lihat juga Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VI., h. 200. 

41
Al-Mizzi>, op. cit., J. VII., h. 355 Bagi penulis dengan keberadaan periwayat ini pada 

deretan nama rija>l (periwayat) dalam S}ah}i>h} al-Bukha>ri> telah menunjukkan bahwa periwayat ini 

bernilai positif. Lihat Ah}mad bin Muh}ammad bin al-H}usain bin al-H}asan, Abu> Nas}r al-Bukha>ri> 

al-Kala>ba>z\i>, al-Hida>yah wa al-Irsya>d fi> Ma‘rifati Ahl al-S|iqat wa al-Sada>d (Cet. I; Beirut: Da>r al-

Ma‘rifah, 1407), J. I., h. 176. 
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‘Abdulla>h bin Syaqi>q al-‘Uqayli> adalah guru dari H}umaid dan murid dari 

A<‘isyah. Ah}mad bin H}anbal, Ibn Sa ‘d, Yah}ya> bin Ma‘i>n, Ibn Kharasy, Abu> 

H}a>tim, dan al-‘Ajli> menilai s\iqah. Ibn H}ajar juga menilai s\iqah namun terlalu 

loyal dengan ‘Us \ma>n.
 42

 

Dalam jalur ini yang perlu disoroti adalah H}umaid bin Abi> H}umaid al-

T}awi>l karena ada yang menilainya negatif. Periwayat ini dinilai telah melakukan 

tadli>s. Berkenaan dengan ini, Abu>> Ah}mad menyatakan bahwa tadli>s itu terjadi 

dalam jalur yang melalui Anas. Karena jika itu disebutkan melalui jalur Anas, 

sesungguhnya rawi ini mendengar melalui S|a>bit.
43

 Sedangkan hadis yang sedang 

dibahas ini bukan melalui jalur kedua rawi yang memberatkan tersebut. Dengan 

demikian penulis berkesimpulan bahwa tidak ada masalah dengan jalur 

periwayatan ini dan hadisnya bisa digunakan sebagai dalil. 

 

b. Kritik Matan 

Sebagaimana terlihat dan digambarkan pada jalur sanad di atas, hadis ini 

tidak memiliki corraboration  (pendukung) tingkat sya>hid. Satu-satunya sumber 

tingkat sahabat adalah ‘A<’isyah. Namun demikian memiliki pendukung pada 

murid H}afs}. Pada tingkatan ini yang menjadi pendukungnya adalah jalur 

Muh}ammad bin Sa‘i>d bin al-As}baha>ni>.  

Dari varian matan yang ditemukan terlihat bahwa hadis ini diriwayatkan 

secara lafal. Hal ini terbukti karena pada seluruh jalur menggunakan frasa ي َصل ي 
 Dalam penelitian ini penulis belum menemukan adanya dalil atau hadis lain .م تَ َرب  ًعا

yang melarang melakukan hal ini. Dari beberapa dalil pendukung hadis ini 

terlihat bahwa hadis yang ada mendukung satu dengan yang lainnya.  

                                                           
42

Al-Mizzi>, op. cit., XV., h. 89-92. Ibnu Abi> H}a>tim, al-Jarh...op. cit., J. V., 81. Lihat juga 

Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. V., h. 10. 
43

Al-Mizzi>, op. cit., J. VII., h. 362.  
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Ibn H}ajar menyebutkan cara duduk bersila seperti yang dimaksud hadis ini 

ketika menjelaskan tentang hadis berikut:
44

 

ثَ َنا ثَ َنا قَالَ  َمْعَمر   أَب و َحدَّ ثَ َنا قَالَ  اْلَواِرثِ  َعْبد   َحدَّ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  اْلم َعل م   ح َسْي   َحدَّ
 ح َصْي   ْبنِ  ِعْمرَانَ  َعنْ  َمرَّةً  َمْعَمر   أَب و َوقَالَ  َمْبس ورًا َرج اًل  وََكانَ  ح َصْي   ْبنَ  ِعْمرَانَ  نَّ أَ  ب  َرْيَدةَ 
 قَائًِما َصلَّى َمنْ  فَ َقالَ  قَاِعد   َوه وَ  الرَّج لِ  َصاَلةِ  َعنْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى النَِّبَّ  َسأَْلت   قَالَ 
 َأْجرِ  ِنْصف   فَ َله   نَاِئًما َصلَّى َوَمنْ  اْلَقاِئمِ  َأْجرِ  ِنْصف   فَ َله   قَاِعًدا َصلَّى َوَمنْ  ل  أَْفضَ  فَ ه وَ 

 ه َنا َها م ْضَطِجًعا ِعْنِدي نَائًِما اللَّهِ  َعْبد أَب و قَالَ  اْلَقاِعدِ 

Artinya : 

Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar berkata, telah menceritakan 

kepada kami "Abdul Warits berkata, telah menceritakan kepada kami Husain 

Al Mu'alim dari 'Abdullah bin Buraidah bahwa 'Imran bin Hushain 

radliallahu 'anhu adalah seorang yang pernah menderita sakit wasir. Dan 

suatu kali Abu Ma'mar berkata, dari Hushain yang berkata; Aku pernah 

bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang seseorang yang 

melaksanakan shalat dengan duduk. Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam 

menjawab: "Siapa yang shalat dengan berdiri maka itu lebih utama. Dan 

siapa yang melaksanakan shalat dengan duduk maka baginya setengah 

pahala dari orang yang shalat dengan berdiri dan siapa yang shalat dengan 

tidur (berbaring) maka baginya setengah pahala orang yang shalat dengan 

duduk". Berkata, Abu 'Abdullah; "Menurutku yang dimaksud dengan tidur 

adalah berbaring." 

Al-H}a>kim menyebutkan bahwa hadis ini sesuai dengan persyaratan Bukha>ri> 

dan Muslim meskipun kedua periwayat ini tidak mengeluarkan hadis yang 

sedang diteliti ini. Berdasarkan analisis matan ini ditambah dengan keadaan 

H}umaid bin Abi> H}umaid yang dinilai s}adu>q dan s\iqah la> ba’s bih, maka penulis 

menyimpulkan bahwa hadis melalui jalur ini berstatus h}asan li z\a>tih dan dapat 

digunakan sebagai h}ujjah. 

 

4. Shalat dengan Memakai sandal 

Hadis yang akan diteliti berkenaan dengan ini adalah sebagai berikut: 

                                                           
44

Ibn H}ajar al-‘Asqala>ni>, Fath} al-Ba>ri> Syarh} S}ah}i>h} al-Bukha>ri> (Beirut: Da>r al-Ma‘rifah, 

1379), J. II., h. 586.    
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 45كان يقف حافيا أحيانا ومنتعال أحيانا

Ketika ditelusuri dalam kitab Sunan Abi> Da>wud dan al-Nasa>‘i>, 

sebagaimana yang dirujuk al-Alba>ni>, hadis ini ternyata dapat ditemukan di kitab-

kitab berikut ini: pertama, Sunan Abi> Da>wud, Kita>b al-S}ala>t, ba>b al-S}ala>t fi al-

Na‘l, hadis ke-653. Secara lebih lengkap hadis tersebut adalah sebagai berikut:
46

 

ثَ َنا ثَ َنا ِإبْ رَاِهيمَ  ْبن   م ْسِلم   َحدَّ  ْبنِ  َعْمرِو َعنْ  اْلم َعل مِ  ح َسْي   َعنْ  اْلم َباَركِ  ْبن   َعِلي   َحدَّ
هِ  َعنْ  أَبِيهِ  َعنْ  ش َعْيب    َحاِفًيا ي َصل ي َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى اللَّهِ  َرس ولَ  رَأَْيت   قَالَ  َجد 
 َوم ْنَتِعاًل 

 

Artinya : 

Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibra>hi>m telah menceritakan 

kepada kami ‘Ali>> bin al-Muba>rak dari Husain al-Mu‘allim dari Amru> bin 

Syu‘aib dari Ayahnya dari Kakeknya dia berkata; Saya pernah melihat 

Rasu>lalla>h s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam mengerjakan Shalat  dengan kaki 

telanjang dan memakai sandal. 

 

a. Kritik Sanad 

Setelah dilakukan penelusuran secara seksama, hadis yang senada juga 

dapat ditemukan dalam riwayat al-T}abra>ni>,
47

 Ibnu Ma>jah,
48

 Ibnu Abi> Syaibah,
49

 

dan Ah}mad bin H}anbal.
50

 

Berikut ini diperlihatkan jalur sanad menyeluruh dari hadis yang sedang 

diteliti ini: Abu>> Da>wud, al-T}abra>ni>, dan Ibnu Ma>jah, Ibnu Abi> Syaibah, dan 

Ah}mad bin H}anbal. Namun demikian—sebagaimana dirujuk oleh al-Alba>ni>, yang 

akan diteliti pada bagian ini hanya jalur Abu>> Da>wud dan Ibnu Ma>jah. 

                                                           
45

 Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, loc. cit. Al-Alba>ni> menyatakan bahwa hadis ini 

diriwayatkannya dari Abu> Da>wud dan Ibnu Ma>jah. Bahkan ia, mengutip dari al-T}aha>wi>, hadis ini 

mutawa>tir. 
46

Abu> Da>wud, op. cit., h. 118 
47

Sulaima>n bin Ah}mad bin Ayu>b bin Mut}i> allakhmi> al-Sya>mi>, abu> al-Qa>sim al-T}abra>ni>, 

selanjutnya disebut al-T}abra>ni>, al-Mu‘jam al-Ausat} (Kairo: Da>r al-Haramain, t.th.), J. II., h. 50.  
48

Ibnu Ma>jah, op. cit., J. I., h. 330. 
49

Abu> Bakr bin Abi> Syaibah, ‘Abdulla>h bin Muh}ammad bin Ibra>hi>m bin ‘Us \ma>n bin 

Khawa>siti> al-‘Abasi>, selanjutnya disebut Ibnu Abi> Syaibah, al-Kita>b al-Mus}annif fi> al-Ah}a>di>s\ wa 
al-A<s\a>r (Cet. I; Riyad: Maktabah al-Rasyd, 1409), J. II., h. 179.   

50
Ah}mad bin H}anbal, op. cit., J. XI., 200.  
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al-Alba>ni> menyatakan bahwa hadis ini berstatus s}ah}i>h}. Namun demikian 

penulis tetap merasa perlu menguji keabsahan hadis ini. 

                      

      

    

                    

                    

     

        

                        

                     

                          

         

                     

                            

        

   

   

   

             

   

     

     
    

     

   

     

   
    

     

                      

              

   

   

                    

   

                    

   

            

     

                            

   

                      

     

            

     

                     

 

Mukharrij hadis ini memiliki nama asli Sulaima>n bin al-Asy‘as\ bin 

Syadda>d bin ‘Amru>  bin ‘A<mir al-Sijista>ni>. Selanjutnya akan penulis sebut dengan 

Abu>> Da>wud. Dilahirkan pada tahun 202 Hijriyah dan wafat pada tahun 275 Hijriyah di 

Bas}rah. Banyak komentar ulama tentang Abu>> Da>wud, antara lain: al-Ha>kim Abu>> 

‘Abd Allah, Abu>> ‘Abd Allah bin Mandah, Abu>> H}a>tim bin H}ibba>n dan lain-lain 
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yang menilai positif pada mukharrij ini. Abu>> Da>wud
 
tercatata sebagai murid dari 

Muslim bin Ibra>him.
51

 

Muslim bin Ibra>him bernama lengkap Muslim bin Ibra>him al-Azdi> al-

Fara>hi>di>. Tercatat sebagai guru dari Abu>> Da>wud dan murid dari ‘Ali> > bin al-

Muba>rak. Yah}ya> bin Ma>‘i>n dan Ibn H}ajar menilai rawi ini s\iqah ma’mu>n. Abu> 

H}a>tim menilai s\iqah s}adu>q. Al-Z|ahabi> menilai h}afiz}. Sementara Ibn sa‘d menilai 

s\iqah.52 

‘Ali>> bin al-Muba>rak bernama lengkap ‘Ali>> bin al-Muba>rak al-Huna>’i> al-

Bas}ri>. Tercatat sebagai guru dari Muslim bin Ibra>him dan murid dari  Husain al-

Mu‘allim. Ibn H}ajar, Ah}mad bin H}anbal, dan Abu> Da>wud menilai s\iqah.53
 

H}usain al-Mu‘allim bernama lengkap al-H}usain bin Z}akwa>n al-Mu‘allim al-

‘Auzi> al-Mukattib al-Bas}ri>. Tercatat sebagai guru dari ‘Ali>> bin al-Muba>rak
 
dan 

murid dari ‘Amru>> bin Su‘aib. Yah}ya> bin Ma‘i>n, al-Nasa>’i>, Abu> H}a>tim, dan al-

Z|ahabi> menilai rawi ini s\iqah. Ibn H}ibba>n juga mencantumkan rawi ini dalam 

kitabnya al-S|iqa>t.54
 

‘Amru>> bin Syu‘aib bernama lengkap ‘Amru>> bin Su‘aib
 
bin Muh}ammad bin 

‘Abdulla>h bin ‘Amru > bin al-‘A<s} al-Qurasyi> al-Sahmi>. Tercatat sebagai guru dari 

H}usain al-Mu‘allim dan murid dari ayahnya, Syu‘aib. Meskipun para kritikus 

menilai positif rawi ini namun ada juga yang menilai negatif. Di antara yang 

meni’Ali>  negatif adalah Yah}ya> bin Sa‘i>d yang menyatakan bahwa hadis yang 

diriwayatkannya lemah (wa>h). Sufya>n bin ‘Uyainah menyebutkan ada ‘sesuatu’ 

                                                           
51

Lihat Jama>l al-Di>n Abi> al-Hajja>j Yu>suf al-Mizzi>, selanjutnya disebut al-Mizzi>, Tahz\i>b al-
Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l (Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1973) J. XXI, h. 355-367 

52
Al-Mizzi>, op. cit., J. XXVII., h. 487-492. Ibnu Abi> H}a>tim, al-Jarh} ... op. cit., J. VIII., 180. 

Periwayat ini juga tercatat dalam deretan nama periwayat S}ah}i>h} Muslim. Lihat Ah}mad bin ‘Ali> 

Majuwiyah, op. cit., J. II., h. 235. 
53

Al-Mizzi>, op. cit., J. XXI., h. 111-114. Bandingkan dengan Ibnu Abi> H}a>tim, al-Jarh}...op. 
cit., J. VI., h. 203. Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Mi>za>n al-I‘tida>l (Cet. I; 

Beirut: Da>r al-Ma‘rifah li al-T}aba>‘ah wa al-Nasyr, 1963), J. III., h. 152. 
54

Al-Mizzi>, op. cit., J. VI., h. 372-375. Lihat juga Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VI., h. 

206. Ibnu Abi> H}a>tim, al-Jarh} ... op. cit., J. III., h. 52. 
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yang terdapat dalam hadisnya. Ah}mad bin H}anbal menyatakan bahwa hadisnya 

memang ditulis tapi tidak dijadikan sebagai hujjah. Berkenaan dengan ini Yah}ya> 

bin Ma‘i>n secara tegas menyatakan bahwa jika periwayatan dari rawi ini 

bersumber dari ayah dan kakeknya, maka ada unsur ke-d}a>‘i>f-an di dalamnya. Abu>> 

‘Ubaid al-A<jari> menyatakan hal yang hampir senada dengan Yah}ya> bin Ma‘i>n 

bahkan ia menambahkan bahkan tidak setengah hujjah pun. Namun demikian 

pernyataan ini tidak berlaku bagi Abu>> Bakr bin Ziya>d al-Naysabu>>ri>. Bagi kritikus 

terakhir ini justru jika periwayatannya bersumber dari bapak dan kakeknya, 

periwayatan tersebut s}ah}i>h}.55
 

Abu>>hu dalam jalur ini adalah Syu‘aib bin Muh}ammad bin ‘Abdulla>h bin 

‘Amru>> bin al-‘A<s} al-Qurasyi> al-Sahmi> al-H}ija>zi>. Tercatat sebagai guru dari 

anaknya, ‘Amru>> bin Su‘aib
 
dan murid dari bapaknya, Muh}ammad bin ‘Abdulla>h. 

Ibn H}ibba>n menilai rawi ini s}iqah. Sementara al-Z|ahabi> menilai s}adu>q.56 

Jadduhu dalam jalur ini adalah ‘Abdulla>h bin ‘Amru>> bin al-A<s} bin Wa>’il bin 

Ha>syim bin Su‘aid bin Sa‘d bin Sahm bin ‘Amru>> bin Hus}ais} bin Ka‘b bin Lu’i> 

bin Ga>lib al-Qurasyi>. Tercatat sebagai guru dari cucunya, Syu‘aib bin 

Muh}ammad. Periwayat ini adalah seorang sahabat Nabi SAW.
57
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Al-Mizzi>, op. cit.  J. XXII., h. 64-75. Bandingkan dengan Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. VI., 

h. 238. Bandingkan juga dengan al-Z|ahabi>, al-Mugni> fi> al-D}u‘afa>’ (Maktabah al-Sya>milah ver. 

3.48), J. II., h. 484-485. Pendapat yang kantradisi berasal Abu> al-Fad}l Ah}mad bin ‘Ali> bin 

Muh}ammad bin Ah}mad bin H}ajr al-‘Asqala>ni>, selanjutnya disebut Ibn H}ajr al-‘Asqala>ni>, Ta‘ri>f 
Ahl al-Taqdi>s bi Mara>tib al-Mausu>fi>n bi al-Tadli>s (Cet. I; Amman: Maktabah al-Mana>r, 1983), h. 

35. Dalam referensi terakhir ini justru disebutkan bahwa jika periwayat ini meriwayatkan dari 

bapaknya lalu kakeknya, maka hadisnya d}a‘i>f. Hal ini karena sesungguhnya periwayat ini 

mendapatkan riwayat dari kitab ayahnya. Akan tetapi jika ia meriwayatkan dari Sa‘i>d bin al-

Musayyab, Sulaima>n bin Yasa>r, dan ‘Urwah, maka tergolong s\iqah. Ibn H}ajr al-‘Asqala>ni>, Lisa>n 
al-Mi>za>n (Cet. II; Beirut: Mu’assasah al-A‘lami> li al-Mat}bu>‘a>t, 1971), J. VII., 325. 

56
Al-Mizzi>, op. cit. XII., h. 534. Bandingkan dengan Ibnu Abi> H}a>tim, al-Jarh}...op. cit. J. 

IV., h. 351-352. Periwayat ini termasuk dalam deretan nama yang s\iqah menurut Ibn H}ibba>n. 

Lihat Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit. J. IV., h. 357. 
57

Al-Mizzi>, op. cit. J. XV., h. 357. Bandingkan dengan Ibnu Abi> H}a>tim, al-Jarh}...op. cit. J. 

V., h. 116. Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit. J. III., h. 210. Periwayat ini juga tercatat dalam deretan 

nama periwayat dalam S}ah}i>h} Muslim. Lihat Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 338. 
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Dengan kenyataan ini, khususnya yang berhubungan dengan ‘Amru> bin 

Syu‘aib jelaslah kelemahan hadis ini. Sebagaimana disebutkan sebelumnya 

bahwa Yah}ya> bin Ma‘i>n menyatakan bahwa jika riwayat rawi ini bersumber dari 

ayah dan bapaknya, maka hadisnya lemah. Pendapat inilah yang penulis sepakati. 

Jalur sanad ini bernilai d}a‘i>f. Oleh karena itu tidak bisa digunakan sebagai hujjah.  

Kedua, berada pada Sunan Ibnu Ma>jah, Kita>b Iqa>mah al-S}ala>t wa al-

Sunnah fi>ha>, ba>b al-S}ala>t fi al-Ni‘a>l, hadis ke-1038. Secara lebih lengkap hadis 

tersebut adalah sebagai berikut:
58

 

ثَ َنا ثَ َنا الصَّوَّاف   ِهاَلل   ْبن   ِبْشر   َحدَّ  ْبنِ  َعْمرِو َعنْ  اْلم َعل مِ  ح َسْي   َعنْ  ز َرْيع   ْبن   يَزِيد   َحدَّ
هِ  َعنْ  أَبِيهِ  َعنْ  ش َعْيب    َحاِفًيا ي َصل ي َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى اللَّهِ  َرس ولَ  رَأَْيت   قَالَ  َجد 
 َوم ْنَتِعاًل 

Artinya :  

Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Hila>l al-S}awwa>f berkata, telah 

menceritakan kepada kami Yazi>d bin Zurai‘ dari Husain al- Mu‘allim dari 

‘Amru>> bin Syu‘aib dari Bapaknya dari kakeknya ia berkata, "Aku melihat 

Rasu>lalla>h s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam Shalat  dengan sandal dan terkadang 

tidak. " 

Dari jalur ini, rawi yang perlu peneliti uji adalah sebagai berikut: 

Mukharrij hadis ini bernama Muh}ammad bin Yazi>d al-Raba‘i>, Maula>hum, 

Abu>> ‘Abdulla>h bin Ma>jah al-Qazwayni>. Tidak diragukan lagi tentang kredibilitas 

moral dan kapabilitas ilmu Ibnu> Ma>jah sebagaimana yang diungkapkan oleh 

antara lain Abu>> Ya‘la> al-Khali>li>. Dilahirkan pada tahun 209 Hijriyah dan 

meninggal pada tahun 273 Hijriyah. Tercatat sebagai murid dari Bisyr bin 

Hila>l.
59

 

                                                           
58

Ibnu Ma>jah, J. II., h. 258. 
59

 Al-Mizzi>, op. cit., J. XXVII, h. 40-42 
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Bisyr bin Hila>l al-S}awwa>f al-Numairi> adalah guru dari Ibnu Ma>jah dan 

murid dari Yazi>d bin Zurai‘. Ibn H}ajar, al-Nasa>’i> dan Ibn H}ibba>n menilai rawi ini 

s\iqah. Sementara Abu> H}a>tim menilai mahallu al-s}idq.60
 

Yazi>d bin Zurai‘ al-‘Aisyi > adalah guru dari Bisyr bin Hila>l dan murid dari 

Husain al-Mu‘allim. Yah}ya> bin Ma‘i>n menilai rawi ini s\iqah. Abu> H}a>tim menilai 

s\iqah ma’mu>n. Ibn Sa‘d menilai s\iqah h}ujjah. Ibn H}ajar menilai s\iqah s\abat. 

Sementara al-Z|ahabi> menilai H}a>fiz}.
61

 

al-Alba>ni> menyatakan bahwa hadis ini h}asan s}ah}i>h}, namun demikian 

terlihat dari jalur ini juga terdapat nama ‘Amru>> bin Syu‘aib yang juga menerima 

periwayatan dari bapak dan kakeknya. Dengan demikian penulis berpendapat 

hadis ini juga berstatus d}a‘i>f dan tidak bisa digunakan sebagai dalil. 

 

b. Kritik Matan 

Dua jalur periwayatan hadis yang diteliti ini sama-sama bermula dari 

sahabat ‘Abdulla>h bin ‘Amru>. Ini menunjukkan bahwa hadis ini tidak mendukung 

satu dengan yang lainnya. Disimpulkan dari kritik sanad bahwa kedua jalur ini 

tidak berkualitas baik. Dengan dengan demikian penulis berkesimpulan bahwa 

hadis ini berstatus d}a‘i>f dan tidak bisa digunakan sebagai dalil. 

 

5. Kewajiban Memasang Pembatas 

Hadis yang akan diteliti berkenaan dengan pembahasan ini adalah sebagai 

berikut: 

                                                           
60

Al-Mizzi>, op. cit., J. IV., h. 159. Bandingkan dengan Ibnu Abi> H}a>tim, al-Jarh}...op. cit. J. 

II., h. 369. Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. 8., h. 144. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. I., 

h. 87.  
61

Al-Mizzi>, op. cit., J. XXXII., h. 124. Abi> H}a>tim, al-Jarh}...op. cit. J. IX., h. 263. Ibn 

H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VII., h. 632.  
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 62إذا صلى أحدكم إل سرتة فليدن منها َل يقطع الشيطان عليه صالته

Ketika ditelusuri melalui mu’jam, hadis ini ternyata dapat ditemukan di 

kitab-kitab berikut ini: Sunan Abi> Da>wud, Kita>b S}ala>t, ba>b 106; al-Nasa>’i>, Kita>b 

qiblah, ba>b 5; Ah}mad bin Hanbal, Juz  IV, halaman 2.
63

 

ثَ َنا ثَ َنا و ح س ْفَيان   َأْخبَ رَنَا س ْفَيانَ  ْبنِ  الصَّبَّاحِ  ْبن   ُم َمَّد   َحدَّ  َشْيَبةَ  َأِب  ْبن   ع ْثَمان   َحدَّ
ثَ َنا قَال وا السَّرْحِ  َواْبن   ََيَْي  ْبن   َوَحاِمد    ج بَ ْي   ْبنِ  نَاِفعِ  َعنْ  س َلْيم   ْبنِ  ْفَوانَ صَ  َعنْ  س ْفَيان   َحدَّ

 ِإَل  َأَحد ك مْ  َصلَّى ِإَذا قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى النَِّبَّ  ِبهِ  يَ ب ْل غ   َحْثَمةَ  َأِب  ْبنِ  َسْهلِ  َعنْ 
َرة   َها فَ ْلَيْدن   س ت ْ  َصاَلتَه   َعَلْيهِ  الشَّْيطَان   يَ ْقَطعْ  ََل  ِمن ْ

 ُم َمَّدِ  َعنْ  َأوْ  أَبِيهِ  َعنْ  َسْهل   ْبنِ  ُم َمَّدِ  َعنْ  َصْفَوانَ  َعنْ  ُم َمَّد   ْبن   َواِقد   َرَواه   َداو د ب وأَ  قَالَ 
 ْبنِ  َسْهلِ  َعنْ  ج بَ ْي   ْبنِ  نَاِفعِ  َعنْ  بَ ْعض ه مْ  قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى النَِّب   َعنْ  َسْهل   ْبنِ 

 ِإْسَناِدهِ  يف  فَ َواْخت لِ  َسْعد  
Artinya :  

Telah menceritakan kepada kami Muh}ammad bin al-S}aba>h} bin Sufya>n telah 

mengabarkan kepada kami Sufya>n -dari jalur lain- dan telah menceritakan 

kepada kami ‘Us \ma>n bin Abi> Syaibah dan H}a>mid bin Yah}ya> dan Ibn al-Sarh 

mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Sufya>n dari S}afwa>n bin 

Sulaim dari Na>fi‘ bin Jubair dari Sahl bin Abi> H}as\mah yang menyampaikan 

hadis nya kepada Nabi s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Apabila 

salah seorang di antara kalian Shalat  dengan sutrah, hendaklah dia mendekat 

darinya hingga setan tidak dapat memutus Shalat nya." Abu>> Da>wud berkata; 

Hadis ini diriwayatkan oleh Wa>qid bin Muh}ammad dari S}afwa>n dari 

Muh}ammad bin Sahl dari Ayahnya atau dari Muh}ammad bin Sahl dari Nabi 

s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam, sebagian mereka berkata dari Na>fi‘ bin Jubair 

dari Sahl bin Sa‘ad dan sanadnya diperselisihkan. 

 

a. Kritik Sanad 

Setelah dilakukan penelusuran secara seksama, hadis yang senada juga 

dapat ditemukan dalam riwayat al-Nasa>’i>,
64

 Ah}mad bin H}anbal,
65 Ibnu H}ibba>n,

66
 

al-Baihaqi>.
67

 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut: 

                                                           
62

Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, op. cit., h.82. al-Alba>ni> menyebutkan bahwa hadis ini 

diriwayatkannya dari Abu> Da>wud, al-Bazza>r, dan al-H}a>kim.  
63

A.J. Wensinck, al-Mu’jam al-Mufahras li alfa>z} al-Hadi>s\ al-Nabawi> (Leiden:E.J. Brill, 

1936), J. I, h. 424 
64

Al-Nasa>’i>, op. cit., J. II., h. 62.  
65

Ah}mad bin H}anbal, op. cit., J. XXVI., h. 9.  
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66
Ibnu H}ibba>n, al-Ih}sa>n fi> Taqri>b S}ah}i>h} Ibnu H}ibba>n (Cet. I; Beirut: Mu’assasah al-

Risa>lah, 1408 h.), J. VI., h. 136. 
67

 Al-Baihaqi>, op. cit., J. II., 386. 
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Sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut bahwa terjadi berubahan 

(tah}wil) sanad. Dalam jalur sanad pertama, peneliti akan mengungkapkan data 

rawi sebagai berikut: 

Abu>> Da>wud dilahirkan pada tahun 202 Hijriyah dan wafat pada tahun 275 

Hijriyah di Bas}rah. Banyak komentar ulama tentang Abu>> Da>wud, antara lain: al-

Ha>kim Abu>> ‘Abd Allah, Abu>> ‘Abd Allah bin Mandah, Abu>> H}a>tim bin H}ibba>n 

dan lain-lain yang menilai positif pada mukharrij ini. Tercatat sebagai murid dari 

Muh}ammad bin al-S}aba>h}.
68

 

Muh}ammad bin al-S}aba>h} bernama lengkap Muh}ammad bin al-S}aba>h} bin 

Sufya>n bin Abi> Sufya>n al-jarjara>’i>, Abu> Ja‘far al-Ta>jir, Maula> ‘Umar bin  abd al-

‘Azi>z. Tercatat sebagai murid dari Sufya>n bin ‘Uyaynah dan guru dari Abu>> 

Da>wud. Ah}mad bin H}anbal dan al-‘Ajli> menilai rawi ini s\iqah.
69

 

Sufya>n bernama lengkap Sufya>n bin ‘Uyaynah bin Abi> ‘Imra>n , Maimu>n al-

Hila>li>. Periwayat ini tercatat sebagai guru dari Muh}ammad bin al-S}aba>h} dan 

murid dari S}afwa>n bin Sulaim. Periwayat ini meninggal pada tahun 700 H. Ibn 

H}ibba>n menilai rawi ini H}a>fiz} mutqin. Sementara al-Z|ahabi> menilai s\iqah 

s\abat.70
 

S}afwa>n bin Sulaim bernama lengkap S}afwa>n bin Sulaim al-Madani>, Abu>> 

‘Abd ‘Allah, Abu>> al-Ha>ris\, al-Qurasyi>. Periwayat ini tercatat sebagai guru dari 

Sufya>n bin ‘Uyaynah dan murid dari Na>fi’ bin Jubair bin Mut}‘im. Ibn ‘Uyaynah, 

Ah}mad bin H}anbal, al-Nasa>’i>, dan Abu> Ha>tim menilai rawi ini s\iqah.
71

 

                                                           
68

Lihat Jama>l al-Di>n Abi> al-Hajja>j Yu>suf al-Mizzi>, selanjutnya disebut al-Mizzi>, Tahz\i>b al-
Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l (Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1973) J. XXI, h. 355-367 

69
al-Mizzi>, op. cit., J. XXV., h. 384-388. Ibn Abi> H}a>tim, al-Jarh}...op. cit. J. VII., h. 289.  

70
Al-Mizzi>., op. cit.,  J. XI., h. 177-196. Ibnu Abi> H}a>tim, al-Jarh}...op. cit. J. IV., h. 225-

226. Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VI., h. 403. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 

285. 
71

Al-Mizzi>., op. cit., J. XIII., h. 184-191. Ibnu Abi> H}a>tim, al-Jarh}...op. cit. J. IV., h. 423. 

Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VI., h. 468. Lihat juga Abu> al-Wali>d Sulaima>n bin Khalaf bin 

Sa‘d bin Ayu>b bin Wa>ris \ al-Taji>bi> al-Qurt}ubi> al-Ba>ji> al-Andalusi>, selanjutnya disebut Abu> al-
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Na>fi‘ bin Jubair bernama lengkap Na>fi‘ bin Jubair bin Mut}‘im bin ‘Adi> ibn 

Nawfal ibn Abd Mana>f al-Qurasyi> al-Nawf’Ali> >. Tercatat sebagai murid dari Sahl 

bin Abi> Has}mah dan guru dari S}afwa>n bin Sulaim. Abu> Zur‘ah, al-‘Ajli>, Ibn 

Kharasy meniali rawi ini s\iqah. Sementara  al-Z|ahabi> menilai sya>rif mufti>.72
 

Sahl bin Abi> H}as\mah bernama asli ‘Abdulla>h yang disebut juga ‘A<mir Bin 

Sa>‘idah bin A<mir bin ‘Adi> bin Jusyam bin Majda‘ah bin Ha>ris \ah bin al-Ha>ris\ bin 

al-Khazraj al-Ans}ari>. Periwayat ini adalah salah seorang s}ahabat.73
 

Sementara itu pada sanad kedua yang perlu penulis komentari, setelah Abu> 

Da>wud, adalah rawi berikut ini: 

‘Us \ma>n bin Abi> Syaibah nama lengkapnya adalah ‘Us \ma>n bin Muh}ammad 

bin Ibra>him bin Usman bin Khowasiy al-abni>, Abu> al-hasan bin Abi Syaibah al-

kufi>, kakak Abi Bakar bin Abi Syaibah dan qosim bin Syaibah. Tercatat sebagai 

murid dari Sufya>n bin ‘Uyaynah dan guru dari Abu>> Da>wud. Yah}ya> bin Ma‘i>n dan 

al-‘Ajli> menilai rawi ini s\iqah. Sementara al-Z|ahabi> menilai H}a>fiz}.
74

  

H}a>mid bin Yah}ya> bernama lengkap H}a>mid bin Yah}ya> bin Ha>ni’ al-Balkhi> 

Abu>> ‘Abdulla>h Nazi>l T}arasu>s. Tercatat sebagai murid dari Sufya>n bin ‘Uyaynah 

dan guru dari Abu>> Da>wud. Ibn H}ibba>n memasukkan rawi ini dalam kitabnya al-

S|iqa>t. Abu> H}a>tim menilai rawi ini s}adu>q. Sementara Ibn H}ajar menilai s\iqah 

s\abat.75
 

                                                                                                                                                               
Wali>d al-Andalusi>, al-Ta‘di>l wa al-Tajri>h}, liman Kharaja lahu al-Bukha>ri> fi> al-Ja>mi‘ al-S}ah}i>h} 
(Riyad: Da>r al-Liwa>’ li al-Nasyr wa al-Tauzi>‘, 1986), J. II., h. 788. 

72
Al-Mizzi>., op. cit., J. XXIX., h. 272-276. Ibnu Abi> H}a>tim, al-Jarh}...op. cit. J. VIII., h. 

451. Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. V., h. 466. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. II., h. 

290. Abu> al-Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J. II., h. 768. 
73

Al-Mizzi>., op. cit., J. XII., h. 177-179. Abu> al-Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J. III., h. 1130. 

Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 256. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. IV., h. 

321. 
74

Al-Mizzi>., op. cit., J. XIX., 478-487. Ibnu Abi> H}a>tim, al-Jarh}...op. cit. J. VI., h. 166. 

Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, op . cit., J. III., h. 35. 
75

Al-Mizzi>., op. cit., J. V., h. 325-327. Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VIII., h. 218.  
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Ibn al-Sarh} bernama lengkap Ah}mad bin ‘Amru>> bin ‘Abdulla>h bin ‘Amru > 

bin al-Sarh} al-Qurasyi> al-Amawi>, Abu>> al-T}a>hir al-Mis}ri>. Periwayat ini tercatat 

sebagai murid dari Sufya>n bin ‘Uyaynah dan guru dari Abu>> Da>wud. Abu> H}a>tim 

menilai rawi ini la> ba’s bih. Sementara al-Nasa>’i> dan Ibn H}ajar menilai s\iqah.
76

 

Dari data yang dipaparkan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa jalur 

periwayatan ini tidak memiliki masalah. Oleh karena itu hadis melalui jalur ini 

dapat digunakan sebagai dalil. 

 

b. Kritik Matan 

Sebagaimana terlihat dan digambarkan pada jalur sanad di atas, hadis ini 

memiliki corraboration  (pendukung) tingkat sya>hid. Jalur pendukungnya adalah 

melalui Jubair bin Mut}‘im.  

Dari varian matan yang ditemukan terlihat bahwa hadis ini diriwayatkan 

secara makna bukan lafal. Hal ini terbukti karena pada jalur al-Nasa>’i>, Ibn 

H}ibba>n, al-Baihaqi>, dan Ibn Abi> Syaibah menggunakan frasa yang sama dengan 

yang digunakan Abu> Da>wud. Sementara pada jalur al-T}abra>ni> menggunakan 

frasa نَ َها َنه  ، َوبَ ي ْ  .َل ََي ر  الشَّْيطَان  بَ ي ْ

Dalam penelitian ini penulis belum menemukan adanya dalil atau hadis lain 

yang bertentangan dengan hal ini. Ibn H}ajar menggunakan hadis ini untuk 

menjelaskan hadis berikut:
77

  

ثَ َنا ََيَْي َعْن ع بَ ْيِد اللَِّه َأْخبَ َرِن نَاِفع  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ع َمرَ  ثَ َنا م َسدَّد  قَاَل َحدَّ نَّ النَِّبَّ أَ  َحدَّ
َها  َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ي  رَْكز  َله  اْلَْْربَة  فَ ي َصل ي إِلَي ْ

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan 

kepada kami Yahya dari 'Ubaidullah telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari 

                                                           
76

Al-Mizzi>., op. cit., J. I., h. 415-417. Ibnu Abi> H}a>tim, al-Jarh}...op. cit. J. II., h. 65. Ibn 

H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VIII., h. 29. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 33. Syams 

al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar...op. cit., J. IX., h. 461.  
77

Ibn H}ajar al-‘Asqala>ni>, Fath}...op. cit., J. I., h. 575.  
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'Abdullah bin 'Umar, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menancapkan 

sebuah tombak lalu shalat menghadapnya." 

Dari data di atas terlihat bahwa hadis ini diterima oleh Abu> Da>wud dari 

empat orang guru (‘Us \ma>n bin Abi> Syaibah, H}a>mid bin Yah}ya>, Ibn al-Sarh}, dan 

Muh}ammad bin al-S}aba>h}). Meskipun komentar para ulama menempatkan Ibn al-

Sarh} pada tingkatan kritik kedua, tiga sumber lainnya dinilai pada martabat 

s\iqah. Oleh karena itu, maka penulis menyimpulkan bahwa hadis ini dapat dinilai 

s}ah}i>h} li z}a>tih dan dapat juga digunakan sebagai h}ujjah. 

 

B. Gerakan dan Bacaan Shalat. 

1. Takbi>r 

Berkenaan dengan takbi>r ini, hadis yang akan diteliti adalah sebagai 

berikut: 

  78كان يرفع صوته بالتكبي حىت يسمع من خلفه

a. Kritik Sanad 

Sebagaimana disebutkan dalam catatan kaki ini, hadis ini durujuk oleh al-

Alba>ni> dari Musnad Ah}mad bin H}anbal. Namun demikian ketika ditelusuri baik 

secara manual maupun elektronik, hadis ini tidak dapat ditemukan. Dengan 

bantuan program Maktabah syamilah, Jawami‘ al-Kali>m, dan Kutub al-Tis‘ah 

barulah beberapa hadis yang hampir mirip dengan hadis ini ditemukan. 

Disebutkan hampir mirip karena ternyata apa yang al-Alba>ni> sebutkan dalam 

bukunya memang tidak sama persis dengan apa yang penulis temukan. Dari hasil 

temuan ternyata dapat penulis simpulkan bahwa hadis yang dirujuk oleh al-

Alba>ni merupakan ‘hadis campuran’ dari yang diriwayatkan oleh: al-Baihaqi>,
79

 

Ibnu Abi> Syaibah,
80

 dan al-Sya>fi‘i>.
81

 Untuk lebih jelas mengenai hadis ini dapat 

                                                           
78

Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, op. cit., h. 86. al-Alba>ni> menyebutkan bahwa hadis ini 

diriwayatkannya dari Ah}mad dan al-H}a>kim. 
79

Al-Baihaqi>, op. cit., J. III., h. 394.  
80

Ibnu Abi> Syaibah, op. cit., J. I., h. 487.  
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dilihat di lampiran. Sementara untuk jalur keseluruhan dapat dilihat pada gambar 

sebagai berikut: 

                        

        

                            

                              
        

                 

        

                                         

                       

       

               

             

          

               

  

          

  

     

           

     

           

  

     

     

     

               

     

       

                     

              

                    

                         

                  
          

                        
       

                  
       

     

  

  

  

  

  

  

           

 

 

                                                                                                                                                               
81

Al-Sya>fi‘i> Abu> ‘Abdulla>h Muh}ammad bin Idri>s bin al-‘Abba>s bin ‘Us \ma>n bin Sya>fi‘ bin 

‘Abd al-Mut}allib bin ‘Abd Mana>f al-Mut}allibi> al-Qurasyi> al-Maki>, selanjutnya disebut Al-Sya>fi‘i>, 

al-Musnad (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1400 h.), J. I., h. 46. 
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b. Kritik Matan 

Sebagaimana penulis sampaikan pada kritik sanad di atas, terindikasi apa 

yang disebut al-Alba>ni sebagai hadis, ternyata merupakan pemahaman al-Alba>ni> 

sendiri terhadap beberapa hadis. 

Di sini penulis dapat menunjukkan gabungan hadis tersebut: apa yang al-

Alba>ni sampaikan tersebut merupakan gabungan dari frasa  ِوََكاَن يَ ْرَفع  َصْوتَه  بِالتَّْكِبي 

dan frasa  ََّخْلَفه   َمنْ  ي ْسِمعَ  َحىت . Frasa pertama dapat ditemukan pada riwayat al-

Baihaqi>
82

 dan Ibn Abi> Syaibah.
83

 Secara lebih jelas riwayat ini bisa dilihat di 

lampiran disertasi ini. Dilihat dari esensinya dua riwayat ini membicarakan 

tentang takbi>r pada perayaan ‘ied.  

Sementara frasa kedua dapat ditemukan dalam riwayat al-Sya>fi‘i>.
84

 Untuk 

lebih jelas riwayat ini dapat dilihat di lampiran disertasi ini. Hadis yang 

diriwayatkan oleh al-Sya>fi‘i> ini membicarakan tentang mengeraskan volume 

suara ketika imam membaca pada shalat  jahriyah (Magrib, ‘isya’, dan subuh). 

Hadis dengan keadaan ini bisa dikategorikan sebagai hadis mudraj.85
 Hadis 

yang termasuk dalam kategori ini dapat digolongkan sebagai hadis d}a‘i>f. Oleh 

karena itu untuk tidak menghabiskan energy, maka hadis ini tidak penulis teliti 

lebih dalam lagi. Dari apa yang penulis temukan dapat penulis simpulkan bahwa 

al-Alba>ni> dalam hadis ini kembali menggunakan pemahamannya.  

 

2. Mengangkat Kedua Tangan 

Hadis yang akan diteliti pada bagian ini adalah: 
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Al-Baihaqi>, loc. cit.  
83

Ibnu Abi> Syaibah, loc cit.  
84

Al-Sya>fi‘i>, loc .cit. 
85

Hadis mudraj  adalah hadis yang terdapat di dalamnya sisipan yang bukan dari hadis 

yang dimaksud. Lihat Misalnya Tengku Hasbi Ash Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu 
Hadis, (Semarang: Pustaka Rizki Putra 1999), hal. 199 bandingkan dengan Nuruddin Itr, Manhaj 
fi> Ulu>m al-H}adi>s\, (Damaskus: Dar al-Fikr 1998), hal. 242 dan Rajab, Kaidah Kesahihan Matan 
Hadis (Yogyakarta: Grha Guru, 2011), h. 114.  
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 86يرفعهما ممدودة األصابع ] َل يفرج بينها وَل يضمها [

Tidak ditemukan hadis yang persis sama dengan apa yang dimaksud oleh 

al-Alba>ni>. Hadis yang agak mirip dengan ini adalah yang tercantum dalam Sunan 

Abi> Da>wud, Kitab al-S}ala>t, ba>b Iftita>h} al-S}ala>t, hadis ke-730. Secara lengkap 

hadis tersebut adalah sebagai berikut:
87

 

ثَ َنا ثَ َنا َحْنَبل   ْبن   َأْْحَد   َحدَّ ثَ َنا و ح ََمَْلد   ْبن   الضَّحَّاك   َعاِصم   أَب و َحدَّ ثَ نَا م َسدَّد   َحدَّ  َحدَّ
 ع َمرَ  ْبن   ُم َمَّد   َأْخبَ َرِن  َجْعَفر   اْبنَ  يَ ْعِن  ِميدِ اْلَْ  َعْبد   َأْخبَ َرنَا قَالَ  َأْْحَدَ  َحِديث   َوَهَذا ََيَْي 
َْيد   أَبَا ْسَِْعت   قَالَ  َعطَاء   ْبنِ   اللَّه   َصلَّى اللَّهِ  َرس ولِ  َأْصَحابِ  ِمنْ  َعْشَرة   يف  السَّاِعِديَّ  ْح 

َْيد   أَب و قَالَ  قَ َتاَدةَ  أَب و ِمن ْه مْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ   َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى اللَّهِ  َرس ولِ  ِبَصاَلةِ  م ك مْ أَْعلَ  أَنَا ْح 
 قَال وا بَ َلى قَالَ  ص ْحَبةً  َله   أَْقَدِمَنا َوََل  تَ بَ ًعا َله   بَِأْكَثرِنَا ك ْنتَ  َما فَ َواللَّهِ  فَِلمَ  قَال وا َوَسلَّمَ 

 َحىتَّ  يََدْيهِ  يَ ْرَفع   الصَّاَلةِ  ِإَل  قَامَ  ِإَذا َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى اللَّهِ  َرس ول   َكانَ  قَالَ  فَاْعِرضْ 
 فَ يَ ْرَفع   ي َكب  ر   ث َّ  يَ ْقرَأ   ث َّ  م ْعَتِدًَل  َمْوِضِعهِ  يف  َعْظم   ك ل   يَِقرَّ  َحىتَّ  ي َكب  ر   ث َّ  َمْنِكبَ ْيهِ  ِِبَِما َي َاِذيَ 

 َيص ب   َفاَل  يَ ْعَتِدل   ث َّ  ر ْكَبتَ ْيهِ  َعَلى رَاَحتَ ْيهِ  َوَيَضع   ع  يَ رْكَ  ث َّ  َمْنِكبَ ْيهِ  ِِبَِما َي َاِذيَ  َحىتَّ  َيَدْيهِ 
 ِِبَِما َي َاِذيَ  َحىتَّ  َيَدْيهِ  يَ ْرَفع   ث َّ  ْحََِده   ِلَمنْ  اللَّه   ْسَِعَ  فَ يَ ق ول   رَْأَسه   يَ ْرَفع   ث َّ  ي  ْقِنع   َوََل  رَْأَسه  

 يَ ْرَفع   ث َّ  َجْنبَ ْيهِ  َعنْ  َيَدْيهِ  فَ ي َجايف  اأْلَْرضِ  ِإَل  يَ ْهِوي ث َّ  َأْكبَ ر   ه  اللَّ  يَ ق ول   ث َّ  م ْعَتِدًَل  َمْنِكبَ ْيهِ 
َها فَ يَ ْقع د   اْلي ْسَرى رِْجَله   َويَ ْثِن  رَْأَسه    يَ ق ول   ث َّ  َوَيْسج د   َسَجدَ  ِإَذا رِْجَلْيهِ  َأَصاِبعَ  َويَ ْفَتح   َعَلي ْ
َها فَ يَ ْقع د   اْلي ْسَرى رِْجَله   َويَ ْثِن  َسه  رَأْ  َويَ ْرَفع   َأْكبَ ر   اللَّه    َمْوِضِعهِ  ِإَل  َعْظم   ك ل   يَ ْرِجعَ  َحىتَّ  َعَلي ْ
 ِِبَِما َي َاِذيَ  َحىتَّ  َيَدْيهِ  َوَرَفعَ  َكب َّرَ  الرَّْكَعتَ ْيِ  ِمنْ  قَامَ  ِإَذا ث َّ  َذِلكَ  ِمْثلَ  اأْل ْخَرى يف  َيْصَنع   ث َّ 

 َكاَنتْ  ِإَذا َحىتَّ  َصاَلتِهِ  بَِقيَّةِ  يف  َذِلكَ  َيْصَنع   ث َّ  الصَّاَلةِ  اْفِتَتاحِ  ِعْندَ  ب َّرَ كَ  َكَما َمْنِكبَ ْيهِ 
 َصَدْقتَ  قَال وا اأْلَْيَسرِ  ِشق هِ  َعَلى م تَ َور ًكا َوقَ َعدَ  اْلي ْسَرى رِْجَله   َأخَّرَ  التَّْسِليم   ِفيَها الَِّت  السَّْجَدة  

ثَ َنا َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى يي َصل   َكانَ  َهَكَذا ثَ َنا َسِعيد   ْبن   ق  تَ ْيَبة   َحدَّ  يَزِيدَ  َعنْ  ََلِيَعةَ  اْبن   َحدَّ
 قَالَ  اْلَعاِمرِي   َعْمر و ْبنِ  ُم َمَّدِ  َعنْ  َحْلَحَلةَ  ْبنِ  َعْمرِو ْبنِ  ُم َمَّدِ  َعنْ  َحِبيب   َأِب  اْبنَ  يَ ْعِن 

 اللَّهِ  َرس ولِ  َصاَلةَ  فَ َتَذاَكر وا َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى اللَّهِ  َرس ولِ  َأْصَحابِ  ِمنْ  ََمِْلس   يف  ك ْنت  
َْيد   أَب و فَ َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى  أَْمَكنَ  رََكعَ  فَِإَذا َوقَالَ  اْلَِْديثِ  َهَذا بَ ْعضَ  َفذََكرَ  ْح 

                                                           
86

Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, op. cit., h. 87. al-Alba>ni> menyebutkan bahwa hadis ini 

diriwayatkannya dari Abu> Da>wud dan Ibnu Khuzaimah. 
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Abu> Da>wud, op. cit., J. I., h. 194.  
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هِ  َصاِفح   َوََل  رَْأَسه   م ْقِنع   َغي ْرَ  َظْهرَه   َهَصرَ  ث َّ  َأَصاِبِعهِ  بَ ْيَ  جَ َوفَ رَّ  ر ْكَبتَ ْيهِ  ِمنْ  َكفَّْيهِ   َوقَالَ  ِِبَد 
 الرَّاِبَعةِ  يف  َكانَ  فَِإَذا اْلي ْمَن  َوَنَصبَ  اْلي ْسَرى َقَدِمهِ  َبْطنِ  َعَلى قَ َعدَ  الرَّْكَعتَ ْيِ  يف  قَ َعدَ  فَِإَذا

ثَ َنا َواِحَدة   نَاِحَية   ِمنْ  َقَدَمْيهِ  َوَأْخرَجَ  اأْلَْرضِ  ِإَل  اْلي ْسَرى ِبَورِِكهِ  أَْفَضى  ِإبْ رَاِهيمَ  ْبن   ِعيَسى َحدَّ
ثَ َنا اْلِمْصرِي    َأِب  ْبنِ  َويَزِيدَ  اْلق َرِشي   ُم َمَّد   ْبنِ  يَزِيدَ  َعنْ  َسْعد   ْبنِ  اللَّْيثِ  َعنْ  َوْهب   اْبن   َحدَّ

 فَِإَذا َقالَ  َهَذا ََنْوَ  َعطَاء   ْبنِ  َعْمرِو ْبنِ  ُم َمَّدِ  َعنْ  َحْلَحَلةَ  ْبنِ  ْمِروعَ  ْبنِ  ُم َمَّدِ  َعنْ  َحِبيب  
َلةَ  َأَصاِبِعهِ  بَِأْطرَافِ  َواْستَ ْقَبلَ  قَاِبِضِهَما َوََل  م ْفرَتِش   َغي ْرَ  َيَدْيهِ  َوَضعَ  َسَجدَ  ثَ َنا اْلِقب ْ  َعِلي   َحدَّ

ثَ َناحَ  ِإبْ رَاِهيمَ  ْبنِ  اْلْ َسْيِ  ْبن   َثِن  َبْدر   أَب و دَّ ثَ َنا َخْيَثَمةَ  أَب و ز َهي ْر   َحدَّ  اْلْ ر   ْبن   اْلََْسن   َحدَّ
َثِن   َعنْ  َماِلك   َبِن  َأَحدِ  َعطَاء   ْبنِ  َعْمرِو ْبنِ  ُم َمَّدِ  َعنْ  َماِلك   ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبن   ِعيَسى َحدَّ
 النَِّب   َأْصَحابِ  ِمنْ  وََكانَ  أَب وه   ِفيهِ  ََمِْلس   يف  َكانَ  أَنَّه   ي  السَّاِعدِ  َسْهل   ْبنِ  َعيَّاشِ  َأوْ  َعبَّاس  
َْيد   َوأَب و ه َريْ َرةَ  أَب و اْلَمْجِلسِ  َويف  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى رَبِ  ِِبََذا أ َسْيد   َوأَب و السَّاِعِدي   ْح   اْلَْ
َده   ِلَمنْ  اللَّه   ْسَِعَ  فَ َقالَ  الر ك وعِ  ِمنْ  يَ ْعِن  رَْأَسه   َفعَ رَ  ث َّ  ِفيهِ  قَالَ  يَ ن ْق ص   َأوْ  يَزِيد    َرب َّنَا اللَّه مَّ  ْحَِ
 َقَدَمْيهِ  َوص د ورِ  َور ْكَبتَ ْيهِ  َكفَّْيهِ  َعَلى فَانْ َتَصبَ  َفَسَجدَ  َأْكبَ ر   اللَّه   قَالَ  ث َّ  َيَدْيهِ  َوَرَفعَ  اْلَْْمد   َلكَ 
 وَلَْ  فَ َقامَ  َكب َّرَ  ث َّ  َفَسَجدَ  َكب َّرَ  ث َّ  اأْل ْخَرى َقَدَمه   َوَنَصبَ  فَ تَ َورَّكَ  َفَجَلسَ  ب َّرَ كَ  ث َّ  َساِجد   َوه وَ 

 قَامَ  لِْلِقَيامِ  يَ ن َْهضَ  َأنْ  أَرَادَ  ه وَ  ِإَذا َحىتَّ  الرَّْكَعتَ ْيِ  بَ ْعدَ  َجَلسَ  ث َّ  قَالَ  اْلَِْديثَ  َساقَ  ث َّ  يَ تَ َورَّكْ 
ثَ َنا التََّشه دِ  يف  الت ََّور كَ  َيْذك رْ  وَلَْ  اأْل ْخَريَ ْيِ  الرَّْكَعتَ ْيِ  رََكعَ  ث َّ  بَِتْكِبيَة    َحْنَبل   ْبن   َأْْحَد   َحدَّ
ثَ َنا َثِن  ف  َلْيح   َأْخبَ َرِن  َعْمر و ْبن   اْلَمِلكِ  َعْبد   َحدَّ َْيد   أَب و اْجَتَمعَ  قَالَ  َسْهل   ْبن   َعبَّاس   َحدَّ  ْح 

 َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى اللَّهِ  َرس ولِ  َصاَلةَ  َفذََكر وا َمْسَلَمةَ  ْبن   َوُم َمَّد   َسْعد   ْبن   َوَسْهل   أ َسْيد   وَوأَب  
َْيد   أَب و فَ َقالَ  َوَسلَّمَ   بَ ْعضَ  َفذََكرَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى اللَّهِ  َرس ولِ  ِبَصاَلةِ  أَْعَلم ك مْ  أَنَا ْح 

 َجْنبَ ْيهِ  َعنْ  فَ َتَجاِفَ  َيَدْيهِ  َوَوت َّرَ  َعَلْيِهَما قَاِبض   َكأَنَّه   ر ْكَبتَ ْيهِ  َعَلى َيَدْيهِ  فَ َوَضعَ  رََكعَ  ث َّ  الَ قَ  َهَذا
َهَته   أَنْ َفه   َفَأْمَكنَ  َسَجدَ  ث َّ  قَالَ   ث َّ  َمْنِكبَ ْيهِ  َحْذوَ  َكفَّْيهِ  َوَوَضعَ  َجْنبَ ْيهِ  َعنْ  َيَدْيهِ  َوََنَّى َوَجب ْ
 َوأَق َْبلَ  اْلي ْسَرى رِْجَله   فَاف ْتَ َرشَ  َجَلسَ  ث َّ  فَ رَغَ  َحىتَّ  َمْوِضِعهِ  يف  َعْظم   ك ل   َرَجعَ  َحىتَّ  رَْأَسه   َرَفعَ 

َلِتهِ  َعَلى اْلي ْمَن  ِبَصْدرِ   َبِتهِ ر كْ  َعَلى اْلي ْسَرى وََكفَّه   اْلي ْمَن  ر ْكَبِتهِ  َعَلى اْلي ْمَن  َكفَّه   َوَوَضعَ  ِقب ْ
 اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  َحِكيم   َأِب  ْبن   ع ْتَبة   اْلَِْديثَ  َهَذا َرَوى َداو د أَب و قَالَ  بِأ ْصب ِعهِ  َوَأَشارَ  اْلي ْسَرى

 ْبن   اْلََْسن   َوذََكرَ  ف  َلْيح   َحِديثِ  ََنْوَ  َوذََكرَ  الت ََّور كَ  َيْذك رْ  لَْ  َسْهل   ْبنِ  اْلَعبَّاسِ  َعنْ  ِعيَسى ْبنِ 
ثَ َنا َوع ْتَبةَ  ف  َلْيح   َحِديثِ  ِجْلَسةِ  ََنْوَ  اْلْ ر   ثَ َنا ع ْثَمانَ  ْبن   َعْمر و َحدَّ  ع ْتَبة   َحدََّثِن  بَِقيَّة   َحدَّ

َثِن  َْيد   َأِب  َعنْ  السَّاِعِدي   َسْهل   ْبنِ  اْلَعبَّاسِ  َعنْ  ِعيَسى ْبن   اللَّهِ  َعْبد   َحدَّ  اْلَِْديثِ  ِِبََذا ْح 
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 َداو د أَب و قَالَ  َفِخَذْيهِ  ِمنْ  َشْيء   َعَلى َبْطَنه   َحاِمل   َغي ْرَ  َفِخَذْيهِ  بَ ْيَ  فَ رَّجَ  َسَجدَ  ِإَذاوَ  قَالَ 
ثَ َنا اْلم َباَركِ  اْبن   َرَواه   ثَِنيهِ  َأْحَفْظه   فَ َلمْ  َي َد ث   َسْهل   ْبنَ  َعبَّاسَ  ْسَِْعت   ف  َلْيح   َحدَّ  أ رَاه   َفَحدَّ
َْيد   أَبَا َحَضْرت   قَالَ  َسْهل   ْبنِ  َعبَّاسِ  ِمنْ  ْسََِعه   أَنَّه   اللَّهِ  َعْبدِ  نَ بْ  ِعيَسى ذََكرَ   السَّاِعِديَّ  ْح 
ثَ َنا اْلَِْديثِ  ِِبََذا ثَ َنا َمْعَمر   ْبن   ُم َمَّد   َحدَّ َهال   ْبن   َحجَّاج   َحدَّ ثَ َنا ِمن ْ ثَ َنا ََهَّام   َحدَّ  ُم َمَّد   َحدَّ
 َهَذا يف  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى النَِّب   َعنْ  أَبِيهِ  َعنْ  َواِئل   ْبنِ  اْْلَبَّارِ  ْبدِ عَ  َعنْ  ج َحاَدةَ  ْبن  

 َسَجدَ  فَ َلمَّا قَالَ  َكفَّاه   تَ َقعَ  َأنْ  قَ ْبلَ  اأْلَْرضِ  ِإَل  ر ْكَبَتاه   َوقَ َعَتا َسَجدَ  فَ َلمَّا قَالَ  اْلَِْديثِ 
َهَته   َوَضعَ  ثَ َنا و ََهَّام   َوقَالَ  َحجَّاج   قَالَ  ِإِبطَْيهِ  َعنْ  َوَجاِفَ  هِ َكفَّيْ  بَ ْيَ  َجب ْ َثِن  َشِقيق   َحدَّ  َحدَّ

 َأَحِدَِهَا َحِديثِ  َويف  َهَذا ِبِْثلِ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى النَِّب   َعنْ  أَبِيهِ  َعنْ  ك َلْيب   ْبن   َعاِصم  
 َعَلى َواْعَتَمدَ  ر ْكَبتَ ْيهِ  َعَلى نَ َهضَ  نَ َهضَ  َوِإَذا ج َحاَدةَ  ْبنِ  مَّدِ ُم َ  َحِديث   أَنَّه   ِعْلِمي َوَأْكبَ ر  
  َفِخِذهِ 

Artinya :  

Telah menceritakan kepada kami Ah}mad bin H}anbal telah menceritakan 

kepada kami Abu>> ‘A<s}im Adalah al-D}ahha>k bin Makhlad dan telah di 

riwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Musaddad telah 

menceritakan kepada kami Yah}ya>> dan ini adalah hadis  (riwayat) Ah}mad, dia 

berkata; telah mengabarkan kepada kami ‘Abd al-H}ami>d yaitu Ibnu Ja‘far 

telah mengabarkan kepadaku Muh}ammad bin ‘Umar bin ‘At}a>’  dia berkata; 

saya mendengar Abu> H}umaid al-Sa‘i>di berkata di tengah-tengah sepuluh 

sahabat Rasu>lalla>h s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam di antaranya adalah Abu>> 

Qata>dah, Abu> H}umaid berkata; "Aku lebih mengetahui tentang Shalat  

Rasu>lalla>h s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam." Mereka berkata; "Kenapa demikian, 

demi Allah, padahal kamu bukanlah orang yang sering menyertai beliau dan 

bukan pula orang yang paling dahulu menjadi sahabat beliau daripada kami." 

Dia berkata; "Ya, benar." Mereka berkata; "Jika demikian, jelaskanlah." Abu> 

H}umaid berkata; "Apabila Rasu>lalla>h s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam hendak 

memulai shalat nya, beliau mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan 

kedua bahunya, kemudian beliau bertakbir sehingga semua tulang beliau 

kembali  pada tempat semula dengan lurus, lalu beliau membaca (bacaan 

Shalat ) kemudian beliau bertakbir sambil mengangkat kedua tangan sampai 

sejajar dengan kedua bahu, lalu ruku‘ dengan meletakkan kedua telapak 

tangan di atas kedua lutut, kemudian meluruskan (punggung dan kepala) 

tidak menundukkan kepala dan juga tidak menengadah. Setelah itu beliau 

mengangkat kepala sambil mengucapkan: "Sami‘a Alla>hu liman h}amidah." 

Kemudian beliau mengangkat kedua tangan sehingga sejajar dengan kedua 

bahu sampai lurus, lalu mengucapkan: "Alla>hu akbar." Setelah itu beliau 

turun ke lantai, lalu merenggangkan kedua tangannya dari kedua 

lambungnya, kemudian beliau mengangkat kepala dan melipat kaki kirinya 

dan mendudukinya, dengan membuka kedua jari-jari kakinya apabila 
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bersujud, kemudian mengucapkan: "Alla>hu akbar." Setelah itu, beliau 

mengangkat kepala dan melipat kaki kirinya serta mendudukinya, sehingga 

tulang beliau kembali  ke posisinya, kemudian beliau mengerjakan seperti itu 

di raka'at yang lain. Apabila beliau berdiri setelah dua rakaat, beliau 

bertakbir dan mengangkat kedua tangan sampai sejajar dengan kedua bahu, 

sebagaimana beliau bertakbir ketika memulai Shalat , beliau melakukan cara 

seperti itu pada Shalat -Shalat  yang lain, dan ketika beliau duduk (tah}iyyat) 
yang terdapat salam, beliau merubah posisi kaki kiri dan duduk secara 

tawaruk (duduk dengan posisi kaki kiri masuk ke kaki kanan)." Setelah itu 

sepuluh sahabat tersebut berkata; "Benar kamu, demikianlah Rasu>lalla>h 

s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam melaksanakan shalat ." Telah menceritakan 

kepada kami Qutaibah bin Sa‘i>d telah menceritakan kepada kami Ibnu 

Lahi >‘ah dari Yazi>d yaitu Ibnu Abu> H}abi>b dari Muh}ammad bin ‘Amru>  bin 

H}alh}alah dari Muh}ammad bin ‘Amru>  al-‘A<miri> dia berkata; "Aku berada di 

majlis para sahabat Nabi s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam, lalu mereka 

membicarakan shalat  Rasu>lalla>h s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam." Abu> H}umaid 

mengatakan; "…kemudian ia menyebutkan sebagian dari hadis  ini." kata 

Abu> H}umaid selanjutnya; "Apabila ruku‘, beliau merapatkan kedua telapak 

tangan pada kedua lututnya, merenggangkan jari jemarinya lalu 

membungkukkan punggung (secara rata), tidak menengadah dan tidak pula 

menundukkan kepalanya." Abu> H}umaid melanjutkan; "Apabila beliau duduk 

dalam dua raka'at, beliau duduk di atas punggung telapak kaki kiri, dan 

menegakkan telapak kaki kanan. Sedangkan pada raka'at yang ke empat, 

beliau merapatkan pangkal paha yang kiri ke lantai, dan mengeluarkan kedua 

telapak kakinya menuju satu arah (yaitu di sebelah kanan)." Telah 

menceritakan kepada kami ‘Isa>> bin Ibra>him al-Mis}ri> telah menceritakan 

kepada kami Ibnu Wahb dari al-Lais\ bin Sa‘d dari Yazi>d bin Muh}ammad al-

Qurasyi> dan Yazi>d bin Abu> Habib dari Muh}ammad bin ‘Amru>  bin Halhalah 

dari Muh}ammad bin ‘Amru>> bin ‘At}a>’ seperti hadis  ini, dia mengatakan; 

"Apabila beliau sujud, beliau meletakkan kedua tangannya tanpa 

menghamparkan dan tidak pula merapatkan dan beliau menghadapkan jari-

jari (kakinya) ke arah kiblat." Telah menceritakan kepada kami ‘Ali> bin al-

H}usain bin Ibra>him telah menceritakan kepada kami Abu> Badr telah 

menceritakan kepadaku Zuhair Abu> Khais\amah telah menceritakan kepada 

kami al-H}asan bin Al Hurr telah menceritakan kepadaku ‘Isa> bin ‘Abdulla>h 

bin Ma>lik dari Muh}ammad bin ‘Amru>  bin ‘At}a>’  salah seorang dari Bani 

Ma>lik, dari Abbas atau 'Ayyasy bin Sahl As Sa‘i>di bahwa dia menghadiri 

majlis yang terdapat ayahnya dan beberapa sahabat Nabi s}allalla>hu ‘alaihi 

wa sallam, di dalam majlis itu pula terdapat Abu> Hurairah, Abu> H}umaid As 

Sa‘i>di serta Abu> Usaid dengan khabar (hadis) ini, dengan adanya 

penambahan atau pengurangan, dalam (riwayat itu), dia mengatakan; 

"Kemudian beliau mengangkat kepalanya yaitu dari ruku‘ sambil 

mengucapkan; "Sami'allahu liman hamidah, Allaumma rabbani walakal 

hamdu (Allah Maha mendengar terhadap siapa saja yang memuji-Nya, wahai 

rabb kami, hanya kepada-Mu lah segala puji-pujian)." Dan mengangkat 
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kedua tangannya sambil mengucapkan; "Allahu akbar." Kemudian beliau 

sujud sambil menegakkan di atas telapak tangan dan kedua lututnya serta 

kedua telapak kakinya ketika beliau sedang sujud. Kemudian beliau 

bertakbir dan duduk tawaruk (duduk dengan posisi kaki kiri masuk ke kaki 

kanan) dan menegakkan telapak kakinya yang satu, kemudian beliau 

bertakbir lantas bersujud, lalu takbir yang di lanjutkan dengan berdiri, tidak 

duduk tawaruk (sebagaimana di awal) …" kemudian dia melanjutkan redaksi 

hadis nya, dia melanjutkan; "Kemudian beliau duduk setelah dua raka'at, 

sehingga ketika beliau hendak berdiri, beliau bertakbir terlebih dahulu, 

kemudian beliau menyempurnakan dua raka'at yang terakhir, dan tidak 

menyebutkan duduk tawaruk dalam tasyahud." Telah menceritakan kepada 

kami Ah}mad bin Hanbal telah menceritakan kepada kami Abdul Ma>lik bin 

‘Amru>  telah mengabarkan kepadaku Fualaih telah menceritakan kepadaku 

'Abbas bin Sahl dia berkata; "Abu> H}umaid, Abu> Usaid, Sahl bin Sa‘d dan 

Muh}ammad bin Maslamah bermajlis dan menyebutkan tata cara Shalat  

Rasu>lalla>h s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam, Abu> H}umaid mengatakan; "Aku 

adalah orang yang paling mengetahui tata cara Shalat  Rasu>lalla>h s}allalla>hu 

‘alaihi wa sallam." lalu dia menyebutkan sebagian dari hadis  ini, katanya; 

"Kemudian beliau ruku‘ dengan meletakkan kedua tangannya pada kedua 

lututnya seakan-akan beliau menggenggamnya, dan mengikatkan kedua 

tangannya seperti tali  lalu merenggangkannya dari kedua lambungnya." 

Selanjutnya dia berkata; "kemudian beliau sujud, dengan merapatkan hidung 

dan dahinya (ke lantai), dan merenggangkan kedua tangannya dari kedua 

lambungnya serta meletakkan kedua telapak tangan sejajar dengan kedua 

pundak. Setelah itu beliau mengangkat kepalanya (duduk di antara dua 

sujud) sehingga tulang beliau kembali  ke posisi semula, seusainya (sujud) 

beliau duduk iftirasy (duduk di atas kaki kiri) dengan menghadapkan 

punggung kaki kanan ke arah kiblat, dan meletakkan kaki kanan di atas lutut 

kanan, dan telapak tangan kiri di atas lutut kiri, sambil menunjuk dengan jari 

(telunjuk) nya." Abu> Daud mengatakan; "Hadits ini di riwayatkan oleh 

'Utbah bin Abu> Hakim dari ‘Abdulla>h bin ‘Isa> dari 'Abbas bin Sahl, namun 

dia tidak menyebutkan (duduk) tawaruk, lalu dia menyebutkan sebagaimana 

hadis  (riwayat) Fulaih." Sedangkan al-H}asan bin Al Hur menyebutkan posisi 

duduk sebagaimana hadis  (riwayatnya) Fulaih dan 'Utbah." Telah 

menceritakan kepada kami ‘Amru>  bin Us\ma>n  telah menceritakan kepada 

kami Baqiyah telah menceritakan kepadaku Utbah telah menceritakan 

kepadaku ‘Abdulla>h bin ‘Isa> dari al-‘Abba>s bin Sahl al-Sa‘i>di dari Abu> 

H}umaid dengan hadis  seperti ini, katanya; "Apabila beliau sujud, beliau 

merenggangkan kedua pahanya tanpa memikul beban perutnya." Abu> Da>wud 

mengatakan; "Hadits ini juga di riwayatka oleh Ibnu Mubarrak, telah 

menceritakan kepada kami Fulaih saya mendengar ‘Abba>s bin Sahl 

menceritakan (hadis  ini), namun aku tidak hafal. Dan telah menceritakan 

kepadaku sepertinya ia menyebut ‘Isa> bin ‘Abdulla>h bahwa dia pernah 

mendengar dari Abbas bin Sahl dia berkata; "Aku memaparkan hadis  ini 

kepada Abu> H}umaid As Sa‘i>di, telah menceritakan kepada kami Muh}ammad 
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bin Ma‘mar telah menceritakan kepada kami Hajja>j bin Minhal telah 

menceritakan kepada kami Hammam telah menceritakan kepada kami 

Muh}ammad bin Juhadah dari Abdul Jabbar bin Wa`il dari ayahnya dari Nabi 

s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam mengenai hadis  ini, katanya; "Ketika beliau 

sujud, beliau menempelkan kedua lututnya ke lantai sebelum meletakkan 

kedua telapak tangannya (ke lantai), katanya lagi; "Ketika beliau sujud, 

beliau meletakkan mukanya di antara kedua telapak tangannya dan 

merenggangkan kedua ketiaknya." Telah berkata Hajjaj; Hammam berkata; 

dan telah menceritakan kepada kami Syaqi>q telah menceritakan kepadaku 

'Ashim bin Kulaib dari ayahnya dari Nabi s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam seperti 

(hadis ) ini, dan di antara salah satu dari hadis  tersebut yang lebih aku yakini 

adalah hadis  Muh}ammad bin Juhadah yaitu; "Apabila beliau hendak bangkit 

(untuk berdiri), beliau bangkit di atas kedua lututnya dengan bersandarkan 

pada kedua pahanya." 

a. Kritik Sanad 

Setelah dilakukan penelusuran secara seksama, hadis yang senada juga 

dapat ditemukan dalam riwayat al-Baihaqi>,
88

 al-Da>rimi>,
89

 Ibnu H}ibba>n,
90

 al-

T}abra>ni>,
91

 Ibu al-Ja>ru>d.
92

 Untuk lebih jelasnya skema jalur keseluruhan hadis ini 

dapat dilihat pada gambar di halaman berikutnya. 

Berkenaan dengan ini, pada jalur Abu> Da>wud sendiri terjadi banyak jalur 

periwayatan, sebagaimana terlihat pada hadis di atas. Jalur Baihaqi> terbelah 

menjadi dua. Sementara jalur periwayatan lainnya hanya satu. Untuk lebih 

jelasnya, keseluruhan jalur tersebut dapat dilihat dalam gambar pada halaman 

selanjutnya. 

Sementara itu, dalam hadis ini rawi yang perlu penulis komentari adalah 

sebagai berikut: 

                                                           
88

Al-Baihaqi>, op. cit., J. II., h. 105.  
89

Abu> Muh}ammad ‘Abdulla>h bin ‘Abd al-Rah}ma>n bin al-Fad}l bin Bahra>m bin ‘Abd al-

S}amad bin al-Da>rimi>, selanjutnya disebut al-Da>rimi>, Sunan al-Da>rimi> (Cet. I; Saudi: Da>r al-

Mugni> linnasyr wa al-Tauzi>‘, 1412 h.), J. II., h. 855.  
90

Ibnu H}ibba>n, op. cit., J. V., h. 182.  
91

Al-T}abra>ni>, XIX., h. 285.  
92

Abu> Muh}ammad ‘Abdulla>h bin ‘Ali> bin al-Ja>ru>d al-Naisa>bu>ri> al-Muja>wir bi Makkah, 

selanjutnya disebut Ibnu al-Ja>ru>d, al-Muntaqa> min al-Sunan al-Musnidah (Beirut: Mu’assasah al-

Kita>b al-S|aqa>fiyah, 1408), J. I., h. 57. 
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Abu> Da>wud bernama asli Sulaima>n bin al-Asy‘as\ bin Syadda>d bin ‘Amru>  

bin ‘A<mir al-Sijista>ni>. Selanjutnya akan penulis sebut dengan Abu>> Da>wud. Dilahirkan 

pada tahun 202 Hijriyah dan wafat pada tahun 275 Hijriyah di Bas}rah. Banyak 

komentar ulama tentang Abu>> Da>wud, antara lain: al-Ha>kim Abu> > ‘Abd Allah, 

Abu>> ‘Abd Allah bin Mandah, Abu>> H}a>tim bin H}ibba>n dan lain-lain yang menilai 

positif pada mukharrij ini
.93

 

Abu>> ‘A<s}im al-D}ahha>k bernama asli al-D}ahha>k bin Makhlad al-Nabi>l,
94

 atau 

al-D}ahha>k bin Makhlad bin al-D}ahha>k bin Muslim bin al-D}ahha>k al-Syaiba>ni>. 

Tercatat sebagai murid dari ‘Abd al-H}ami>d bin Ja‘far dan guru dari Ah}mad bin 

Muh}ammad bin H}anbal. Yah}ya> bin Ma‘i>n dan al-‘Ajli menilai rawi ini s\iqah. Ibn 

H}ajar al-‘Asqala>ni> menilai s\iqah s\abat. Sementara al-Z|ahabi> menilai al-H}a>fiz}.
95

 

‘Abd al-H}ami>d bin Ja‘far bin ‘Abdulla>h bin al-Hakam bin Ra>fi‘ bin Sina>n 

al-Ans}a>ri> tercatat sebagai murid dari Muh}ammad bin ‘Amru>  bin ‘At}a’ dan guru 

dari Abu>> ‘A<s}im. Ah}mad bin H}anbal dan Yah}ya> bin Ma‘i>n menilai s\iqah, laisa bih 

ba’s. Sementara Ibn ‘A<di> menilai la> ba’sa bih.
96

 

Muh}ammad bin ‘Amru>  bin ‘At}a’ bin ‘Ayya>s bin ‘Alqamah bin ‘Abdulla>h 

bin Abi> Qays bin ‘Abdawidd bin Nas}r bin Ma>lik bin H}isl bin ‘A<mir bin Lu’i> al-

Qurasyi> al-‘A<miri>. Periwayat ini tercatat sebagai murid dari Abu>> H}umaid al-

Sa>‘idi> dan guru dari ‘Abd al-H}ami>d bin Ja‘far. Abu> zur‘ah, Abu> H}a>tim, al-Nasa>’i>, 

dan Ibn H}ajar sepakat menilai rawi ini s\iqah.
97

 

                                                           
93

Lihat Jama>l al-Di>n Abi> al-Hajja>j Yu>suf al-Mizzi>, selanjutnya disebut al-Mizzi>, Tahz\i>b al-
Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l (Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1973) J. XXI, h. 355-367 

94
Al-Mizzi>, op. cit., J. XXXIV., h. 11.   

95Ibid., J. XIII., h. 281-291. Lihat juga Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. IV., h. 463. Ibn H}ibba>n, 

al-S|iqa>t...op. cit., J. VI., h. 483. Ah}mad bin ‘Ali> Majuwiyah, op. cit., J. I., h. 323. Abu> al-Wali>d 

al-Andalusi>, op. cit., J. II., h. 795. Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar...op. cit., J. VIII., h. 172. 
96

Al-Mizzi>, op. cit., J. XVI., h. 416-420. Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VII., h. 122. 

Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 440. Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, op. cit., J. II., h. 539.  
97

Al-Mizzi>, op. cit., J. XXVI., h. 210-212. Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. V., h. 368. 

Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. II., h. 195. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. III., 

h. 648.  
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Abu>> H}umaid al-Sa>‘idi> bernama asli ‘Abd al-Rahma>n bin Sa‘d. Nama 

lainnya adalah al-Munz\ir bin Sa‘d ibn Munz\ir. Periwayat ini adalah sahabat 

Rasu>lalla>h SAW.
98

 

Sementara itu, sebagaimana disebutkan dalam sanad hadis ini terjadi 

pengalihan. Dalam peralihan sanad tersebut, rawi yang perlu penulis komentari 

adalah sebagai berikut: 

Musaddad bin Musarhad bin Musarbal al-Asadi> tercatat sebagai murid dari 

Yah}ya> bin Sa‘i>d bin Farrukh
 
dan guru dari Abu>> Da>wud. Yah}ya> bin Ma‘i>n dan 

Ah}mad bin H}anbal menilai rawi ini s}adu>q. Sementara al-Nasa>’i>, al-‘Ajli>, dan Abu> 

H}a>tim menilai rawi ini s\iqah.99
  

Yah}ya> bin Sa‘i>d bin Farru >kh al-Qatta>n al-Tami>mi> ini tercatat sebagai 

murid dari ‘Abd al-H}ami>d bin Ja‘far dan guru dari Musaddan bin Musarhad. 

Periwayat ini dinilai s\iqah oleh para kritikus.
100

 

Peralihan selanjutnya adalah: 

Qutaibah bin Sa‘i >d bin Jami>l bin T}ari>f bin ‘Abdulla>h al-S|aqafi> ini tercatat 

sebagai murid dari ‘Abdulla>h bin Lahi>‘ah
 
dan guru dari Abu>> Da>wud. Periwayat 

ini dinilai s\iqah oleh Abu> H}a>tim, al-Nasa>’i>, dan Yah}ya> bin Ma‘i>n.
101

 

‘Abdulla>h bin Lahi>‘ah bin ‘Uqbah bin Fur‘a>n bin Rabi>‘ah bin S|awba>n al-

H}ad}rami> al-U‘du>li> ini tercatat sebagai murid dari Yazi>d ibn Abi> H}abi>b Suwaid
 

dan guru dari Qutaibah bin Sa‘i>d. Periwayat ini dinilai la> yad}but} oleh Abu> zur‘ah. 

Ibn H}ajar menilainya s}adu>q. Sementara al-Z|ahabi> menilai d}a‘i>f.102
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Al-Mizzi>, op. cit., J. XXXIII., h. 264-265. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., op. cit., J. V., h. 237. 

Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. III., h. 249.  
99

Al-Mizzi>., op. cit., J. XXVII., h. 443-446. Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. IX., h. 200. 

Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, op. cit., Siyar...op. cit., J. X., h. 591. 
100

Al-Mizzi>., op. cit.,  J. XXXI., h. 329- 343. Ibnu Abi> H}a>tim, op. cit., J. IX., h. 153. 
101

Al-Mizzi>., op. cit., J. XXIII., h. 523- 537. Ibnu Abi> H}a>tim, op. cit., J. VII., h. 140. Ibn 

H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. IX., h. 20.  
102

Al-Mizzi>., op. cit., J. XV., h. 487- 503. Bandingkan dengan Ibn Abi> H}a>tim, al-Jarh ...op. 
cit., J. V., h. 147. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. II., h. 151. Abu> al-Wali>d al-Andalusi>, 

op. cit., J. III., h. 1072. Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar...op. cit., J. XI., h. 13.  
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Yazi>d ibn Abi> H}abi>b Suwaid ini tercatat sebagai murid dari Muh}ammad 

bin ‘Amru>  bin H}alh}alah dan guru dari ‘Abdulla>h bin Lahi>‘ah. Ibn Sa‘d, al-‘Ajli>, 

dan Abu> zur‘ah menilai rawi ini s\iqah.103
 

Muh}ammad bin ‘Amru>  bin H}alh}alah ini tercatat sebagai murid dari 

Muh}ammad bin ‘Amru>  bin ‘At}a’ dan guru dari Yazi>d ibn Abi> H}abi>b Suwaid. 

Periwayat ini dinilai s\iqah oleh para kritikus.
104

 

Dalam sanad selanjutnya yang perlu dikomentari adalah sebagai berikut: 

‘I<sa> bin Ibra>hi>m bin ‘I<sa> bin Mas\ru>d al-Mas\ru>di> al-Ga>fiqi> al-Ah}dubi> ini 

tercatat sebagai murid dari ‘Abdulla>h bin Wahb
 
dan guru dari Abu>> Da>wud. 

Periwayat ini dinilai s\iqah oleh sebagian besar kritikus. Al-Nasa>’i> menilai la> 

ba’sa bih. Sementara Abu> H}a>tim menilai syaik majhu>l.105
 

‘Abdulla>h bin Wahb bin Muslim al-Qurasyi> tercatat sebagai murid dari 

Lais\ bin Sa‘d bin Sa‘d bin ‘Abd al-Rah}ma>n
 
dan guru dari ‘I<sa> bin Ibra>hi>m. 

Periwayat ini dinilai s\iqah oleh Yah}ya> bin Ma ‘i>n dan al-‘Ajli>. Sementara al-

Nasa>’i> menilai la> ba’sa bih.106
 

Lais\ bin Sa‘d bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Fahmi> ini tercatat sebagai murid dari 

Yazi>d bin Muh}ammad
 
dan guru dari ‘Abdulla>h bin Wahb. Periwayat ini dinilai 

s\iqah oleh para kritikus.
107
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Al-Mizzi>., op. cit., J. XXXII., h. 102-104. Ibnu Abi> H}a>tim, op. cit., J. IX., h. 267. 

Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. II., h. 355. Abu> al-Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J. III., h. 

1233.  
104

Al-Mizzi>., op. cit., J. XXVI., h. 204-206. Lihat pula Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. VIII., h. 

30. Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VII., h. 377. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. II., h. 

195.  
105

Al-Mizzi>., op. cit., J. XXII., h. 582-584. Lihat juga Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar...op. 
cit., J. XII., h. 362.  

106
Al-Mizzi>., op. cit., J. XVI., h. 277- 287. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. V., h.189. Ibn 

H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VIII., h. 346. Abu> al-Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J. II., h. 850-851. 

Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar...op. cit., J. IX., h. 223. Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Mi>za>n...op. cit., J. 

II., h. 521-522. 
107

Al-Mizzi>., op. cit., J. XXIV., h. 255-278. Lihat pula Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. VII., h. 

179. Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar...op. cit., J. VIII., h. 155.  
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Yazi>d bin Muh}ammad bin Qais bernama lengkap Yazi>d bin Muh}ammad bin 

Qais bin Makhramah bin al-Mut}alib bin ‘Abd Mana>f al-Qurasyi> al-Mut}t}’Ali> bi> 

al-Mis}ri>. Periwayat ini tercatat sebagai murid dari Muh}ammad bin ‘Amru>  bin 

H}alh}alah dan guru dari Lais\ bin Sa‘d bin ‘Abd al-Rah}ma>n. Periwayat ini dinilai 

s\iqah oleh para kritikus.
108

 

Sanad yang lainnya adalah berikut ini: 

‘Ali>> bin al-H}usain bin Ibra>hi>m bernama lengkap ‘Ali>> bin al-H}usain bin 

Ibra>hi>m bin al-H}urr bin Za‘la>n al-‘A<miri>. Tercatat sebagai murid dari Abu>> Badr 

dan guru dari Abu>> Da>wud. Periwayat ini dinilai s\iqah oleh al-Nasa>’i> dan Ibn 

H}ibba>n. Sementara Abu> H}a>tim dan Ibn H}ajar menilai s}adu>q.109
 

Abu>> Badr Kunyah dari Syuja>‘ bin al-Wali>d bin Qays al-Saku>ni>. Tercatat 

sebagai murid dari Zuhair bin Mu‘awiyah dan guru dari ‘Ali>> bin al-H}usain. 

Periwayat ini dinilai secara umum dinilai s\iqah oleh Yah}ya> bin Ma‘i>n, Ibn 

Numair, dan Ibn H}ibba>n. Abu Zur‘ah menilai la> ba’sa bih. Sementara al-‘Ajli 

menilai laisa bih ba’s.110
 

Zuhair bin Mu‘a >wiyah bernama lengkap Zuhair bin Mu‘a>wiyah bin Hudaij 

bin al-Ruh}ail bin Zuhair bin Khais\amah al-Ju’fi>. Tercatat sebagai murid dari al-

H}asan bin al-H}urr
 
dan guru dari Abu>> Badr. Periwayat ini dinilai s\iqah oleh para 

kritikus.
111
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Al-Mizzi>., op. cit., J. XXXII., h. 238-239.  Bandingkan dengan Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. 
cit., J. VII., h. 629-630. Abu> al-Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J. III., h. 1230. 

109
Al-Mizzi>., op. cit., J. XX., h. 379-381. Lihat juga Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VIII., 

h. 472.  
110

Al-Mizzi>., op. cit., J. XII., h. 382-388. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. IV., 378-379. Ah}mad 

bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit. J. I., h 308. Syams al-Di>n al-Z|ahabi, Siyar...op. cit., J. IX., h. 353-

354. Syams al-Di>n al-Z|ahabi, Mi>za>n...op. cit., J. II., h. 264. 
111

Al-Mizzi>., op. cit. J. IX., h. 420- 425. Lihat juga Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. III., h. 588-

589. Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VI., h. 337. Abu> al-Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J. II., h. 595. 

Syams al-Di>n al-Z|ahabi, Siyar...op. cit., J. VIII., h. 181-183. 
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al-H}asan bin al-H}urr bin al-H}akam al-Nakha‘i> ini tercatat sebagai murid 

dari ‘I<sa> bin ‘Abdulla>h bin Ma>lik dan guru dari Zuhair bin Mu‘a>wiyah. Periwayat 

ini dinilai s\iqah oleh para kritikus.
112

  

‘I<sa> bin ‘Abdulla>h bin Ma>lik al-Da>r ini tercatat sebagai murid dari 

Muh}ammad bin ‘Amru>  bin ‘At}a’ dan guru dari al-H}asan bin al-H}urr. Periwayat 

ini dinilai majhu>l oleh Ibn Madani>. Ibn H}ajar menilai maqbu>l. Sementara al-

Z|ahabi men-s\iqah-kannya.
113 

 ‘Abba>s bin Sahl bin Sa‘d bernama lengkap ‘Abba >s bin Sahl bin Sa‘d al-

Ans}a>ri> al-Sa>‘idi>. Tercatat sebagai guru dari Muh}ammad bin ‘Amru>  bin ‘At}a’. 

Periwayat ini dinilai s\iqah oleh para kritikus.
114

 

Sebagaimana dipaparkan pada data di atas bahwa yang bermasalah pada 

jalur periwayatan hadis ini adalah ‘Abdulla>h bin Lahi>‘ah. Namun demikian, 

sebagaimana yang telah dikemukakan, hadis ini tidak terdiri dari satu jalur 

namun juga memiliki jalur pendukung (corraboration). Oleh karena itu penulis 

berpendapat bahwa hadis ini bisa dijadikan sebagai dalil.  

 

b. Kritik Matan 

Sebagaimana terlihat dan digambarkan pada jalur sanad di atas, hadis ini 

memiliki banyak jalur dan memiliki corraboration  (pendukung) tingkat sya>hid. 

Terlihat dalam gambar tersebut yang menjadi pendukungnya adalah jalur Abu> 

Qata>dah dan Ma>lik bin al-H}uwairis\.  
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Al-Mizzi>., op. cit., J. VI., h. 80-84. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. III., h. 8. Syams al-Di>n al-

Z|ahabi, Siyar...op. cit., J. VI., h. 152.  
113

Al-Mizzi>., op. cit., J. XXII., h. 623-625. Bandingkan dengan Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. 

VI., h. 280. Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op .cit., J. VII., h. 231.  
114

Al-Mizzi>., op. cit., J. XIV., h.  212-214.  Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. VI., h. 210. Ibn 

H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. V., h. 258. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. II., h. 61. Syams 

al-Di>n al-Z|ahabi, Siyar...op. cit., J. V., h. 261. 



137 

 

Dari varian matan yang ditemukan terlihat bahwa hadis ini diriwayatkan 

secara makna bukan lafal. Hal ini terbukti karena pada jalur Abu> Da>wud, al-

Da>rimi>, Ibn H}ibba>n, Ibn al-Ja>ru>d, dan al-Baihaqi> frasa yang digunakan   يََدْيهِ  يَ ْرَفع 
َمْنِكبَ ْيهِ  َي َاِذيَ  َحىتَّ  , sementara pada jalur al-T}abari> frasa yang digunakan adalah   يَ ْرَفع 

أ ذ نَ ْيهِ  ف  ر وعَ  ِِبَِما َي َاِذي َحىتَّ  يََدْيهِ  .   
Penulis belum menemukan ada dalil lain yang berbeda atau berlawanan 

dengan hadis ini. Hadis ini merupakan petunjuk cara mengangkat tangan ketika 

takbir. Di antara dalil lain yang mendukung hadis ini adalah yang diriwayatkan 

oleh Muslim berikut ini: 

ثَ َنا  النَّاِقد   َوَعْمر و َشْيَبةَ  َأِب  ْبن   َبْكرِ  َوأَب و َمْنص ور   ْبن   َوَسِعيد   التَِّميِمي   ََيَْي  ْبن   ََيَْي  َحدَّ
َْي   َواْبن   َحْرب   ْبن   َوز َهي ْر   َنةَ  ْبنِ  س ْفَيانَ  َعنْ  ك ل ه مْ  ُن   س ْفَيان   َأْخبَ َرنَا َقالَ  لَِيْحَي  َواللَّْفظ   ع يَ ي ْ

َنةَ  ْبن    ِإَذا َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى هِ اللَّ  َرس ولَ  رَأَْيت   قَالَ  أَبِيهِ  َعنْ  َسالِ   َعنْ  الز ْهرِي   َعنْ  ع يَ ي ْ
َتَتحَ   َوََل  الر ك وعِ  ِمنْ  َرَفعَ  َوِإَذا يَ رَْكعَ  َأنْ  َوقَ ْبلَ  َمْنِكبَ ْيهِ  َي َاِذيَ  َحىتَّ  َيَدْيهِ  َرَفعَ  الصَّاَلةَ  اف ْ

 115السَّْجَدتَ ْيِ  بَ ْيَ  يَ ْرفَ ع ه َما

Artinya : 

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya at-Tamimi, Sa'id bin 

Manshur, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Amru an-Naqid, dan Zuhair bin Harb, 

serta Ibnu Numair semuanya dari Sufyan bin Uyainah dan lafazh tersebut 

milik Yahya, dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Sufyan bin 

Uyainah dari az-Zuhri dari Salim dari bapaknya dia berkata, "Saya melihat 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam apabila memulai shalat, maka beliau 

mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua pundaknya dan 

mengangkat tangan sebelum rukuk dan ketika berdiri dari rukuk, namun 

beliau tidak mengangkat kedua tangannya antara dua sujud." 

Dari hasil analisa matan ini, terlihat tidak ada masalah dengan hadis ini dan 

hadis ini dapat digunakan sebagai h}ujjah. Begitu juga hasil dari analisis matan di 

atas. Data yang ditemukan menunjukkan bahwa pada masing-masing jalur 

transmisi terdapat rawi yang dinilai pada tingkatan ta‘di>l yang kedua, yakni: 

‘Abd al-H}ami>d bin Ja‘far: la> ba’sa bih, Musaddad bin Musarhad: s}adu>q, ‘I<sa> bin 
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Muslim bin al-H}ajja>j Abu> al-H}asan al-Qusyairi> al-Naisa>bu>ri>, selanjutnya disebut 

Muslim, S}ah}i>h} Muslim (Beirut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>s\ al-‘Arabi>, t.th.), J. I., h. 292.   
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Ibra>hi>m la> ba’sa bih, ‘Abdulla>h bin Wahb: la> ba’sa bih, Abu>> Badr: la> ba’sa bih. 

Pengecualian pada ‘Abdulla>h bin Lahi>‘ah yang dinilai la> yad}but}  dan d}a‘i>f . 

Dengan kenyataan ini, maka penulis berkesimpulan bahwa hadis ini berstatus 

h}asan liz\a>tih dan dapat digunakan sebagai h}ujjah. 

 

3. Bersedekap di Dada 

Berkenaan dengan ini al-Alba>ni> menyebutkan sebagai berikut: 

 116كان يضعهما على الصدر

 Ketika ditelusuri, hadis ini ternyata dapat ditemukan dalam Sunan Abi> 

Da>wud, Kita>b al-S}ala>t, ba>b Wad}‘ al-Yumna> ‘ala> al-Yusra> fi> al-S}ala>t, hadis ke-

759. Secara utuh hadis tersebut adalah sebagai berikut:
117

  

ثَ َنا أَب   َْيد  َعْن ثَ ْور  َعْن س َلْيَماَن ْبِن م وَسى َعْن طَاو س  َحدَّ ثَ َنا اَْلَْيَثم  يَ ْعِن اْبَن ْح  و تَ ْوبََة َحدَّ
َكاَن َرس ول  اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم َيَضع  يََده  اْلي ْمَن َعَلى َيِدِه اْلي ْسَرى ث َّ َيش د   قَالَ 

نَ ه َما َعَلى صَ   ْدرِِه َوه َو يف الصَّاَلةِ بَ ي ْ
Artinya :  

Telah menceritakan kepada kami Abu> Taubah telah menceritakan kepada 

kami Al Haitsam yaitu Ibnu H}umaid dari S|aur dari Sulaima>n bin Mu>sa> dari 

T}a>wus dia berkata; "Rasu>lalla>h s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam meletakkan 

tangan kanannya di atas tangan kiri, kemudian menarik keduanya di atas 

dada ketika Shalat ." 

a. Kritik Sanad 

Di samping yang diriwayatkan oleh Abu>> Da>wud, hadis ini penulis temukan 

juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi>.
118

 Untuk lebih jelasnya jalur ini dapat dilihat 

dalam gambar pada halaman berikutnya. 

Dari jalur yang menjadi rujukan al-Alba>ni> yang akan diteliti adalah sebagai 

berikut: 
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Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, op. cit., h. 88. al-Alba>ni> menyebutkan bahwa hadis 

ini diriwayatkannya dari Abu> Da>wud, Ibnu Khuzaimah, dan Ah}mad. 
117

Abu> Da>wud, op. cit., h. 134 
118

Al- Baihaqi>, op. cit. J. II., h. 46. 
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Abu>> Da>wud dilahirkan pada tahun 202 Hijriyah dan wafat pada tahun 275 

Hijriyah di Bas}rah. Banyak komentar ulama tentang Abu>> Da>wud, antara lain: al-

Ha>kim Abu>> ‘Abd Allah, Abu>> ‘Abd Allah bin Mandah, Abu>> H}a>tim bin H}ibba>n 

dan lain-lain yang menilai positif pada mukharrij ini. Tercatat sebagai murid dari 

Abu>> Taubah.
119

 

Abu>> Taubah adalah kunyah bagi al-Ra>fi‘ bin Na>fi‘. Tercatat sebagai guru 

dari Abu>> Da>wud dan murid dari al-Hais\am. Periwayat ini dinilai s\iqah oleh para 

rawi.
120

 

Al-Hais\am bin H}umaid al-Gassa>ni> tercatat sebagai guru dari Abu>> Taubah
 

dan murid dari S|aur. Meskipun dinilai la> ba’sa bih oleh Yah}ya> bin Ma‘i>n bahkan 

dinilai s\iqah oleh Da>him, rawi ini juga dituduh beraliran qadariyah oleh Abu> 

Da>wud dan Ibn H}ajar. Bahkan Abu>> Mushar yang menilainya d}a‘i>f.121
 

S|aur bernama lengkap S|aur bin Yazi>d bin Ziya>d al-Kala>‘i>. Tercatat sebagai 

guru dari al-Hais\am dan murid dari Sulaima>n bin Mu>sa. Di antara para kritikus 

ada yang menilai rawi ini positif. Namun demikian ada juga yang menilai negatif. 

Di antara yang menilai negatif tersebut adalah al-Auza>‘i> yang menggolongkan 

S|aur dalam salah satu kelompok yang dilaknat oleh Allah SWT. ‘At}a>’ al-

Khurasa>ni> bahkan melarang bergaul dengan S|aur. Penilaian negatif ini secara 

umum adalah karena S|aur
 
berpandangan politik sebagai seorang Qodariyah. 

Keberadaan S|aur
 
sebagai seorang yang berpandangan Qodariyah

 
ini bersumber 

dari pengakuannya sendiri. S|aur
 
 juga menyatakan bahwa ia tidak suka terhadap 

‘A<li> yang telah membunuh kakeknya pada perang S}iffi>n. Namun demikian ketika 
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Lihat Jama>l al-Di>n Abi> al-Hajja>j Yu>suf al-Mizzi>, selanjutnya disebut al-Mizzi>, Tahz\i>b 
al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l (Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1973) J. XXI, h. 355-367 

120
Al-Mizzi>, op. cit., J. IX., h. 103-106. Abu> al-Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J. II., h. 571. 

Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, op. cit., J. X., h. 653. Ibn H}ajar al-‘Asqala>ni>, Taqri>b al-Tahz\i>b (Suria: 

Da>r al-Rasyi>d, 1986), h. 207. 
121

Al-Mizzi>, op. cit., J. XXX., h. 370-373. Bandingkan dengan Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. 

IX., h. 82. Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar...op. cit., J. VIII., h. 353. Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, 

Mi>za>n...op. cit., J. IV., h. 321. Ibn H}ajar al-‘Asqala>ni>, op. cit., J. VII., h. 422. 
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orang-orang mencela ‘A<li, S|aur
 
 tidak melakukan hal yang sama. Hadis-hadis 

yang bersumber dari rawi ini diriwayatkan oleh jama>‘ah kecuali  Muslim.
122

 

Sulaima>n bin Mu>sa> al-Qurasyi> al-Umawi> tercatat sebagai guru dari S|aur
 

dan murid dari T}a>wus. Periwayat ini dinilai s\iqah oleh Yah}ya> bin Ma‘i>n dan 

Muh}ammad bin Sa‘d. Namun demikian al-Nasa>’i> menilai laisa bi al-qawi>.123
 

T}a>wus bin Kaisa>>n al-Yama>ni> tercatat sebagai guru dari Sulaima>n bin Mu>sa>. 

Tidak tercatat bahwa ia menerima hadis langsung dari Rasu>lalla>h SAW. ia adalah 

seorang ta>bi‘i>n.
124

 

Sebagaimana telah dipaparkan, penulis menemukan kejanggalan. T}a>wus 

bin Kaisa>>n menyandarkan hadis ini langsung kepada Rasu>lulla>h SAW. sementara 

ia adalah seorang ta>bi‘i>n. Dengan demikian hadis ini tergolong hadis mursal dan 

tidak dapat digunakan sebagai dalil. 

 

b. Kritik Matan 

Sebagaimana penulis simpulkan pada kritik sanad di atas, hadis yang 

sedang diteliti ini berkualitas d}a‘i>f. Oleh karena itu penulis tidak melanjutkan 

kembali pada penelitian aspek matan-nya. 

 

4. Larangan Menoleh 

Berkenaan dengan permasalahan ini, hadis yang akan diteliti adalah sebagai 

berikut: 
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Al-Mizzi>, op. cit., J. IV., h. 418-427. Bandingkan juga dengan Ibn H}ajr al-‘Asqala>ni>, 

Ta‘ri>f..., op. cit., h. 60. Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VI., h. 129. Abu> al-Wali>d al-Andalusi>, op. 
cit., J. I., h. 450. Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar...op. cit., J. VI., h. 344. Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, 

Mi>za>n...op. cit., J. I., h. 374.  
123

Al-Mizzi>, op. cit., J. XII., h. 92. Lihat juga Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VI., h. 379-

380. Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar...op. cit., J. V., h. 433-436. 
124

Al-Mizzi>, op. cit., J. XIII., h. 357. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. IV., h. 500. Ibn H}ibba>n, al-
S|iqa>t...op. cit., J. IV., h. 391. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 331. Abu> al-Wali>d al-

Andalusi>, op. cit., J. II., h. 607. 
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  125فإذا صليتم فال تلتفتوا فإن اهلل ينصب وجهه لوجه عبده يف صالته ما ل يلتفت

Hadis ini dapat ditemukan dalam Sunan al-Tirmiz\i>, Kita>b al-Ams\a>l ‘an 

Rasul Allah, ba>b ma> ja>’a fi> Mas \al al-S}ala>t wa al-S}iya>m wa al-S}adaqah, hadis ke-

2863. Secara lengkap hadis tersebut adalah sebagai berikut:
126

 

ثَ َنا ََيَْي  ثَ َنا أَبَان  ْبن  يَزِيَد َحدَّ ثَ َنا م وَسى ْبن  ِإْْسَِعيَل َحدَّ ثَ َنا ُم َمَّد  ْبن  ِإْْسَِعيَل َحدَّ  ْبن  َأِب  َحدَّ
ثَه   م  َحدَّثَه  َأنَّ اْْلَاِرَث اأْلَْشَعرِيَّ َحدَّ م  َأنَّ أَبَا َسالَّ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اللَّه   َكِثي  َعْن َزْيِد ْبِن َسالَّ
ا َويَْأم َر َبِن ِإْسرَائِيَل َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِإنَّ اللََّه أََمَر ََيَْي ْبَن زََكرِيَّا ِِبَْمِس َكِلَمات  َأْن يَ ْعَمَل ِبَِ 

ِِبَا  َأْن يَ ْعَمل وا ِِبَا َوإِنَّه  َكاَد َأْن ي  ْبِطَئ ِِبَا فَ َقاَل ِعيَسى ِإنَّ اللََّه أََمَرَك ِِبَْمِس َكِلَمات  لِتَ ْعَملَ 
ْن آم َره ْم فَ َقاَل ََيَْي َأْخَشى ِإْن َوتَْأم َر َبِن ِإْسرَائِيَل َأْن يَ ْعَمل وا ِِبَا فَِإمَّا َأْن تَْأم َره ْم َوِإمَّا أَ 

َسبَ ْقَتِن ِِبَا َأْن ُي َْسَف ِب أَْو أ َعذََّب َفَجَمَع النَّاَس يف بَ ْيِت اْلَمْقِدِس فَاْمَتََلَ اْلَمْسِجد  
ْوا َعَلى الش َرِف فَ َقاَل ِإنَّ اللََّه أََمَرِن ِِبَْمِس َكِلَمات  َأْن أَْعَمَل ِبِِ  نَّ َوآم رَك ْم َأْن تَ ْعَمل وا َوتَ َعدَّ

ج ل  اْشتَ َرى ِِبِنَّ َأوََّل  نَّ َأْن تَ ْعب د وا اللََّه َوََل ت ْشرِك وا ِبِه َشْيًئا َوِإنَّ َمَثَل َمْن َأْشَرَك بِاللَِّه َكَمَثِل رَ 
ِلي فَاْعَمْل َوأَد  ِإَلَّ َفَكاَن َعْبًدا ِمْن َخاِلِص َمالِِه ِبَذَهب  َأْو َورِق  فَ َقاَل َهِذِه َدارِي َوَهَذا َعمَ 

صَّاَلِة يَ ْعَمل  َوي  َؤد ي ِإَل َغْيِ َسي ِدِه َفأَي ك ْم يَ ْرَضى َأْن َيك وَن َعْبد ه  َكَذِلَك َوِإنَّ اللََّه أََمرَك ْم بِال
ْبِدِه يف َصاَلتِِه َما لَْ يَ ْلَتِفْت َوآم ر ك ْم فَِإَذا َصلَّْيت ْم َفاَل تَ ْلَتِفت وا فَِإنَّ اللََّه يَ ْنِصب  َوْجَهه  ِلَوْجِه عَ 

بِالص َياِم فَِإنَّ َمَثَل َذِلَك َكَمَثِل َرج ل  يف ِعَصابَة  َمَعه  ص رَّة  ِفيَها ِمْسك  َفك ل ه ْم يَ ْعَجب  َأْو 
ِمْسِك َوآم ر ك ْم بِالصََّدَقِة فَِإنَّ َمَثَل ي  ْعِجب ه  رَي َها َوِإنَّ رِيَح الصَّاِئِم َأْطَيب  ِعْنَد اللَِّه ِمْن رِيِح الْ 

ا أَْفِديِه َذِلَك َكَمَثِل َرج ل  َأَسَره  اْلَعد و  َفَأْوثَ ق وا يََده  ِإَل ع ن ِقِه َوَقدَّم وه  لَِيْضرِب وا ع ن  َقه  فَ َقاَل أَنَ 
َأْن َتْذك ر وا اللََّه فَِإنَّ َمَثَل َذِلَك َكَمَثِل  ِمْنك ْم بِاْلَقِليِل َواْلَكِثِي فَ َفَدى نَ ْفَسه  ِمن ْه ْم َوآم ر ك مْ 

َرج ل  َخرََج اْلَعد و  يف أَثَرِِه ِسرَاًعا َحىتَّ ِإَذا أََتى َعَلى ِحْصن  َحِصي  َفَأْحَرَز نَ ْفَسه  ِمن ْه ْم  
قَاَل النَِّب  َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم َكَذِلَك اْلَعْبد  ََل َي ْرِز  نَ ْفَسه  ِمْن الشَّْيطَاِن ِإَلَّ ِبذِْكِر اللَِّه 

ه  َمْن فَاَرَق َوأَنَا آم ر ك ْم ِِبَْمس  اللَّه  أََمَرِن ِِبِنَّ السَّْمع  َوالطَّاَعة  َواْلَِْهاد  َواَلِْْجَرة  َواْلََْماَعة  فَِإنَّ 
ْساَلِم مِ  ْن ع ن ِقِه ِإَلَّ َأْن يَ ْرِجَع َوَمْن ادََّعى َدْعَوى اْلََْماَعَة ِقيَد ِشرْب  فَ َقْد َخَلَع رِبْ َقَة اْْلِ
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Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, op. cit., h. 89. al-Alba>ni> menyebutkan bahwa hadis 

ini diriwayatkannya dari al-Tirmi>z\i> dan H}a>kim. 
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 Lihat Muh}ammad bin ‘I>sa> bin Saurah al-Tirmiz\i>, selanjutnya disebut al-Tirmiz\i>, Sunan 
al-Tirmiz\i>  (Cet. I; Riyad}: Maktabah al-Ma’a>rif li al-Nasyr wa al-Tazi>’, 1417 H), h. 640. 
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اْْلَاِهِليَِّة فَِإنَّه  ِمْن ج ثَا َجَهنََّم فَ َقاَل َرج ل  يَا َرس وَل اللَِّه َوِإْن َصلَّى َوَصاَم قَاَل َوِإْن َصلَّى 
 ِمِنَي ِعَباَد اللَّهِ َوَصاَم فَاْدع وا ِبَدْعَوى اللَِّه الَِّذي َْسَّاك ْم اْلم ْسِلِمَي اْلم ؤْ 

قَاَل أَب و ِعيَسى َهَذا َحِديث  َحَسن  َصِحيح  َغرِيب  قَاَل ُم َمَّد  ْبن  ِإْْسَِعيَل اْْلَاِرث  اأْلَْشَعرِي  
ثَ َنا أَب و َداو َد الطََّياِلسِ  ثَ َنا ُم َمَّد  ْبن  َبشَّار  َحدَّ ثَ َنا َله  ص ْحَبة  َولَه  َغي ْر  َهَذا اْلَِْديِث َحدَّ ي  َحدَّ

م  َعْن اْْلَاِرِث اأْلَْشَعرِ  م  َعْن َأِب َسالَّ ي  أَبَان  ْبن  يَزِيَد َعْن ََيَْي ْبِن َأِب َكِثي  َعْن َزْيِد ْبِن َسالَّ
َصِحيح   َعْن النَِّب  َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم ََنَْوه  ِبَْعَناه  قَاَل أَب و ِعيَسى َهَذا َحِديث  َحَسن  

م  اْْلََبِشي  اْْس ه  مَمْط ور  َوَقْد َرَواه  َعِلي  ْبن  اْلم َباَرِك َعْن ََيَْي ْبِن َأِب َكثِ   ي  َغرِيب  َوأَب و َسالَّ
Artinya :  

Telah menceritakan kepada kami Muh}ammad bin Isma'il telah menceritakan 

kepada kami Mu>sa> bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Aban bin 

Yazi>dtelah menceritakan kepada kami Yahya> bin Abu> Kas\i>r  dari Zaid bin 

Sallam bahwa Abu> Sallam telah menceritakan kepadanya bahwa Al Harits 

Al Asy'ari telah menceritakan kepadanya bahwa Nabi s}allalla>hu ‘alaihi wa 

sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah memerintahkan lima kalimat kepada 

Yahya> bin Zakariya agar diamalkan dan memerintahkan Bani Israil supaya 

mengamalkannya, dan sesungguhnya ia hampir saja memperlambatnya. ‘Isa> 

berkata; "Sesungguhnya Allah memerintahkan lima kalimatpadamu agar 

kamu amalkan dan agar Bani Israil kamu perintahkan untuk 

mengamalkannya, perintahlah mereka atau aku yang memerintah mereka." 

Yahya> menjawab; "Aku khawatir bila kamu mendahuluiku 

menyampaikannya, aku akan dibenamkan atau disiksa." ‘Isa> kemudian 

mengumpulkan manusia di Baitul Maqdis, masjid penuh sesak hingga ke 

teras, ‘Isa> berkata; "Sesungguhnya Allah memerintahkanku lima kalima 

tagar aku amalkan dan aku perintahkan kalian untuk mengamalkannya, 

pertama; sembahlah Allah dan jangan menyekutukanNya dengan sesuatu 

pun, sesungguhnya perumpamaan orang yang menyekutukan Allah sama 

seperti seseorang membeli budak dengan uang emas atau perak lalu ia 

berkata; Ini rumahku dan ini pekerjaanku, bekerjalah dan tunaikan untukku. 

Tapi budak itu malah bekerja dan menunaikan untuk orang lain, siapa di 

antara kalian yang mau budaknya seperti itu? Sesungguhnya Allah 

memerintahkan Shalat  pada kalian, bila kalian Shalat , maka janganlah 

menoleh, karena Allah menghadapkankan wajah-Nya ke wajah hambaNya 

saat Shalat , selama ia tidak menoleh. Aku memerintahkan kalian puasa, dan 

perumpamaannya seperti seseorang berada di tengah-tengah sekelompok 

orang, ia membawa kantong berisi minyak kesturi, kalian semua kagum atau 

semerbak baunya mengagumkan, seseungguhnya bau (mulut) orang yang 

berpuasa lebih harum bagi Allah melebihi minyak kesturi, aku juga 

memerintahkan kalian bersedekah, perumpamaannya seperti seseorang yang 

ditawan musuh, mereka membelenggu tangannya ke leher, mereka lalu 

memajukannya untuk ditebas lehernya, kemudian ia berkata; "Aku 
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menebusnya dari kalian dengan yang sedikit dan yang banyak, " lalu tawanan 

tersebut menebus dirinya dari mereka. Aku memerintahkan kalian untuk 

mengingat Allah, sesungguhnya perumpamaannya seperti seseorang yang 

dikejar musuh dengan cepat, hingga ketika tiba di benteng yang kokoh, ia 

menjaga dirinya dari mereka, demikian halnya hamba, ia tidak menjaga diri 

dari setan kecuali  dengan mengingat Allah." Nabi s}allalla>hu ‘alaihi wa 

sallam bersabda: "Dan aku memerintahkan lima hal pada kalian yang 

diperintahkan Allah padaku, yaitu; mendengar, taat, jihad, hijrah dan 

jama'ah, sebab barangsiapa meninggalkan jama'ah barang sejengkal, maka ia 

telah melepas tali  Islam dari lehernya, kecuali  jika ia kembali . Dan 

barangsiapa menyerukan seruan jahiliyah, maka ia termasuk bangkai neraka 

jahanam." Seseorang bertanya; "Wahai Rasu>l Alla>h, meski ia Shalat  dan 

puasa?" Beliau menjawab: "Meski ia Shalat  dan puasa, oleh karena itu, 

serukanlah seruan Allah yang menyebut kalian sebagai kaum muslimin, 

mu`minin dan hamba-hamba Allah." Abu> ‘Isa> berkata; Hadits ini hasan 

shahih gharib. Abu> ‘Isa> berkata; Muh}ammad bin ‘Isa>m'il al-Ha>ris\ al-Asy‘ari> 

pernah bertemu Nabi s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam dan ia memiliki hadis  lain 

selain hadis  ini. Telah menceritakan kepada kami Muh}ammad bin Basyar 

telah menceritakan kepada kami Abu> Dawud Ath Thay’Ali> si telah 

menceritakan kepada kami Aban bin Yazi>ddari Yahya> bin Abu> Kas\i>r  dari 

Zaid bin Sallam dari Abu> Sallam dari Al Harits Al Asy'ari dari Nabi 

s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam seperti di atas dengan maksud yang sama." Abu> 

‘Isa> berkata; Hadits ini hasan shahih gharib, dan Abu> Sallam Al Habasyi 

namanya adalah Mamthur. ‘Ali>  bin Al Mubarak telah meriwayatkan hadis  

ini dari Yahya> bin Abu> Kas\i>r . 

a. Kritik Sanad 

Secara lebih utuh jalur periwayatannya dapat dilihat pada gambar di 

halaman berikutnya. Sementara yang akan diteliti pada jalur periwayatan ini 

adalah sebagai berikut: 

al-Tirmi>z\i> memiliki nama asli Muh}ammad bin ‘I<sa> bin Saurah bin Mu>sa> bin 

al-D}ahha>k. Disebut juga dengan nama Muh}ammad bin ‘I<sa> bin Yazi>d bin Saurah 

bin al-Sakan al-Sulami>, Abu>> ‘I<sa> al-Tirmi>z\i> al-D}ari>r. Ibnu H}ibba>n memasukkan 

al-Tirmi>z\i> dalam kitabnya ‘al-S|iqqa>t’. > al-Tirmi>z\i>  wafat pada tahun 279 

Hijriyah.
127

 Ketika meninggal berumur 70 tahun.
128
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Al-Mizzi>, op. cit., J. XXVI, h. 250-252  
128

Syams Al-Di>n Muh}ammad bin Ah}mad al-Z|ahabi>, Mi>za>n al-I‘tida>l  (Beirut: Da>r al-

Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995) J. VI., h. 289  
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Muh}ammad bin Isma>‘i>l bernama lengkap Muh}ammad bin Isma>‘i>l bin 

Ibra>hi>m bin Miqsam al-Asadi>. Periwayat ini dinilai hafalannya bagus dan salah 

satu imam oleh para kritikus.
129

  

Mu>sa> bin Isma>‘i>l al-Minqari> ini tercatat sebagai guru dari dan murid dari 

Aba>n bin Yazi>d. Periwayat ini dinilai s\iqah oleh para kritikus.
130
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Al-Mizzi>, op. cit., J. XXIV., h. 469.  
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Aba>n bin Yazi>d al-‘At}t}a>r tercatat sebagai guru dari Mu>sa> bin Isma>‘i>l murid 

dari Zaid bin Salla>m. Periwayat ini dinilai s\iqah oleh Yah}ya> bin Ma>‘i>n, al-Nasa>’i>, 

dan al-‘Ajli>.
131

 

Yah}ya> bin Abi> Kas\i>r al-T}a>’i> tercatat sebagai guru dari Aba>n bin Yazi>d dan 

murid dari Zaid bin Salla>m. Periwayat ini dinilai s\iqah oleh para kritikus.
132

 

Zaid bin Salla>m bernama lengkap Zaid bin Salla>m bin Abi> Salla>m, nama 

lainnya adalah Mamt}u>r al-H}abasyi>. Periwayat ini tercatat sebagai guru dari 

Yah}ya> bin Abi> Kas\i>r dan murid dari Abu>> Salla>m. Ada beberapa kritikus yang 

menilai positif rawi ini. Namun demikian Yah}ya bin Ma‘i>n berpendapat bahwa 

Yah}ya> bin Abi> Kas\i>r tidak bertemu dengan rawi ini. Yah}ya> bin Abi> Kas\i>r  juga 

tidak mendengar apapun dari rawi ini. Namun demikian secara umum para 

kritikus menilai rawi ini tergolong s\iqah.
133

 

Abu>> Salla>m ini bernama Mamt}u>r, nama lainnya Abu>> Salla>m al-Aswad al-

H}abasyi>. Periwayat ini tercatat sebagai murid dari al-Ha>ris\ bin al-Ha>ris\ al-

Asy‘ari> dan guru dari Zaid. Periwayat ini dinilai s\iqah oleh para kritikus.
134

 

Sebenarnya ada tiga jalur periwayatan hadis ini yang bisa saling membantu 

(corraboration). Namun demikian dari keseluruhan jalur ini penulis menemukan 

bahwa telah terjadi tadli>s. Jelas sekali  Yah}ya> bin ma‘i>n
135

 menyebutkan bahwa 

                                                                                                                                                               
130Ibid., J. XXIX., h. 21.  
131Ibid., J. II., h. 24-26. Bandingkan dengan Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. II., h. 299. Ibn 

H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VI., h. 68. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 69. Syams 

al-Di>n al-Z|ahabi>, Mi}za>n...op. cit., J. I., h. 16. 
132

Al-Mizzi>, op. cit., J. XXXI., h. 504-511. Bandingkan dengan Ibnu Abi> H}a>tim, op. cit., J. 

IX., h. 141-142. Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VII., h. 591. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. 
cit., J. II., h. 348. Abu> al-Wali>d al-Andalusi, op. cit., J. III., h. 1225-1226. 

133
Al-Mizzi>, op. cit., J. X., h. 77-79. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. III., h. 564. Ibn H}ibba>n, al-

S|iqa>t...op. cit., J. VI., h. 315. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 218.  
134

Al-Mizzi>, op. cit., J. XXVIII., h. 484. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. VIII., h. 431. Ibn 

H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. V., h. 460. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. II., h. 275. Syams 

al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar...op. cit., J. IV. H. 355. Ibn H}ajar al-‘Asqala>ni>, Taqri>b...op. cit., J. I., h. 

223.  
135

Al-Mizzi>, op. cit., J. X., h. 78. Bandingkan dengan Ibnu Abi> H}a>tim, loc . cit. Lihat juga 

Syams al-Di>n al-Z>|ahabi>, Siyar ... op. cit., J. VI., h. 27. Lihat juga Ah}mad bin ‘Abd al-Rah}i>m bin 
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Yah}ya> bin Abi> Kas\i>r  tidak mendengar apapun dari Zaid bin Salla>m, sementara 

yang tampak dalam jalur hadis ini hal yang sebaliknya . Oleh karena itu penulis 

beranggapan bahwa hadis dari jalur ini tak bisa digunakan sebagai dalil. 

 

b. Kritik Matan 

Sebagaimana penulis simpulkan pada kritik sanad di atas, hadis yang 

sedang diteliti ini berkualitas d}a‘i>f. Oleh karena itu penulis tidak melanjutkan 

kembali pada penelitian aspek matan-nya. 

 

5. Do’a Iftita>h 

 136اللهم أنت امللك َل إله إَل أنت سبحانك وحبمدك
Ketika ditelusuri, hadis ini ternyata dapat ditemukan di kitab Sunan al-

Nasa>’i>, Kita>b al-Iftita>h}, ba>b Nau‘ A<khar min al-Z|ikr wa al-Du‘a>’ bain al-Takbi>r 

wa al-Qira>’ah. Secara lengkap hadis tersebut adalah sebagai berikut:
137

  

ثَ َنا اْبن  ِْحَْي   اْلِْْمِصي   َأْخبَ َرنَا ََيَْي ْبن  ع ْثَمانَ  ثَ َنا ش َعْيب  ْبن  َأِب َْحَْزةَ  قَاَل َحدَّ َعْن  قَاَل َحدَّ
َله  َعْن َعْبِد الرَّْْحَِن ْبِن ه ْرم َز اأْلَْعرَجِ  ُم َمَِّد ْبِن اْلم ْنَكِدرِ   َعْن ُم َمَِّد ْبِن َمْسَلَمةَ  َوذََكَر آَخَر قَ ب ْ

 َأنَّ َرس وَل اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا قَاَم ي َصل ي َتَطو ًعا قَاَل اللَّه  َأْكبَ ر  َوجَّْهت  
َي ِإنَّ َصاَلِت َوْجِهَي لِلَِّذي َفطََر السََّمَواِت َواأْلَْرَض َحِنيًفا م ْسِلًما َوَما أَنَا ِمْن اْلم ْشرِكِ 

َي َون س ِكي َوَُمَْياَي َومَمَاِت لِلَِّه َرب  اْلَعاَلِمَي ََل َشرِيَك َله  َوِبَذِلَك أ ِمْرت  َوأَنَا َأوَّل  اْلم ْسِلمِ 
 اللَّه مَّ أَْنَت اْلَمِلك  ََل إَِلَه ِإَلَّ أَْنَت س ْبَحاَنَك َوحِبَْمِدَك ث َّ يَ ْقرَأ  

Artinya :  

Telah mengabarkan kepada kami Yahya> bin ‘Us\ma>n al-H}ims}i> dia berkata; 

telah menceritakan kepada kami Ibnu Hami>r dia berkata; telah menceritakan 

kepada kami Syu‘aib bin Abu> Hamzah dari Muh}ammad bin al-Munkadir dan 

menyebutkan sebelumnya dari ‘Abd al-Rah}ma>n bin Hurmuz Al A'raj dari 

                                                                                                                                                               
al-H}usain al-Kardi> al-Raziya>ni> al-Mis}ri>, Abu> Zur‘ah Wali> al-Di>n, Ibn al-‘Iraqi>, selanjutnya 

disebut Ibn al-‘Iraqi>, al-Mudallisi>n (t.tp.: Da>r al-Wafa>’, 1995), h. 102. 
136

Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, op. cit., h. 93. al-Alba>ni> menyebutkan bahwa hadis 

ini diriwayatkannya dari al-Nasa>’i>. 
137

Abu> ‘Abd al-Rahma>n Ah}mad bin Syu’aib bin ‘Ali> y al-Nasa>’i> selanjutnya disebut al-

Nasa>’i>, Sunan al-Nasa>’i>  (Riyad}: Maktabah al-Ma’a>rif li al-Nas}ri wa al-Tauzi>’, 1417 H),  h. 148 
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Muh}ammad bin Maslamah bahwa jika Rasu>lalla>h Shallallahu'alaihi wasallam 

bangkit untuk mengerjakan Shalat  sunnah maka beliau membaca –do’a yang 

artinya- "Allah Maha Besar aku hadapkan wajahku (tujuanku) kepada Dzat 

yang telah menciptakan langit dan bumi dengan lurus dan pasrah. Aku tidak 

termasuk orang-orang musyrik. Sesungguhnya Shalat ku, ibadahku 

(Kurbanku). hidupkun dan matiku hanya bagi Allah, Rabb semesta alam, 

yang tiada sekutu bagi-Nya. Demikianlah aku diperintahkan, dan aku 

termasuk kaum muslim. Ya Allah, Engkau adalah penguasa yang tiada Dzat 

yang berhak disembah selain Engkau. Engkau Maha Suci dan dengan 

memuji-Mu." Kemudian beliau Shallallahu'alaihi wasallam membaca surat 

(al-Fa>tih}ah). 

 

a. Kritik Sanad 

Selain diriwayatkan oleh al-Nasa>’i>, sebagaimana rujukan al-Alba>ni>, hadis 

ini dapat ditemukan dalam riwayat Ibnu H}ibba>n,
138

 al-Baihaqi>,
139

 al-Sya>fi‘i>,
140

 

dan al- T}abra>ni>.
141

  

Untuk lebih jelasnya mengenai jalur periwayatan ini secara keseluruhan 

dapat dilihat dalam gambar di halaman berikut. Sementara yang akan diteliti 

pada jalur ini adalah sebagai berikut: 

al-Nasa>’i bernama Ah}mad bin Syu‘aib bin ‘Ali>> bin Sina>n bin Bah}r bin 

Di>nar, Abu>> ‘Abd al-Rahma>n al-Nasa>’i>. ‘Abd al-Rah}ma>n bin ‘Adi> berkomentar 

bahwa al-Nasa>’i> adalah salah seorang imam umat Islam. Komentar senada juga 

dilontarkan oleh antara lain: al-Ha>kim Abu>> ‘Abd Allah, Muh}ammad bin Sa‘d al-

Ba>wardi>, dan Abu>> al-Husain Muh}ammad bin al-Muz}affar. Sementara itu 

disebutkan bahwa al-Nasa>’i> dilahirkan tahun 215 Hijriyah dan wafat pada tahun 

303 Hijriyah. Tercatat sebagai murid dari Yah}ya> bin ‘Us \ma>n.
142

 

Yah}ya> bin ‘Us \ma>n al-H}ims}i> bernama lengkap Yah}ya> bin ‘Us \ma>n bin Sa‘i>d 

bin Kas\i>r bin Di>na>r al-Qurasyi> Abu>> Sulaima>n. Tercatat sebagai guru dari al-

                                                           
138

Ibnu H}ibba>n, op. cit., J. V., h. 68.  
139

Al-Baihaqi>, op. cit., J. II., h. 49.  
140

Al-Sya>fi‘i>, op. cit., J. I., h. 35.  
141

Al-T}abra>ni>, op. cit., J. I., 314.  
142

Al-Mizzi>, op. cit., J. I, h. 328-340  
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Nasa>’i> dan murid dari Ibn H}imyar. Periwayat ini dinilai s}adu>q oleh Abu> H}a>tim 

dan Ibn H}ajar. Sementara al-Nasa>’i> dan Maslamah bin Qa>sim menilai s\iqah.143
 

                                       

                        

    

     

                       

                   

                           

     

                    

         

     

              

          

                       

           

          

       

            

           

    

    

              

     

     

           

     

              

     

            

     

        

     

            

       

            

          

               

       

          

        

            

     

                           

            

                  

            
          

          

                        

          

          

                      
     

         

          

       

            

       

               

            

     

       

            

        

     

                       

          

     

                   

     

                     

     

                    

     

                   

          

               

         

          

        

          

     

          

 
                                                           

143
Al-Mizzi>, op. cit., J. XXXI., h. 459-462. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. IX., h. 174-175. Ibn 

H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. IX., h. 265. Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar...op. cit., J. XII., h. 306. 

Ibn H}ajar al-‘Asqala>ni>, Lisa>n...op. cit., J. VI., h. 269.  
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Ibn H}imyar bernama lengkap Muh}ammad bin H}imyar bin Unais al-Qud}a‘i>. 

Tercatat sebagai guru dari Yah}ya bin ‘Us \ma>n dan murid dari Syu‘aib bin Abi> 

H}amzah. Periwayat ini dinilai s\iqah oleh Yah>ya> bin Ma‘i>n. Sementara al-Nasa>’i> 

menilai laisa bih ba’s.144
 

Syu‘aib bin Abi> H}amzah ini tercatat sebagai guru dari Ibn H}imyar
 
dan 

murid dari Muh}ammad bin al-Munkadir. Periwayat ini dinilai s\iqah oleh para 

kritikus.
145

 

Muh}ammad bin al-Munkadir bernama lengkap Muh}ammad bin al-Munkadir 

bin ‘Abdulla>h bin al-Huzair bin ‘Abd al-‘Uzza bin ‘A<mir bin al-H}a>ris\ bin H}a>ris\ah 

bin Sa‘d bin Taym bin Murrah al-Qurasyi> al-Taymi>. Tercatat sebagai guru dari 

Syu‘aib bin Abi> H}amzah tapi tidak tercatat sebagai murid dari ‘Abd al-Rah}ma>n 

bin Hurmuz. Tercatat sebagai penduduk Madinah yang berada pada t}abaqah 

(stratifikasi) keempat. Meninggal pada tahun 130 atau 131 H. dan usianya 

mencapai lebih kurang 70 tahun. Periwayat ini dinilai s\iqah oleh para kritikus.
146

 

‘Abd al-Rah}ma>n bin Hurmuz al-A‘raj, Abu>> Da>wud al-Madani> ini tidak 

tercatat sebagai murid dari Muh}ammad bin Maslamah tapi tidak sebagai guru 

dari ‘Abd al-Rah}ma>n bin Hurmuz. Namun demikian dia tercatat sebagai 

penduduk Madinah yang meninggal di Iskandariah pada tahun 117 H. rawi ini 

dinilai s\iqah oleh para kritikus. Mayoritas penulis kitab hadis (jama>‘ah) 

meriwayatkan hadis darinya.
147

 

                                                           
144

Al-Mizzi>, op. cit., J. XXV., h. 116-118. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. VII., h. 239-240. Abu> 

al-Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J. II., h. 629. Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, op. cit., J. IX., h. 234.  
145

Al-Mizzi>, op. cit., J. XII., h. 516-520. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. IV., h. 344. Ibn H}ibba>n, 

al-S|iqa>t...op. cit., J. VI., h. 438. Abu> al-Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J. III., h. 1157. Syams al-Di>n 

al-Z|ahabi>, op. cit., J. VII., h. 187. 
146

Al-Mizzi>, op. cit., J. XXVI., h. 503-509.  
147Ibid., J. XVII., h. 467-471. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. V., h. 297. Periwayat ini juga 

termasuk dalam deretan nama periwayat S}ah}i>h} Muslim. Lihat Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. 
cit., J. I., h. 423. 
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Dengan demikian meskipun antara ‘Abd al-Rah}ma>n bin Hurmuz dan 

Muh}ammad bin al-Munkadir tidak ada catatan ikatan antara guru dan murid, 

beberapa indikator menununjukkan bahwa antara keduanya terjadi pertemuan. 

Indikator pertama adalah Muh}ammad bin al-Munkadir mencapai usia 70 tahun 

ketika ia meninggal pada tahun 130 atau 131 H. Ini menunjukkan bahwa ia 

berusia 55 atau 56 tahun ketika ‘Abd al-Rah}ma>n bin Hurmuz meninggal pada 

tahun 117 H. Indikator kedua adalah bahwa kedua orang ini tercatat sebagai 

penduduk madinah. Dengan demikian besar kemungkinan bahwa kedua orang ini 

pernah terlibat pada aktifitas ilmiyah yang sama. Oleh karena itu jalur 

periwayatan hadis ini tidak ada masalah dan hadisnya dapat digunakan sebagai 

dalil. 

 

b. Kritik Matan 

Sebagaimana terlihat dan digambarkan pada jalur sanad di atas, hadis ini 

memiliki beberapa jalur dan memiliki corraboration  (pendukung) tingkat sya>hid. 

Terlihat dalam gambar tersebut yang menjadi pendukungnya adalah jalur ‘Ali> bin 

Abi> T}a>lib.  

Dari varian matan yang ditemukan terlihat bahwa hadis ini diriwayatkan 

secara makna bukan lafal. Hal ini terbukti karena pada jalur al-Nasa>’i> do’a iftita>h} 

itu berhenti pada kalimat  ...  َس ْبَحاَنَك َوحِبَْمِدك. Sementara pada jalur Ibn H}ibba>n, 

al-Baihaqi>, al-Sya>fi‘i>, dan al-T}abra>ni> terdapat lanjutan yang berbunyi ...   أَْنَت َرب
   .َوأَنَا َعْبد كَ 

Perbedaan ini tidak menunjukkan bahwa antara riwayat al-Nasa>’i > dan yang 

lainnya saling bertentangan. Perbedaan lain yang tampak adalah bahwa sebagian 

jalur menggunakan frasa اْلم ْسِلِميَ  ِمنَ  َوأَنَا  sementara sebagian lagi menggunakan 

frasa  ََوأَنَا أَوَّل  اْلم ْسِلِمي.  
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Berkenaan dengan perbedaan terakhir ini, al-Mubarakfu>ri menjelaskan 

bahwa ِلِميَ اْلم سْ  ِمنَ  َوأَنَا  merupakan pengganti dari  ََوأَنَا أَوَّل  اْلم ْسِلِمي.
148

 Bagi penulis 

hal ini bisa saja terjadi karena periwayatan dengan menggunakan makna tidak 

terlepas dari pemahaman periwayat hadis tersebut. Asumsi yang penulis bangun 

adalah bahwa pada awalnya hadis ini memang menggunakan frasa   َوأَنَا أَوَّل
 Akan tetapi karena periwayat ini bukan termasuk pada generasi muslim .اْلم ْسِلِميَ 

awal maka frasa tersebut berubah menjadi اْلم ْسِلِميَ  ِمنَ  َوأَنَا . 

Penulis menemukan ada beberapa hadis lain yang juga bisa dijadikan 

pendukung hadis ini, di antara yang terpenting adalah sebagaimana yang 

diriwayatkan oleh Muslim dalam S}ah}i>h}-nya berikut ini: 

َثِن َأِب َعنْ  ثَ َنا ي وس ف  اْلَماِجش ون  َحدَّ ثَ َنا ُم َمَّد  ْبن  َأِب َبْكر  اْلم َقدَِّمي  َحدَّ َعْبِد الرَّْْحَِن  َحدَّ
َعْن َرس وِل اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه  اأْلَْعرَِج َعْن ع بَ ْيِد اللَِّه ْبِن َأِب رَاِفع  َعْن َعِلي  ْبِن َأِب طَاِلب  

ِت َواأْلَْرَض َوَسلََّم أَنَّه  َكاَن ِإَذا قَاَم ِإَل الصَّاَلِة قَاَل َوجَّْهت  َوْجِهَي لِلَِّذي َفطََر السََّماَوا
يَك َحِنيًفا َوَما أَنَا ِمْن اْلم ْشرِِكَي ِإنَّ َصاَلِت َون س ِكي َوَُمَْياَي َومَمَاِت لِلَِّه َرب  اْلَعاَلِمَي ََل َشرِ 

َرب  َوأَنَا  َله  َوِبَذِلَك أ ِمْرت  َوأَنَا ِمْن اْلم ْسِلِمَي اللَّه مَّ أَْنَت اْلَمِلك  ََل إَِلَه ِإَلَّ أَْنَت أَْنتَ 
يًعا إِنَّه  ََل يَ ْغِفر  الذ ن وَب ِإَلَّ أَنْ  َت َعْبد َك ظََلْمت  نَ ْفِسي َواْعتَ َرْفت  ِبَذْنِب فَاْغِفْر ِل ذ ن وِب َجَِ
ف  َواْهِدِن أِلَْحَسِن اأْلَْخاَلِق ََل يَ ْهِدي أِلَْحَسِنَها ِإَلَّ أَْنَت َواْصِرْف َعن  َسي ئَ َها ََل َيْصرِ 

 َعن  َسي ئَ َها ِإَلَّ أَْنَت لَب َّْيَك َوَسْعَدْيَك َواْْلَي ْر  ك ل ه  يف َيَدْيَك َوالشَّر  لَْيَس إِلَْيَك أَنَا ِبكَ 
 ...َوإِلَْيَك تَ َبارَْكَت َوتَ َعالَْيَت َأْستَ ْغِفر َك َوأَت وب  إِلَْيكَ 

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Muh}ammad bin Bukair al-Muqaddami> 

telah menceritakan kepada kami Yu>suf al-Ma>jisyu>n telah menceritakan 

kepadaku bapakku dari ‘Abd al-Rah}ma>n al-A‘raj dari Ubaidilla>h bin Abu> 

Ra>fi‘ dari ‘Ali> bin Abu> T}a>lib dari Rasu>lullah s}allalla>hu ‘alaihi wasallam; 

Biasanya apabila Rasu>lullah s}allalla>hu ‘alaihi wasallam shalat , beliau 

membaca (do'a iftitah) sebagai berikut: Wajjahtu wajhiyali allaz\i> fat}ara al-
sama>wa>ti wa al-ard} h}ani>fan wama> ana min al-musyriki>n, inna s}ala>ti> wa 

                                                           
148

Abu> al-H}asan ‘Ubaid Alla>h bin Muh}ammad ‘Abd al-Sala>m bin Kha>n Muh}ammad bin 

Ama>nilla>h bin H}isa>m al-Di>n al-Rah}ma>ni> al-Muba>rakfu>ri>, selanjutnya disebut al-Muba>rakfu>ri>, 

Mir‘a>t al-Mafa>ti>h Syarh} Misyka>t al-Mas}a>bi>h} (Cet III; al-Hind: Ida>rah al-Buh}u>s\ al-‘Ilmiyyah wa 

al-Da‘wah wa al-Ifta>’, 1984), J. III., h. 103.   
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nusuki> wa mah}ya>ya> wa mama>ti> lilla>hi rabbai> al-‘a>lamin>m la> syari>ka lahu wa 
biz\a>lika umirtu wa ana> min al-muslimi>n Alla>humma anta al-maliku la> ila>ha 
illa anta, anta rabbi> wa ana ‘abduka z}alamtu nafsi> wa’taraftu biz \anbi> fagfirli> 
z\unu>bi> jami>‘an innahu la> yagfir al-z\unu>ba illa anta wahdini> li ah}san al-akhla>q 
la> yahdi> li ah}saniha> illa> anta was}rif ‘anni> sayyi’iha la> yas}rif ‘anni> sayyi’iha> 
illa> anta labbaik wa sa‘a>daik wa al-khair kulluhu fi> yadaik wa al-syarru laisa 
ilaik ana> bika wa ilaik taba>rakta wa ta ‘a>lait astagfiruka wa atu>bu ilaik (Aku 

hadapkan wajahku kepada Allah, Maha pencipta langit dan bumi dengan 

keadaan ikhlas dan tidak mempersekutukanNya. Sesungguhnya shalatku, 

segala ibadahku, hidupku dan matiku, hanya semata-mata untuk Allah Rabb 

semesta alam. Tidak ada sekutu bagiNya, dan karena itu aku patuh kepada 

perintahNya, dan berserah diri kepadaNya. Ya Allah, Engkaulah Maha 

Penguasa. Tidak ada Ilah yang berhak disembah selain Engkau. Engkaulah 

Tuhanku dan aku adalah hambaMu. Aku telah menzhalimi diriku dan aku 

mengakui dosa-dosaku. Karena itu ampunilah dosa-dosaku semuanya. 

Sesungguhnya tidak ada yang berwenang untuk mengampuni segala dosa 

melainkan Engkau. Dan tunjukilah kepadaku akhlak yang paling bagus. 

Sesungguhnya tidak ada yang dapat menunjukkannya melainkan hanya 

Engkau. Dan jauhkanlah akhlak yang buruk dariku, karena sesungguhnya 

tidak ada yang sanggup menjauhkannya melainkan hanya Engkau. Labbaik 

wa sa'daik (Aku patuhi segala perintahMu, dan aku tolong agamaMu). 

Segala kebaikan berada di tangan-Mu. Sedangkan kejahatan tidak datang 

daripada-Mu. Aku berpegang teguh dengan-Mu dan kepada-Mu. Maha Suci 

Engkau dan Maha Tinggi. Kumohon ampun dari-Mu dan aku bertobat 

kepadaMu)."  

Dari hasil kritik sanad dan matan ini dapat disimpilkan sebagai berikut: 

Pada awalnya hadis ini berstatus h}asan li z\a>tih karena keberadaan Ibn H}imyar 

yang dinilai laisa bih ba’s. Namun demikian karena ada dukungan dari riwayat 

Muslim yang diyakini s}ah}i>h}, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa hadis ini 

berstatus s}ah}i>h} li gairih dan dapat digunakan sebagai h}ujjah. 

 

6. Isti‘a>z\ah 

Adapun hadis yang akan diteliti dalam persoalan ini adalah sebagai berikut: 

  149أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم من َهزه ونفخه ونفثه

                                                           
149

Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, op. cit., h.95-96. al-Alba>ni> menyebutkan bahwa hadis 

ini diriwayatkannya dari Abu> Da>wud, Ibnu Ma>jah, al-Da>ruqut}ni>, al-H}a>kim, dan Ibnu H}ibba>n. 
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Hadis ini dirujuk oleh al-Alba>ni> melalui kitab Sunan Abi> Da>wud dan Sunan 

Ibnu Majah. Ketika ditelusuri melalui mu’jam, hadis ini ternyata dapat 

ditemukan dalam Sunan Abi> Da>wud, Kita>b S}ala>t, ba>b 119 dan 120; Sunan al-

Tirmi>z\i>, Kita>b Mawa>qi>t, ba>b 65; Sunan Ibnu Ma>jah, Kita>b Iqa>mah, bab 2; Sunan 

al-Da>rimi>, Kita>b S}ala>t, ba>b 33; Musnad Ah}mad bin H}anbal, Juz I, halaman 403 

dan 404, Juz III, halaman 50, Juz IV, halaman 80, 81, 83, 85, dan Juz VI, halaman 

156.
150

 Namun demikian setelah penulis telusuri secara manual pada kitab Sunan 

Abi> Da>wud, sebagaimana yang dijadikan rujukan oleh al-Alba>ni>, ternyata 

informasi mu’jam tidak akurat. Hadis tersebut hanya berada pada ba>b 121, hadis 

ke-764. Untuk lebih jelasnya hadis tersebut adalah sebagai berikut:
151

 

ثَ َنا  ج بَ ْيِ  اْبنِ  َعنْ  اْلَعَنزِي   َعاِصم   َعنْ  م رَّةَ  ْبنِ  َعْمرِو َعنْ  ش ْعَبة   َأْخبَ َرنَا َمْرز وق   ْبن   َعْمر و َحدَّ
 ََل  َعْمر و قَالَ  َصاَلةً  ي َصل ي َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى اللَّهِ  َرس ولَ  رََأى أَنَّه   أَبِيهِ  َعنْ  م ْطِعم   ْبنِ 

 لِلَّهِ  َواْلَْْمد   َكِبيًا َأْكبَ ر   اللَّه   َكِبيًا َأْكبَ ر   اللَّه   َكِبيًا َأْكبَ ر   للَّه  ا فَ َقالَ  ِهيَ  َصاَلة   َأيَّ  أَْدرِي
 ِمنْ  بِاللَّهِ  أَع وذ   َثاَلثًا َوَأِصياًل  ب ْكرَةً  اللَّهِ  َوس ْبَحانَ  َكِثيًا لِلَّهِ  َواْلَْْمد   َكِثيًا لِلَّهِ  َواْلَْْمد   َكِثيًا

 َوََهْزِهِ  َونَ ْفِثهِ  ْفِخهِ ن َ  ِمنْ  الشَّْيطَانِ 
ثَ َنا اْلم وَتة   َوََهْز ه   اْلِكب ْر   َونَ ْفخ ه   الش ْعر   نَ ْفث ه   قَالَ  ثَ َنا م َسدَّد   َحدَّ  َعنْ  ِمْسَعر   ْبن   ََيَْي  َحدَّ

 اللَّه   َصلَّى النَِّبَّ  ْسَِْعت   قَالَ  أَبِيهِ  َعنْ  ج بَ ْي   ْبنِ  نَاِفعِ  َعنْ  َرج ل   َعنْ  م رَّةَ  ْبنِ  َعْمرِو َعنْ  ِمْسَعر  
 ََنَْوه   ذََكرَ  التََّطو عِ  يف  يَ ق ول   َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ 

Artinya :  

Telah menceritakan kepada kami ‘Amru>  bin Marzuq telah mengabarkan 

kepada kami Syu‘bah dari ‘Amru>  bin Murrah dari ‘A<s}im al-‘Anazi> dari Ibnu 

Jubair bin Mut}‘im dari ayahnya bahwa dia melihat Rasu>lalla>h s}allalla>hu 

‘alaihi wa sallam mengerjakan Shalat , -’Amru>  mengatakan; Aku tidak tahu 

Shalat  apa yang sedang di kerjakan beliau- beliau mengucapkan; "Alla>hu 
akbar Kabi>ra, Alla>hu akbar Kabi>ra, Alla>hu akbar Kabi>ra wa al-h}amdu lilla>hi 
kas\i>ra wa al-h}amdu lilla>hi kas\i>ra wa subh}a>n Alla>hi bukratan wa as}i>la -tiga 

kali- a‘u>z\u bi Alla>hi min al-s yait}a>ni min nafkhihi wa nafs\ihi wa hamazihi 
(Allah Maha Besar sungguh Maha Besar, Allah Maha Besar sungguh Maha 

Besar, Allah Maha Besar sungguh Maha Besar, dan segala puji bagi Allah 

dengan pujian yang banyak, segala puji bagi Allah dengan pujian yang 
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 A.J. Wensinck, op. cit., J. VI, h. 498. 
151

 Abu> Da>wud, op. cit., h. 136. 
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banyak, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, dan Maha suci 

Allah pada pagi hari dan sore -sebanyak tiga kali - Aku berlindung kepada 

Allah dari godaan syetan, dari nafkh-nya, nafts-nya serta hamz-nya." Perawi 

berkata; nafts adalah syairnya, an-nafkh adalah kesombongannya sedangkan 

hamznya adalah kegilaan." Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah 

menceritakan kepada kami Yahya> bin Mis‘ar dari Mis‘ar dari ‘Amru>  bin 

Murrah dari seorang laki-laki dari Nafi‘ bin Jubair dari ayahnya dia berkata; 

saya mendengar Nabi s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam mengucapkan dalam 

Shalat  sunnahnya…" kemudian dia menyebutkan hadis  yang serupa." 

a. Kritik Sanad 

Selain diriwayatkan oleh Abu>> Da>wud, sebagaimana rujukan al-Alba>ni>, 

hadis ini dapat ditemukan dalam riwayat Ah}mad bin H}anbal,
152

 al-Baihaqi>,
153

 

dan al-T}abra>ni>.
154

  

Untuk lebih jelasnya jalur periwayatan hadis ini dapad dilihat dalam 

gambar pada halaman berikutnya. 

Ada hal yang aneh dalam hadis ini. Keanehan tersebut adalah bahwa 

sebenarnya hadis ini sudah di-d}a‘i>f-kan oleh Alba>ni> dalam ta’li>q (komentar) nya 

pada kitab yang menjadi rujukannya sendiri.
155

 Tentu ini akan menjadi 

pertanyaan kenapa hadis d}a‘i>f masih tetap digunakan sebagai dalil. Untuk itu 

penulis akan menguji kembali  otentisitas hadis ini. 

Sebagaimana disebutkan dalam sanad hadis di atas, hadis ini diterima Abu>> 

Da>wud dari ‘Amru>> bin Marzu>q, Syu‘bah, ‘Amru> bin Murrah, ‘A<s}im al-‘Anazi>, 

Ibnu Jubair bin Mut}‘im, Jubair bin Mut}‘im, Nabi SAW. 

Ada keterikatan guru dan murid antara Abu>> Da>wud dengan ‘Amru>  bin 

Marzu>q. Namun demikian banyak sekali  komentar negatif yang ditujukan pada 
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Ah}mad bin H}anbal, op. cit., J. XXXVI., h. 514.  
153

Al-Baihaqi>, op. cit., J. II., h. 54.  
154

Al-T}abra>ni>, Musnad al-Sya>mi>n (Cet. I; Beirut: Mua’assasah al-Risa>lah, 1405 h.), J. II., 

h. 281. 
155

Lihat al-Maktabah al-Syamilah Ver. 3.48.  
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rawi ini. Salah satu yang paling keras adalah komentar al-H}asan bin Syuja>’ al-

Balkhi> yang menyuruh meninggalkan hadis yang diriwayatkan dari rawi ini.
156
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al-Mizzi, op. cit., J. XXII, h. 224-230. Bandingkan dengan Ibnu Abi> H}a>tim, op. cit., J. 

VI., h. 263. Lihat pula Muh}ammad bin H}ibba>n bin Ah}mad bin H}ibba>n bin Mu‘a>z \ bin Ma‘bad al-

Tami>mi> Abu> H}a>tim al-Da>rimi> al-Busti>, selanjutnya disebut Ibnu H}ibba>n, al-S|iqa>t (Cet. I; Haidir 

Abad: Da>’irah al-Ma‘a>rif al-‘Us\ma>niyah, 1973), J. VIII., h. 484. Lihat pula Abu> H}afs} ‘Amr bin 

Ah}mad bin ‘Us \ma>n bin Ah}mad bin Muh}ammad bin Ayu>b bin Azda>z\ al-Bagda>di> yang dikenal 

juga—dan selanjutnya disebut—dengan Ibn Sya>hi>n, Ta>rikh Asma>’ al-D}u‘afa>’ wa al-Kaz\z\abi>n (al-
Maktabah al-Sya>milah ver. 3.48), h. 141. Lihat juga Jama>l al-Di>n Abu> al-Farj ‘Abd al-Rah}ma>n 

bin ‘Ali> bin Muh}ammad al-Jauzi>, selanjutnya disebut Jama>l al-Di>n al-Jauzi>, al-D}u‘afa>’ wa al-
Matru>ki>n (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1406), J. II., h. 232. Lihat juga Syams al-Di>n al-

Z|ahabi>, Mi>za>n...op. cit., J. III., h. 287. 
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 Begitu juga ada ketersambungan antara ‘Amru>  bin Marzu>q dengan 

Syu‘bah yang bernama lengkap Syu‘bah bin al-H}ajja>j bin al-Ward al-‘Ataki> al-

Azdi>. Periwayat yang juga ber-kunyah Abu>> Bist}a>m al-Wa>sit}i> ini diberi komentar 

s\iqah oleh para kritikus.
157

  

Keterkaitan guru murid juga terlihat antara Syu‘bah dengan ‘Amru>  bin 

Murrah. Periwayat yang terakhir ini bernama lengkap ‘Amru>  bin Murrah bin 

‘Abdulla>h bin T}a>riq bin al-H}a>ris\ bin Salmah bin Ka‘ab bin Wa>’il bin Jamal bin 

Kina>nah bin Na>jiyah bin Mura>di> al-Jam’Ali>>. Periwayat ini di samping 

mendapatkan pujian, juga mendapat kritikan. Salah satu kritikan yang paling 

keras adalah yang dikemukakan oleh Syu‘bah bahwa rawi ini melakukan tadli>s 

(menyembunyikan cacat).
158

 Penulis berpendapat bahwa meskipun ‘Amru>  bin 

Murrah dinilai melakukan tadli>s, hal itu tidak terjadi dalam hadis ini. Syu’bah 

adalah murid Amru> bin Murrah. Penulis beranggapan tentu saja murid tidak mau 

meriwayatkan hadis yang nyata terjadi tadli>s.  

Ada ikatan guru murid antara Amru> bin Murrah dan ‘A<s}im al-‘Anazi>. 

Periwayat terakhir ini bernama lengkap ‘A<s}im bin ‘Umair al-‘Anazi, disebut juga 

bernama ‘A<s}im bin Abi> ‘Amrah. Periwayat ini dinilai s\iqah.
159

  

Selanjutnya Ibnu Jubair bin Mut}‘im yang bernama lengkap Na>fi‘ bin Jubair 

bin Mut‘im bin ‘Adi> bin Naufal bin ‘Abdi mana>f al-Qurasyi> al-Nauf’Ali> >. 

Periwayat ini juga terlihat memiliki hubungan guru dan murid dengan ‘A<s}im al-

‘Anazi>. Kritikus hadis juga menilai rawi ini dengan nilai s\iqah.
160
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al-Mizzi>, op. cit., J. XII, h. 479-495. Lihat juga Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VI., h. 

446; Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 299. Abu> al-Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J. III., 

h. 1162.  
158

al-Mizzi>, op. cit., J. XXII, h. 232-237. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. II., h. 79. 

Ibn H}ajar al-‘Asqala>ni>, Lisa>n...op. cit., J. VII., h. 327. 
159

al-Mizzi>, op. cit., J. XIII, h. 534-537. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. VI., h. 349. Lihat juga 

Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. V., h. 238. 
160

al-Mizzi>, op. cit., J. XXIX, h. 272-276. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. VIII., h. 451. Ah}mad 

bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. II., h. 290. Abu> al-Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J. II., h. 768. 
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Sementara itu rawi awal dari jalur ini adalah Jubair bin Mut}‘im yang 

merupakan ayah dari Na>fi‘ bin Jubair bin Mut‘im. Nama lengkapnya adalah 

Jubair bin Mut‘im bin ‘Adi> bin Naufal bin ‘Abdimana>f bin Qus}i> al-Qurasyi> al-

Nauf’Ali> >. Periwayat ini termasuk dalam golongan sahabat Nabi SAW.
161

 

Dari hasil ini dapat diambil kesimpulan bahwa hadis yang diriwayatkan 

melalui jalur Abu>> Da>wud ini d}a‘i>f karena keterlibatan ‘Amru>  bin Marzu>q yang 

di-jarh} oleh para kritikus. 

Sementara itu di dalam Sunan Ibnu Ma>jah, hadis ini tercantum dalam 

Iqa>mah al-S}alawa>t wa al-Sunnah fi>ha>, ba>b 2, hadis ke-808.
162

 

ثَ َنا ثَ َنا اْلم ْنِذرِ  ْبن   َعِلي   َحدَّ ثَ َنا ف َضْيل   اْبن   َحدَّ  الرَّْْحَنِ  َعْبدِ  َأِب  َعنْ  السَّاِئبِ  ْبن   َعطَاء   َحدَّ
 ِمنْ  ِبكَ  َأع وذ   ِإِن   اللَّه مَّ  قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى النَِّب   َعنْ  َمْسع ود   اْبنِ  َعنْ  الس َلِمي  
 اْلِكب ْر   َونَ ْفخ ه   الش ْعر   َونَ ْفث ه   اْلم وتَة   ََهْز ه   قَالَ  َونَ ْفِثهِ  َونَ ْفِخهِ  َوََهْزِهِ  الرَِّجيمِ  الشَّْيطَانِ 

Artinya :  

Telah menceritakan kepada kami ‘Ali>  Ibnul Mundzir berkata, telah 

menceritakan kepada kami ibnu Fudlail berkata, telah menceritakan kepada 

kami ‘Atha>’ bin al-Sa>’ib dari Abu> ‘Abd al-Rah}ma>n al-Sulami> dari Ibnu 

Mas‘u>d, dari Nabi s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam, beliau mengucapkan: 

“Alla>humma inni> a‘uz \u bika min al-syait}a>ni al-raji>m min nafkhihi wa nafs\ihi 
wa hamazihi (Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari setan 

yang terkutuk; dari goda, tiupan dan hembusannya).” dia menjelaskan; 

“godaannya adalah kebimbangan, tiupannya adalah sya’ir dan hembusannya 

adalah kesombongan." 

Terlihat bahwa hadis di atas diriwayatkan dari ‘Ali>> bin al-Munz\ir, Ibnu 

Fud}ail, ‘At}a> bin al-Sa>’ib, Abu>> ‘Abd al-Rah}ma>n al-Sulami>, Ibnu Mas‘u>d, 

Rasu>lalla>h SAW. 

Berikut ini akan diuji kredibilitas para rawi tersebut. Disebutkan bahwa 

ada keterikatan guru murid antara Ibnu Ma>jah dengan ‘Ali>> bin al-Munz\ir. 
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al-Mizzi>, op. cit., J. IV, h. 506-509. Lihat juga Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. II., h. 512. Ibn 

H>}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. III., h. 50. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 118. 
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 Lihat Abu> ‘Abdulla>h Muh}ammad bin Yazi>d al-Qazwayni>, selanjutnya disebut Ibnu 

Ma>jah, Sunan Ibnu Ma>jah (Cet. I; Riyad}: Maktabah al-Ma’a>rif li al-Nasyri wa al-tawzi>‘, 1417 H), 

h. 152 
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Periwayat ini bernama lengkap ‘Ali>> bin al-Munz\ir bin Zaid al-Awdi> al-Asadi>. 

Guru Ibnu Ma>jah ini dimasukkan dalam kitabnya ‘al-s\iqa>t’. Sementara  al-Nasa>’i> 

memberikan penilaian terhadap rawi ini dengan ungkapan ‘Syi‘iyyun mahd}un 

s\iqqatun’ (syi‘ah murni yang s\iqah). Bagi penulis kata ‘s\iqah’ sudah cukup untuk 

menujukkan kredibilitas orang ini.
163

  

Sementara itu guru dari ‘Ali>> bin al-Munz\ir bernama lengkap Muh}ammad 

bin Fud}ail bin gazwa>n bin Jari>r al-D}abbi> (Ibnu Fud}ail). Periwayat ini dinilai oleh 

Ah}mad bin H}anbal sebagai rawi yang cenderung pada Syi’ah (yatasyayyu‘) akan 

tetapi hadis yang diriwayatkannya tergolong h}asan. Sementara itu Yah}ya bin 

Ma‘i>n menilainya s\iqah. Di lain pihak al-Nasa>’i> menilainya dengan ungkapan 

laisabihi ba’sun. Ibnu H}ibban sendiri memassukkan rawi ini pada kelompok 

orang-orang yang memiliki kredibilitas dan integritas dalam kitabnya ‘al-

s\iqa>t’.164
 

Periwayat selanjutnya adalah ‘At}a> bin al-Sa>’ib yang bernama lengkap ‘At}a> 

bin al-Sa>’ib bin Ma>lik. Periwayat ini tercatat sebagai guru dari Ibnu Fud}ail. 

Ah}mad bin H}anbal menilai rawi ini dengan ungkapan ‘s\iqqatun s\iqqatun rija>lun 

s}a>lihun. Ada beberapa komentar negatif tentang rawi ini, antara lain bahwa ia 

pelupa, komentar ini dikemukakan oleh Syu‘bah. Sementara itu Yah}ya bin Ma’i>n 

menyatakan bahwa rawi ini d}a’i>f, semua yang diriwayatkan darinya bercampur 

aduk (ikht}ila>t) kecuali  melalui jalur Syu’bah dan Sufyan. Ibnu ‘Adi> menyatakan 

bahwa pada akhir usia rawi ini sering melakukan  ikht}ila>t.165
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 al-Mizzi, op. cit., J. XXI, h. 145-147. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. VI., h. 206. Ibn H}ibba>n, 

op. cit., J. VIII., h. 474.  
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al-Mizzi, op. cit., J. XXVI, h. 293. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. VIII., h. 57. Ah}mad bin 

‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. II., h. 201. Abu> al-Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J. II., h. 674.  
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Lihat Ibnu Abi> H}a>tim, al-Jarh}... op. cit., J. VI., h. 334. Muslim, al-Munfarida>t wa al-
Wuh}da>n (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1988), h. 193. Abu> al-Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J. 

III., h. 1003. Jama>l al-Di>n Abu> al-Farj ‘Abd al-Rah}ma>n bin ‘Ali> bin Muh}ammad al-Jauzi>, 

selanjutnya disebut Jama>l al-Di>n al-Jauzi>, al-D}u‘afa>’ wa al-Matru>ku>n (Beirut: Da>r al-Kutub al-

‘Ilmiyyah, 1406), J. II., h. 176. Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar...op. cit., J. II., h. 263-265. 
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 Selanjutnya juga dinyatakan bahwa jika yang mendapatkan hadis darinya 

ketika ia masih muda, seperti Syu‘bah dan (Sufya>n) al-S|auri>, maka hadisnya 

mustaqi>m. Akan tetapi jika hadis diterima setelah usia itu, maka hadisnya 

ikht}ila>t dan sebagiannya munkar. Tentang hal yang hampir senada juga 

dikemukakan oleh Ibnu Abi> Aufa>. Kritikus terakhir ini menyatakan bahwa hadis 

yang didapatkan dari ‘At}a> bin al-Sa>’ib pada masa mudanya adalah hadis s}ah}i>h}, di 

antara yang menerima pada usia ini adalah Sufya>n al-S|auri>. Akan tetapi jika itu 

terjadi pada usia tuanya maka hadisnya tergolong mud}tarib. Di antara yang 

tergolong pada kategori terakhir ini adalah Husyaim dan Kha>lid bin ‘Abdulla>h al-

Wa>sit}i>. Namun demikian kritikus ini melanjutkan bahwa jika periwayatan itu 

dilakukan melalui talqi>n (secara lisan), maka hadisnya dapat diterima. Jika 

diterima melalui kita>b, maka itu termasuk tidak bagus (gair s}a>lih al-kita>b). 

Komentar negatif yang berhubungan dengan hadis yang sedang diteliti ini adalah 

yang bersumber dari Abu>> H}a>tim. Kritikus ini menyatakan bahwa ‘At}a> bin al-

Sa>’ib termasuk s}adu>q pada usia mudanya, sebelum ia melakukan ikhtila>t}. Pada 

usia muda hadisnya tergolong s}a>lih mustaqi>m, kemudian pada masa tuanya 

banyak terjadi ikhtila>t}. Adapun yang diriwayatkan melalui Ibnu Fud}ail, maka di 

dalamnya terjadi galat} dan id}tira>b; Me-marfu>‘-kan beberapa hal yang 

diriwayatkannya dari ta>bi‘i>n tetapi disebutkannya dari s}ahabat.166
 

Abu>> ‘Abd al-Rah}ma>n al-Sulami> adalah kunyah dari ‘Abdulla>h bin H}abi>b.
167

 

Nama lengkapnya adalah ‘Abdulla>h bin H}abi>b bin Rubayyi‘ah Abu>> ‘Abd al-

Rah}ma>n al-Sulami> al-Ku>fi> al-Qa>ri’. Tercatat sebagai guru dari ‘At}a> bin al-Sa>’ib 

dan murid dari Ibnu Mas‘u>d. Komentar positif ditujukan pada rawi ini diberikan 

antara lain oleh: al-‘Ijli> dan al-Nasa>’i>. Namun demikian—berkenaan dengan 

hadis yang penulis teliti—Syu‘bah menyatakan bahwa rawi ini tidak 
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al-Mizzi, op. cit., J. XX, h. 86-94.  
167Ibid., J. XXXIV, h. 42.  
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meriwayatkan hadis dari Ibnu Mas‘u>d dan ‘Us \ma>n, ia menerima hadis melalui 

‘Ali>>.
168

 Dengan demikian penulis berkesimpulan bahwa sanad hadis ini d}a’i>f. 

  

b. Kritik Matan 

Sebagaimana terlihat dan digambarkan pada jalur sanad di atas, hadis ini 

memiliki beberapa jalur dan memiliki corraboration  (pendukung) tingkat sya>hid. 

Terlihat dalam gambar tersebut bahwa pada tingkatan sahabat hadis ini 

diriwayatkan oleh tiga orang sahabat: Jubair bin mut}‘im, Ibnu Mas‘u>d, dan Abu> 

Uma>mah al-Ba>hili>. Namun demikian sebagaimana yang penulis kemukakan pada 

kritik sanad di atas jalur pendukung ini ternayata tidak dapat mendukung satu 

dengan yang lainnya. Oleh karena itu penulis tidak melanjutkan penelitian matan 

hadis ini. Kesimpulan penulis bahwa hadis ini d}a‘i>f. 

 

7. Membaca Ayat al-Qur’an 

Berkenaan dengan permasalahan membaca ayat al-Qur’an ini, hadis yang 

menjadi pedoman bagi al-Alba>ni> adalah sebagai berikut: 

 169فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإَل فاْحد اهلل وكربه وهلله
Ketika ditelusuri melalui mu’jam, hadis ini disebutkan tercantum dalam 

Sunan Abi> Da>wud, Kitab S}ala>t, ba>b 191 dan Sunan al-Tirmi>z\i>, Kitab S}ala>t, ba>b 

110.
170

 Setelah dilakukan pelacakan ternyata informasi mu’jam tidak tepat, 

karena ternyata hadis tersebut ditemukan dalam Sunan Abi> Da>wud, Kita>b S}ala>t, 

ba>b 148 hadis ke-861.
171

 Hadis tersebut secara lengkap adalah sebagai berikut: 
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al-Mizzi, op. cit., J. XIV, h. 408-410. Lihat juga Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. V., h. 37. 

Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 358. Abu> al-Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J. II., h. 

816. 
169

Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, op. cit., h. 98. al-Alba>ni> menyebutkan bahwa hadis 

ini diriwayatkannya dari Abu> Da>wud dan al-Tirmi>z\i>. 
170

A.J. Wensick, op. cit., J. III, h. 193.  
171

Lihat Abu> Da>wud, op. cit., h. 152.  
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ثَ َنا ثَ َنا اْْل تَِّلي   م وَسى ْبن   َعبَّاد   َحدَّ  ْبنِ  َعِلي   ْبن   ََيَْي  َأْخبَ َرِن  َجْعَفر   اْبنَ  يَ ْعِن  ِإْْسَِعيل   َحدَّ
دِ  ْبنِ  ََيَْي   لَّىصَ  اللَّهِ  َرس ولَ  َأنَّ  رَاِفع   ْبنِ  رِفَاَعةَ  َعنْ  َجد هِ  َعنْ  أَبِيهِ  َعنْ  الز َرِقي   رَاِفع   ْبنِ  َخالَّ
 َتَشهَّدْ  ث َّ  َوَعزَّ  َجلَّ  اللَّه   أََمَركَ  َكَما فَ تَ َوضَّأْ  ِفيهِ  قَالَ  اْلَِْديثَ  َهَذا فَ َقصَّ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه  

 َوِإنْ  ِفيهِ  لَ َوقَا َوَهل ْله   وََكب  ْره   اللَّهَ  َفاْْحَدْ  َوِإَلَّ  ِبهِ  فَاق ْرَأْ  ق  ْرآن   َمَعكَ  َكانَ  فَِإنْ  َكب  رْ  ث َّ  َفأَِقمْ 
 َصاَلِتكَ  ِمنْ  انْ تَ َقْصتَ  َشْيًئا ِمْنه   انْ تَ َقْصتَ 

Artinya :  

Telah menceritakan kepada kami ‘Abba>d bin Mu>sa> Al Khuttali>  telah 

menceritakan kepada kami Isma >‘il yaitu Ibnu Ja‘far telah mengabarkan 

kepadaku Yahya> bin ‘Ali>  bin Yahya> bin Khalla>d bin Ra>fi‘ al-Zuraqi> dari 

ayahnya dari kakeknya dari Rifa'ah bin Rafi' bahwa Rasu>lalla>h s}allalla>hu 

‘alaihi wa sallam -lalu di ceritakannya hadis  tersebut, di antaranya beliau 

bersabda: "Maka berwudlu'lah sebagaimana yang di perintahkan oleh Allah 

Jalla wa Azza kepadamu, kemudian bacalah Tasyahud (setelah wud}u), dan 

dirikanlah (Shalat ) kemudian bertakbirlah, jika kamu bisa membaca (hafal) 

dari surat Al Qur'an, maka bacalah, jika tidak (bisa membaca), maka 

bertahmid (membaca al-Hamdulillah), bertakbir (membaca Alla>hu akbar) 
dan bertahlil lah kepada Allah." -dalam hadis  itu pula beliau bersabda; 

"…Jika kamu mengurangi sedikit dari cara tersebut, berarti kamu 

mengurangi (kesempurnaan) Shalat mu." 

 

a. Kritik Sanad 

Selain diriwayatkan oleh Abu>> Da>wud dan Sunan al-Tirmi>z\i>, sebagaimana 

rujukan al-Alba>ni>, hadis ini dapat ditemukan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah,
172

 

al-Baihaqi>,
173

 dan al-Nasa>’i.
174

 

Untuk lebih jelasnya mengenai keseluruhan jalur periwayatan hadis ini 

dapat dilihat gambar pada halaman berikut. 

Dalam hadis di atas terlihat bahwa hadis ini diriwayatkan oleh: ‘Abba>d 

ibnu Mu>sa> al-Khuttali>, Isma>‘i>l ibnu Ja‘far, Yah}ya> bin ‘Ali> bin Yah}ya> bin Khalla>d 

bin Ra>fi‘ al-Zuraqi>, ayahnya, kakekya, Rifa>‘ah bin Ra>fi‘, Rasu>lalla>h SAW. 
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Ibnu Khuzaimah, op. cit., J. I., h. 274.  
173

Al-Baihaqi>, op. cit., J. II., h. 532.  
174

Al-Nasa>’i>, op. cit., J. II., h. 247. 
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Berikut ini akan penulis kemukakan para rawi tersebut satu persatu: 

Abu>> Da>wud dilahirkan pada tahun 202 Hijriyah dan wafat pada tahun 275 

Hijriyah di Bas}rah. Banyak komentar ulama tentang Abu>> Da>wud, antara lain: al-

Ha>kim Abu>> ‘Abd Allah, Abu>> ‘Abd Allah bin Mandah, Abu>> H}a>tim bin H}ibba>n 

dan lain-lain yang menilai positif pada mukharrij ini. Tercatat sebagai murid dari 

‘Abba>d.
175

 

‘Abba>d ibnu Mu>sa> al-Khuttali>, nama lengkapnya adalah ‘Abba>d bin Mu>sa> 

al-Khutta>li>, Abu> Muh}ammad al-Abna>wi>. Ia adalah guru Abu> Da>wud. Yah}ya bin 

Ma‘i>n, Abu> Zur‘ah, dan S}a>lih bin Muh}ammad al-Bagda>di> menilai rawi ini s\iqah.  

Periwayat selanjutnya adalah Isma>‘i>l ibnu Ja‘far yang bernama lengkap 

Isma>‘i>l ibnu Ja‘far bin Abi> Kas\i>r al-Ans}a>ri> al-Zuraqi>. Ia adalah guru dari ‘Abba>d 

ibnu Mu>sa> al-Khuttuli> dan murid dari Yah}ya> bin ‘Ali> bin Yah}ya>. Ah}mad bin 

H}anbal, Abu>> Zur‘ah, al-Nasa>’i>, dan Yah}ya bin Ma‘i>n menilai rawi ini s\iqah.
176

 

Yah}ya> bin ‘Ali>> bin Yah}ya> bin Khalla>d bin Ra>fi‘ al-Zuraqi> adalah nama 

lengkap rawi selanjutnya. Disebutkan satu-satunya yang meriwayatkan hadis 

darinya adalah Isma>‘i>l ibnu Ja‘far al-Madani>. Ibnu H}ajar menyebutnya sebagai 

orang yang s\iqah.177
 

Ayah dari Yah}ya> bin ‘Ali> bin Yah}ya> adalah ‘Ali> bin Yah}ya> bin Khalla>d bin 

Ra>fi‘ bin Ma>lik bin al-‘Ajla>n bin ‘Amru>> bin ‘A <mir bin Zuraiq. Tercatat sebagai 

gurunya adalah: Paman bapaknya, yakni Rifa>‘ah bin Ra>fi‘ dan ayahnya yakni 

Yah}ya> bin Khalla>d. Sementara muridnya adalah anaknya, yakni Yah}ya> bin ‘Ali>> 

bin Yah}ya> bin Khalla>d. Periwayat ini dinilai s\iqah.178
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Lihat Jama>l al-Di>n Abi> al-Hajja>j Yu>suf al-Mizzi>, selanjutnya disebut al-Mizzi>, Tahz\i>b 
al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l (Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1973) J. XXI, h. 355-367 

176
Al-Mizzi, op. cit. J. III., h. 56-60. Bandingkan dengan Ibn H}ajar al-‘Asqala>ni>, 

Taqri>b...op. cit., J. I., h. 106. 
177

Al-Mizzi, J. XXXI, h. 474. Lihat juga Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. IX., h. 175. Ibn H}ajar 

al-‘Asqala>ni>, Lisa>n...op. cit., J. VII., h. 435. 
178

Al-Mizzi, J. XXI, h. 173-74. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. VI., h. 208. Abu> al-Wali>d al-

Andalusi>, op. cit., J. III., h. 966. Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VII., h. 205.  
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Periwayat selanjutnya adalah Rifa>‘ah bin Ra>fi‘ Nama lengkapnya adalah 

Rifa’ah bin Ma>lik bin Ajlan bin Umar bin Amir bin Zuraiq al-Anshori az-Zarqi 

Abu> Mu’az al Madani. Beliau termasuk dalam tingkatan Shabat. Wafatnya pada 

awal pemerintahan Khalifah Mu’awiyah.
179

 

Melalui jalur ini dapat penulis simpulkan bahwa hadis melalui jalur ini 

belum ada masalah dan dapat digunakan sebagai dalil. 

Berikut ini penulis akan melakukan penelitian pada jalur selanjutnya yang 

menjadi rujukan bagi al-Alba>ni> mengenai permasalahan yang sama. 

Kesalahan informasi mu’jam juga penulis temukan ketika disebutkan 

tentang hadis ini tercantum pada Sunan al-Tirmi>z\i>, Kitab S}ala>t, ba>b 110. Setelah 

dilakukan pelacakan secara manual ternyata hadis ini berada di Kitab Mawa>qi>t 

al-S}ala>t, ba>b 114, hadis ke-302.
180

 Secara lebih lengkap hadis tersebut dapat 

dilihat sebagai berikut:   

ثَ َنا دِ  ْبنِ  ََيَْي  ْبنِ  َعِلي   ْبنِ  ََيَْي  َعنْ  َجْعَفر   ْبن   ِعيل  ِإْسَْ  َأْخبَ رَنَا ح ْجر   ْبن   َعِلي   َحدَّ  ْبنِ  َخالَّ
هِ  َعنْ  الز َرِقي   رَاِفع   َنَما َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى اللَّهِ  َرس ولَ  َأنَّ  رَاِفع   ْبنِ  رِفَاَعةَ  َعنْ  َجد   ه وَ  بَ ي ْ

 َفَأَخفَّ  َفَصلَّى َكاْلَبَدِوي   َرج ل   َجاَءه   ِإذْ  َمَعه   َوََنْن   ة  رِفَاعَ  قَالَ  يَ ْوًما اْلَمْسِجدِ  يف  َجاِلس  
 َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى النَِّب   فَ َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى النَِّب   َعَلى َفَسلَّمَ  اْنَصَرفَ  ث َّ  َصاَلتَه  
 َوَعَلْيكَ  فَ َقالَ  َعَلْيهِ  َفَسلَّمَ  َجاءَ  ث َّ  َفَصلَّى فَ َرَجعَ  ت َصل   لَْ  فَِإنَّكَ  َفَصل   فَاْرِجعْ  َوَعَلْيكَ  َوَسلَّمَ 
 اللَّه   َصلَّى النَِّبَّ  يَْأِت  َذِلكَ  ك ل   َثاَلثًا َأوْ  َمرَّتَ ْيِ  َذِلكَ  فَ َفَعلَ  ت َصل   لَْ  فَِإنَّكَ  َفَصل   فَاْرِجعْ 

 َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى النَِّب   فَ يَ ق ول   َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   لَّىصَ  النَِّب   َعَلى فَ ي َسل م   َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ 
 َأَخفَّ  َمنْ  َيك ونَ  َأنْ  َعَلْيِهمْ  وََكب  رَ  النَّاس   َفَخافَ  ت َصل   لَْ  فَِإنَّكَ  َفَصل   فَاْرِجعْ  َوَعَلْيكَ 
َا َوَعل ْمِن  َفَأِرِن  ِلكَ ذَ  آِخرِ  يف  الرَّج ل   فَ َقالَ  ي َصل   لَْ  َصاَلَته    َوأ ْخِطئ   أ ِصيب   َبَشر   أَنَا فَِإُنَّ
 َمَعكَ  َكانَ  فَِإنْ  َوأَِقمْ  َتَشهَّدْ  ث َّ  اللَّه   أََمَركَ  َكَما فَ تَ َوضَّأْ  الصَّاَلةِ  ِإَل  ق ْمتَ  ِإَذا َأَجلْ  فَ َقالَ 
 اْسج دْ  ث َّ  قَاِئًما اْعَتِدلْ  ث َّ  رَاِكًعا فَاْطَمِئنَّ  ارَْكعْ  ث َّ  ل ْله  َوهَ  وََكب  ْره   اللَّهَ  فَاْْحَدْ  َوِإَلَّ  فَاق ْرَأْ  ق  ْرآن  
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Al-Mizzi, J. IX, h. 203-204. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. III., h. 492. Ibn H}ibba>n, al-
S|iqa>t...op. cit., J. III., h. 125.   

180
Lihat Muh}ammad bin ‘I>sa> bin Saurah al-Tirmi>z\i>, selanjutnya disebut al-Tirmi>z\i>, Sunan 

al-Tirmi>z\i>  (Cet. I; Riyad}: Maktabah al-Ma’a>rif li al-Nasyr wa al-Tazi>’, 1417 H), h. 84 
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 َوِإنْ  َصاَلت كَ  ََتَّتْ  فَ َقدْ  َذِلكَ  فَ َعْلتَ  فَِإَذا ق مْ  ث َّ  َجاِلًسا فَاْطَمِئنَّ  اْجِلسْ  ث َّ  َساِجًدا فَاْعَتِدلْ 
 َمنْ  أَنَّه   اأْلَوَّلِ  ِمنْ  َعَلْيِهمْ  أَْهَونَ  َهَذا وََكانَ  قَالَ  ِتكَ َصاَل  ِمنْ  انْ تَ َقْصتَ  َشْيًئا ِمْنه   انْ تَ َقْصتَ 

 ك ل َها َتْذَهبْ  وَلَْ  َصاَلتِهِ  ِمنْ  انْ تَ َقصَ  َشْيًئا َذِلكَ  ِمنْ  انْ تَ َقصَ 
 رَاِفع   ْبنِ  رِفَاَعةَ  َحِديث   ِعيَسى أَب و قَالَ  يَاِسر   ْبنِ  َوَعمَّارِ  ه َريْ َرةَ  َأِب  َعنْ  اْلَباب َويف  قَالَ 

 َوْجه   َغْيِ  ِمنْ  اْلَِْديث   َهَذا رِفَاَعةَ  َعنْ  ر ِويَ  َوَقدْ  َحَسن   َحِديث  
Artinya :  

Telah menceritakan kepada kami ‘Ali>  bin Hujr berkata; telah mengabarkan 

kepada kami Isma'il bin Ja‘far dari Yahya> bin ‘Ali>  bin Yahya> bin Khallad 

bin Rafi‘ al-Zuraqi> dari Kakeknya dari Rifa'ah bin Rafi' berkata; "Ketika 

pada suatu hari Rasu>lalla>h s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam duduk bersama kami -

Rifa'ah berkata; "Kami sedang bersama beliau, "- seorang laki-laki dusun 

datang kepada beliau, ia lalu Shalat  dan memperingan Shalat nya. Setelah 

itu ia berlalu dan mengucapkan salam kepada Nabi s}allalla>hu ‘alaihi wa 

sallam. Maka Nabi s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam pun bersabda kepadanya: 

"Kembali  dan Shalat lah lagi, karena sesungguhnya engkau belum Shalat !" 

lalu ia mengerjakan Shalat  lagi dua atau tiga kali , setiap kali  itu pula ia 

datang dan mengucapkan salam kepada Nabi s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam. 

Namun Nabi s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam bersabda: "Kembali  dan Shalat lah 

lagi, karena sesungguhnya engkau belum Shalat !" maka orang-orang pun 

menjadi takut dan kawatir bahwa orang yang meremehkan Shalat  berarti 

belum Shalat . Akhirnya laki-laki dusun itu berkata; "Beritahukan dan 

ajarilah aku, karena aku hanyalah manusia biasa, kadang benar dan kadang 

salah, " beliau lalu bersabda: "Benar, jika engkau ingin Shalat  maka 

berwudlulah sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu, lalu 

bertasyahud (doà setelah wudlu) dan dirikanlah Shalat . Jika engkau 

mempunyai hafalan al-Qur’an maka bacalah, jika tidak maka bacalah 

tahmid, takbir dan tahlil. Setelah itu rukuklah dengan tenang, lalu berdiri 

dan sujudlah dengan tenang, setelah itu berdiri. Jika engkau kerjakan seperti 

itu maka sempurnalah Shalat mu, namun jika engkau kurangi maka 

kuranglah Shalat mu." Ia (rawi) berkata; "Hal ini lebih ringan dari yang 

pertama, yakni barangsiapa mengurangi sesuatu dari hal tersebut, maka 

berkuranglah nilai Shalat nya, namun tidak hilang semuanya." Ia berkata; 

"Dalam bab ini juga ada riwayat dari Abu> Hurairah dan Ammar bin Yasir." 

Abu> ‘Isa> berkata; "Hadits Rifa'ah ini derajatnya hasan shahih. Hadits ini juga 

telah diriwayatkan dari Rifa'ah dengan jalur lain." 

al-Tirmi>z\i> memiliki nama asli Muh}ammad bin ‘I<sa> bin Saurah bin Mu>sa> bin 

al-D}ahha>k. Disebut juga dengan nama Muh}ammad bin ‘I<sa> bin Yazi>d bin Saurah 

bin al-Sakan al-Sulami>, Abu>> ‘I<sa> al-Tirmi>z\i> al-D}ari>r. Ibnu H}ibba>n memasukkan 

al-Tirmi>z\i> dalam kitabnya ‘al-S|iqqa>t’. > al-Tirmi>z\i>  wafat pada tahun 279 
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Hijriyah.
181

 Ketika meninggal berumur 70 tahun. Tercatat sebagai murid dari ‘Ali>> 

bin H}ujr.
182

 

‘Ali>> bin H}ujr bernama lengkap ‘Ali> > bin H}ujr bin Iya>s bin Muqa>til bin 

Mukha>disy bin Musyamrij bin Kha>lid al-Sa‘di>. Tercatat sebagai murid dari 

Isma>‘i>l bin Ja‘far
 
dan guru dari al-Tirmi>z\i>. Periwayat ini dinilai positif oleh para 

kritikus.
183

 

Isma>‘i>l bin Ja‘far bernama lengkap Isma>‘i>l bin Ja‘far bin Abi> Kas\i>r al-

Ans}a>ri> al-Zuraqi>. Tercatat sebagai murid dari Yah}ya> bin ‘Ali>> dan guru dari ‘Ali>> 

bin H}ujr. Periwayat ini dinilai positif oleh para kritikus.
184

 

Yah}ya> bin ‘Ali>> bin Yah}ya> bin Khalla>d bin Ra>fi‘ al-Zuraqi> al-Ans}a>ri> al-

Madani> ini tercatat sebagai murid dari kakeknya dan guru dari Isma>‘i>l bin Ja‘far. 

Periwayat ini dinilai maqbu>l oleh para kritikus.
185

 

Kakek dari Yah}ya> bin ‘Ali> > adalah Yah}ya> bin Khalla>d dan rawi ini adalah 

seorang sah}abah.
186

  Status yang sama juga pada Rifa>‘ah bin Ra>fi‘
187

 

Dalam sanad ini seolah tidak terjadi hal-hal negatif. Namun demikian jika 

diperhatikan dengan baik-baik hubungan antara Yah}ya> bin ‘Ali>> bin Yah}ya> dan 

kakeknya, maka akan terlihat hal yang janggal. al-Mizzi> menyebutkan bahwa 

antara kedua rawi ini (Yah}ya> bin ‘Ali>> bin Yah}ya> dan kakeknya) tidak terjadi 
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Al-Mizzi>, op. cit., J. XXVI, h. 250-252  
182

Syams Al-Di>n Muh}ammad bin Ah}mad al-Z|ahabi>, Mi>za>n al-I‘tida>l  (Beirut: Da>r al-

Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995) J. VI., h. 289  
183

Al-Mizzi>, op. cit., J. XX., h. 355-361. Bandingkan dengan Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. VI., 

h. 183. Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VII., h. 214. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. II., 

h. 53. Abu> al-Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J. III., h. 959.  
184

Al-Mizzi>, op. cit., J. III., h. 56-60. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. II., h. 162-163. Ibn H}ibba>n, 

al-S|iqa>t...op. cit., J. VI., h. 44. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 58. Abu> al-Wali>d al-

Andalusi>, op. cit., J. I., 366. Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar...op. cit., J. VII., h. 265. Ibn H}ajar al-

‘Asqala>ni>, Lisa>n...op. cit., J. I., h. 397.  
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Al-Mizzi>, op. cit., J. XXXI., h. 474. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. IX., h. 175.  
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Al-Mizzi>, op. cit., J. XXXI., h. 294. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. IX., h. 139.  
187

Al-Mizzi>, op. cit., J. IX., h. 203. Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. V., h. 519.   
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hubungan guru-murid.
188

 Dengan demikian menurut penulis jalur hadis ini tidak 

bisa dijadikan dalil dan penulis tidak melanjutkan pada penelitian matan untuk 

hadis kedua pembahasan ini. 

 

b. Kritik Matan 

Sebagaimana terlihat dan digambarkan pada jalur sanad di atas, hadis ini 

tidak memiliki corraboration  (pendukung) tingkat sya>hid. Terlihat dalam 

gambar tersebut bahwa pada tingkatan sahabat hadis ini hanya diriwayatkan oleh 

Rifa>‘ah bin Ra>fi‘. Namun demikian jalur pendukung hadis ini dapat ditemukan 

setelah rawi Isma>‘i>l bin Ja‘far yang meriwayatkan hadis ini kepada ‘Abba>d ibnu 

Mu>sa> al-Khuttali> dan ‘Ali> bin H}ajar al-Sa‘di>. Namun demikian jalur terakhir ini 

tidak bisa digunakan sebagai pendukung karena kelemahan yang terdapat di 

dalamnya. Secara lebih jelas akan dijelaskan pada pembahasan mengenai hadis 

selanjutnya. 

Dilihat dari varian matan yang digunakan, hadis ini diriwayatkan secara 

makna bukan lafal. Hal ini terbukti dari berbagai matan hadis ini. Hadis ini 

sesunggguhnya bercerita tentang seseorang yang salah dalam pelaksanaan shalat 

nya. Sebagian jalur menceritakan secara penuh sementara sebagian lain hanya 

mengungkapkan perintah yang dimulai dari bersuci (wud}u>’).  

Penulis belum menemukan ada hadis atau dalil lain yang berbeda dan atau 

melarang tindakan ini. Paling tidak penulis menemukan ada 4 (empat) hadis yang 

sejalan dengan hadis ini.
189

 Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh al-Nasa>’i> 

berikut ini:  
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Al-Mizzi>, op. cit., J. XXXI., h. 474. Bandingkan dengan keterangan dalam Syams al-Di>n 

Muh}ammad bin Ah}mad al-Z|ahabi>, Mi>za>n al-I‘tida>l fi> Naqd al-Rija>l (Birut: Da>r al-Kutub al-

‘Ilmiyyah, 1995) J. VII., h. 207 
189

Empat jalur hadis yang sejalan dengan hadis yang diteliti sekaligus sebagai jalur 

pendukung tersebut ditemukan dalam Musnad Ah}mad bin H}anbal, 2 (dua) tempat: J. XV., h. 400 
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ثَ  ثَ َنا ع بَ ْيد  اللَِّه ْبن  ع َمَر قَاَل: َحدَّ ثَ َنا ََيَْي قَاَل: َحدَّ ِن َأْخبَ َرنَا ُم َمَّد  ْبن  اْلم ثَ نَّ قَاَل: َحدَّ
 َسِعيد  ْبن  َأِب َسِعيد ، َعْن أَبِيِه، َعْن َأِب ه َريْ َرَة، َأنَّ َرس وَل اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َدَخلَ 

اْلَمْسِجَد، َفَدَخَل َرج ل  َفَصلَّى، ث َّ َجاَء َفَسلََّم َعَلى َرس وَل اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َردَّ 
فَ َرَجَع « . اْرِجْع َفَصل ؛ فَِإنََّك لَْ ت َصل  »َعَلْيِه َرس وِل اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َوقَاَل: 

ا َصلَّى، ث َّ َجاَء ِإَل النَِّب  َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَسلََّم َعَلْيِه، فَ َقاَل َله  َرس ول  َفَصلَّى َكمَ 
فَ َعَل َذِلَك « . َوَعَلْيَك السَّاَلم ، اْرِجْع َفَصل ؛ فَِإنََّك لَْ ت َصل  »اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم: 

، فَ قَ  َر َهَذا فَ َعل ْمِن َقاَل: َثاَلَث َمرَّات  ِإَذا »اَل الرَّج ل : َوالَِّذي بَ َعَثَك بِاْلَْق  َما أ ْحِسن  َغي ْ
ًعا، ث َّ ق ْمَت ِإَل الصَّاَلِة َفَكب  ْر، ث َّ اق ْرَْأ َما تَ َيسََّر َمَعَك ِمَن اْلق ْرآِن، ث َّ ارَْكْع َحىتَّ َتْطَمِئنَّ رَاكِ 

ِدَل قَاِئًما، ث َّ اْسج ْد َحىتَّ َتْطَمِئنَّ َساِجًدا، ث َّ اْرَفْع َحىتَّ َتْطَمِئنَّ َجاِلًسا، ث َّ اْرَفْع َحىتَّ تَ ْعتَ 
190«اف َْعْل َذِلَك يف َصاَلِتَك ك ل َها

 

Artinya: 

Telah mengabarkan kepada kami Muh}ammad bin al-Mus\anna> dia berkata; 

telah menceritakan kepada kami Yah}ya> dia berkata; 'Ubaidilla>h bin 'Umar 

dia berkata; telah menceritakan kepadaku Sa‘i>d bin Abu Sa‘i>d dari Bapaknya 

dari Abu Hurairah bahwa Rasu>lulla>h Shallalla>hu ‘alaihi wasallam masuk ke 

dalam masjid, lalu ada seorang laki-laki yang ikut masuk kemudian shalat. 

Setelah itu ia datang kepada Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam dengan 

mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu'alihiwasallam dan beliau 

Shallallahu'alaihi wasallam membalas salamnya sambil berkata, 'Kembalilah 

dan ulangi shalatmu karena kamu belum mengerjakan shalat! ' Ia lalu 

kembali lagi dan mengulangi shalatnya seperti shalat pertamanya. Kemudian 

ia datang lagi kepada Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam dengan 

mengucapkan salam kepada beliau Shallallahu'alihiwasallam dan Rasululla>h 

Shallalla>hu ‘alaihi wasallam berkata, "Wa‘alaik al-sala>m. Kembali dan 

ulangi lagi shalatmu karena kamu belum mengerjakan shalat! ' Lalu orang 

tersebut shalat seperti itu sampai tiga kali. Setelah itu orang tersebut 

berkata, "Demi Zat yang mengutus engkau dengan membawa kebenaran, aku 

tidak bisa shalat lebih baik lagi dari yang seperti ini, maka ajarilah aku!" 

Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam lalu bersabda: 'Jika kamu telah berdiri 

untuk shalat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah al-Qur'an yang mudah 

bagimu. Kemudian ruku'lah hingga kamu tenang (t}uma'ninah) dalam ruku’-

mu dan bangkitlah dari ruku' hingga kamu berdiri tegak. Lalu sujudlah kamu 

hingga kamu tenang (t}uma'ninah) dalam sujudmu, dan bangkitlah dari sujud 

                                                                                                                                                               
dan J. XXXI., h. 328. Satu riwayat pada Sunan Ibn Ma>jah J. I., h. 336 dan satu jalur pada Sunan 

al-Nasa>’i> sebagaimana di sebutkan dalam pembahasan ini.   
190

Al-Nasa>’i>, op. cit., J. II., h. 124.  
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hingga kamu tenang (t}uma'ninah) dalam keadaan duduk. Kerjakanlah semua 

hal tersebut pada setiap shalatmu." 

Dengan demikian maka penulis berkesimpulan bahwa hadis yang 

diriwayatkan oleh Abu> Da>wud berstatus h}asan li z\a>tih karena keberadaan Yah}ya> 

bin ‘Ali> bin Yah}ya> yang dinilai maqbu>l dengan demikian dapat digunakan 

sebagai h}ujjah. Sementara yang diriwayatkan oleh al-Tirmiz\i> berstatus d}a‘i>f 

karena terputusnya hubungan antara Yah}ya> bin ‘Ali> > bin Yah}ya> dan kakeknya. 

 

8. Bacaan Ayat pada Shalat Z}uhur dan As}ar 

Berkenaan dengan permasalahan ini, dalil yang digunakan oleh al-Alba>ni> 

yang akan diteliti adalah sebagai berikut ini: 

كنا نقرأ يف الظهر والعصر خلف اْلمام يف الركعتي األوليي بفاحتة الكتاب وسورة ويف 
  191اآلخريي بفاحتة الكتاب

Ketika ditelusuri melalui mu’jam, hadis ini tidak dapat ditemukan. Oleh 

karena itu penulis melakukan penelusuran secara manual. Dengan cara ini penulis 

menemukan hadis ini dalam Sunan Ibnu Ma>jah, Kita>b Iqa>mah al-S}ala>t wa al-

Sunnah fi>ha>, ba>b al-Qura>’ah Khalfa al-Ima>m,  hadis ke-843.
192

 Secara lengkap 

hadis itu berbunyi sebagai berikut: 

ثَ َنا ثَ َنا ََيَْي  ْبن   ُم َمَّد   َحدَّ ثَ َنا َعاِمر   ْبن   َسِعيد   َحدَّ  َعنْ  اْلَفِقيِ  يَزِيدَ  َعنْ  ِمْسَعر   َعنْ  ش ْعَبة   َحدَّ
َمامِ  َخْلفَ  َواْلَعْصرِ  الظ ْهرِ  يف  نَ ْقرَأ   ك نَّا قَالَ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  َجاِبرِ   اأْل ولَيَ ْيِ  الرَّْكَعتَ ْيِ  يف  اْْلِ

 اْلِكَتابِ  ِبَفاحِتَةِ  اأْل ْخَريَ ْيِ  َويف  َوس ورَة   اْلِكَتابِ  ِبَفاحِتَةِ 
Artinya :  

Telah menceritakan kepada kami Muh}ammad bin Yahya> berkata, telah 

menceritakan kepada kami Sa‘i>d bin Amir berkata, telah menceritakan 

kepada kami Syu'bah dari Mis'ar dari Yazi>dAl Fuqiri dari Jabir bin ‘Abdulla>h 

ia berkata, "Dalam Shalat  zhuhur dan ashar kami selalu membaca Fa>tih}ah 
al-Kita>b (al-Fa>tih}ah) di belakang imam. Di dua raka'at pertama membaca 

Fatihatul Kitab dan satu surat. Sementara di dua raka'at terakhir hanya 

dengan Fatihatul Kitab." 
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Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, op. cit., h. 100.  
192

Lihat Ibnu Ma>jah, op. cit., h. 157.  
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a. Kritik Sanad 

Selain diriwayatkan oleh Ibnu Ma>jah, sebagaimana rujukan al-Alba>ni>, hadis 

ini dapat ditemukan juga dalam riwayat al-Baihaqi.
193

 Untuk lebih jelasnya jalur 

periwayatan hadis ini dapat dilihat pada gambar berikut ini. 
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Tampak dari hadis di atas diriwayatkan oleh Muh}ammad bin Yah}ya>, Sa‘i>d 

bin ‘A<mir, Syu‘bah, Mis‘ar, Yazi>d al-Faqi>r, Ja>bir bin ‘Abdulla>h. Hadis ini 

terlihat terhenti pada Ja>bir bin ‘Abdulla>h. 

Periwayat hadis ini bernama Muh}ammad bin Yazi>d al-Raba‘i>, Maula>hum, 

Abu>> ‘Abd Allah bin Ma>jah al-Qazwayni>. Tidak diragukan lagi tentang 

kredibilitas moral dan kapabilitas ilmu Ibnu> Ma>jah sebagaimana yang 

diungkapkan oleh antara lain Abu>> Ya‘la> al-Khali>li>. Dilahirkan pada tahun 209 

Hijriyah dan meninggal pada tahun 273 Hijriyah. Tercatat sebagai murid dari 

Muh}ammad bin Yah}ya>.
194

 

Muh}ammad bin Yah}ya> yang dimaksud dalam jalur rawi ini adalah 

Muh}ammad bin Yah}ya> bin ‘Abdulla>h bin Kha>lid bin Fa>ris bin z\u’aib al-Z|uhli>, 

Abu>> ‘Abdulla>h al-Na’Isa>>bu>ri>. Disebutkan bahwa rawi ini merupakan guru dari 

jama>’ah kecuali  Muslim. Tercatat sebagai murid dari Sa‘i>d bin A<mir al-D}uba’i>. 

Di antara yang menilai positif rawi ini adalah Ah}mad bin H}anbal, ‘Abd. al-

Rah}ma>n bin Abi> H}a>tim al-Nasa>’i>, dan Abu>> Bakr bin Abi> Da>wud. Maslamah bin 

Qa>sim dan Abu> H}a>tim menilai rawi ini s\iqah. al-Z|ahabi menilai rawi ini h}a>fiz\. 

Sementara al-Nasa>’i> menilai s\iqah ma’mu>n.195
 

Periwayat selanjutnya adalah Sa‘i>d bin ‘A<mir bernama lengkap Sa‘i>d bin 

‘A<mir al-D}uba‘i> Abu>> Muh}ammad al-Bas}ri>. Tercatat sebagai guru dari 

Muh}ammad bin Yah}ya> dan murid dari Syu‘bah. Abu>> H}a>tim al-Ra>zi> menilai rawi 

ini s}adu>q. Muh}ammad bin Sa‘d memberi penilaian s\iqah pada rawi ini. Begitu 

juga Ibnu H}ibba>n yang mencantumkan rawi ini dalam kitabnya ‘al-S|iqa>t.196
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 Al-Mizzi>, op. cit., J. XXVII, h. 40-42 
195

Al-Mizzi>, op. cit., J. XXVI, h. 617-631. Syams al-Di> al-Z|ahabi>, op. cit., J. XII., h. 273. 

Lihat pula Ibn H}ajr al-‘Asqala>ni>, Lisa>n al-Mi>za>n (Cet. II; Beirut: Mu’assasah al-A‘lami> li al-

Mat}bu>‘a>t, 1971), J. VII., h. 507.    
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Al-Mizzi>, op. cit., J. X, h. 510-514. Tercatat dalam deretan nama periwayat S}ah}i>h} 
Muslim. Lihat Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 242. Abu> al-Wali>d al-Andalusi>, op. 
cit., J. III., h. 1093. 
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Syu‘bah yang bernama lengkap Syu‘bah bin al-H}ajja>j bin al-Ward al-‘Ataqi> 

al-Azdi>, Abu>> Bist}a>m al-Wa>sit}i>. Tercatat sebagai guru dari Sa‘i>d bin ‘A<mir al-

D}uba‘i> dan murid dari Mis‘ar bin Kida>m. Di antara yang menilai s\iqah rawi ini 

adalah Ah}mad bin H}anbal, H}amma>d bin Zaid, Sufya>n.
197

 

Periwayat selanjutnya bernama lengkap Mis‘ar bin Kida>m bib Z}uhair bin 

‘Ubaidah bin al-H}a>ris\ bin H}ila>l bin A<mir bin S}a‘sa‘ah al-Hila>li> al-A<miri>, Abu>> 

Salamah al-Ku>fi>. Tercatat sebagai guru dari Syu‘bah dan murid dari Yazi>d bin 

S}uhaib al-Faqi>r. Di antara yang menilai s\iqah rawi ini adalah: ‘Ali>> bin al-Madani>, 

Ah}mad bin H}anbal, Sufya>n al-S|auri>, Yah}ya> bin Ma‘i>n.
198

  

Yazi>d al-Faqi>r bernama lengkap Yazi>d bin S}uhaib al-Faqi>r, Abu>> ‘Us \ma>n al-

Ku>fi>. Tercatat sebagai guru dari Mis‘ar bin Kida>m dan murid dari Ja>bir bin 

‘Abdulla>h. Yah}ya> bin Ma‘i>n, Abu>> Zur‘ah, dan al-Nasa>’i> menilainya s\iqah. 

Sementara itu Abu>> H}a>tim menilainya s}adu>q. Ibnu H}ibba>n memasukkannya ke 

dalam kitabnya ‘al-S|iqa>t.199
 

Ja>bir bin ‘Abdulla>h bernama lengkap Ja>bir bin ‘Abdulla>h bin ‘Amru>  bin 

H}ara>m S|a‘labah bin Ka‘b bin Ganam bin Ka‘b bin Sa>limah bin Sa‘d bin ‘Ali> > bin 

Asad bin Sa>ridah ibn Tazi>d bin Jusym bin al-Khazraj. Periwayat ini tercatat 

sebagai guru dari Yazi>d al-Faqi>r dan menerima hadis dari Rasu>lalla>h SAW. 

Beliau adalah salah seorang sahabat.
200

 

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa tidak ada masalah dengan 

hadis ini dan dapat digunakan sebagai h}ujjah.  
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Al-Mizzi>, op. cit., J. XII, h. 479-495. Lihat juga Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VI., h. 

446; Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 299. Abu> al-Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J. III., 

h. 1162. 
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Al-Mizzi>, op. cit., J. XXVII, h. 461-468. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. I., h. 154. Ibn 

H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VII., h. 507. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. II., h. 277. 
199

Al-Mizzi>, op. cit., J. XXXII, h. 163-165. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. IX., h. 272. Ibn 

H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. V., h. 535. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. II., h. 360.  
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Al-Mizzi>, op. cit., J. IV, h. 443-454. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. II., h. 492. 
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b. Kritik Matan 

Sebagaimana terlihat dan digambarkan pada jalur sanad di atas, hadis ini 

tidak memiliki corraboration  (pendukung) tingkat sya>hid. Terlihat dalam 

gambar tersebut bahwa pada tingkatan sahabat hadis ini hanya diriwayatkan oleh 

Ja>bir bin ‘Abdilla>h. Namun demikian jalur pendukung hadis ini dapat ditemukan 

setelah rawi Muh}ammad bin Yah}ya> yang meriwayatkan hadis ini kepada kepada 

Ibn Ma>jah dan 'Abdulla>h. 

Terlihat dari varian dua hadis yang ditemukan bahwa hadis ini 

diriwayatkan secara lafal. Hal ini terbukti karena kedua jalur sanad yang diteliti 

ini menggunakan lafal yang persis sama. 

Penulis belum menemukan ada dalil atau hadis lain yang berlawanan 

dengan hadis yang sedang penulis teliti ini. Paling tidak ada lima hadis lainnya 

yang dapat dijadikan sebagai dalil pendukung untuk hadis ini: 4 (empat) berada 

pada periwayatan Ah}mad bin H}anbal
201

 dan satu pada periwayatan Abu> Da>wud. 

hadis yang diriwayatkan oleh Abu> Da>wud sebagai berikut: 

ثَ َنا ابْ  ثَ َنا اْبن  اْلم ثَ نَّ َحدَّ ثَ َنا ََيَْي َعْن ِهَشاِم ْبِن َأِب َعْبِد اللَِّه ح و َحدَّ ثَ َنا م َسدَّد  َحدَّ ن  َحدَّ
اَل اْبن  اْلم ثَ نَّ َأِب َعِدي  َعْن اْلَْجَّاِج َوَهَذا َلْفظ ه  َعْن ََيَْي َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َأِب قَ َتاَدَة قَ 

َكاَن َرس ول  اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم ي َصل ي بَِنا  َوَأِب َسَلَمَة ث َّ ات ََّفَقا َعْن َأِب قَ َتاَدَة قَالَ 
تَ ْيِ َوي ْسِمع َنا اآْليََة فَ يَ ْقرَأ  يف الظ ْهِر َواْلَعْصِر يف الرَّْكَعتَ ْيِ اأْل ولَيَ ْيِ ِبَفاحِتَِة اْلِكَتاِب َوس ورَ 

و َداو د َأْحَيانًا وََكاَن ي َطو ل  الرَّْكَعَة اأْل وَل ِمْن الظ ْهِر َوي  َقص ر  الثَّانَِيَة وََكَذِلَك يف الص ْبِح قَاَل أَب  
لَْ َيْذك ْر م َسدَّد  فَاحِتََة اْلِكَتاِب َوس ورَةً 

202 
Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 

Yah}ya> dari Hisyam bin Abu> Abdulla>h, dan telah di riwayatkan dari jalur lain, 

telah menceritakan kepada kami Ibnu al-Mus\anna> telah menceritakan kepada 

kami Ibnu Abu> 'A<di> dari al-H}ajja>j -dan ini adalah lafal hadis darinya- dari 

Yah}ya> dari Abdulla>h bin Abu> Qata>dah, berkata Ibnu al-Mus\anna> dan Abu> 

                                                           
201

Lihat Ah}mad bin H}anbal, op. cit., J. XXXII., h. 160, J. XXXVII., h. 284, 310, dan 327.   
202

Lihat Abu> Da>wud, op. cit., J. I., h. 212.  
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Salamah, kemudian keduanya sepakat dari Abu> Qata>dah dia berkata; 

"Rasu>lulla>h shallalla>hu ‘alaihi wasallam shalat  mengimami kami, beliau 

membaca al-Fa>tih}ah dan dua surat pada dua raka‘at pertama dalam shalat  

Zuhur dan Ashar. Kadang-kadang beliau memperdengarkan bacaan ayat 

kepada kami, dan biasanya beliau memanjangkan raka'at pertama pada shalat  

Zuhur dan memperpendek pada raka‘at keduanya, begitu juga pada waktu 

shalat  subuh." Abu> Da>wud berkata; Musaddad tidak menyebutkan al-
Fa>tih}ah dan surat.  

Dengan demikian maka penulis dapa menyimpulkan bahwa hadis ini 

berstatus s}ah}i>h} li z\a>tih karena para kritikus menilai rawi pada jalur ini s\iqah dan 

dengan demikian dapat digunakan sebagai h}ujjah. 

 

 9. Memperpendek Shalat Ketika Mendengar Tangisan Bayi 

Berkenaan dengan permasalahan ini, hadis yang menjadi rujukan al-Alba>ni 

adalah sebagai berikut: 

آخر : صلى الصبح فقرأ  جوز صلى اهلل عليه وسلم ذات يوم يف الفجر ) ويف حديث
بأقصر سورتي يف القرآن ( فقيل : يا رسول اهلل ل جوزت قال : ْسعت بكاء صب 

 203فظننت أن أمه معنا تصلي فأردت أن أفرغ له أمه
Penulis menemukan bahwa hadis ini terdapat pada Musnad Ah}mad bin 

H}anbal, Musnad Anas bin Ma>lik juz 3 halaman 257. Hadis tersebut secara 

lengkap berbunyi sebagai berikut: 

ثَ َنا ثَ َنا َعفَّان   َحدَّ َْيد   َزْيد   ْبن   َعِلي   َأْخبَ َرنَا قَالَ  َزْيد   ْبن   َْحَّاد   َحدَّ  َأنَّ  َماِلك   ْبنِ  أََنسِ  َعنْ  َوْح 
 لَِ  اللَّهِ  َرس ولَ  يَا َفِقيلَ  اْلَفْجرِ  َصاَلةِ  يف  م  يَ وْ  َذاتَ  َجوَّزَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى اللَّهِ  َرس ولَ 
 قَالَ  َوَقدْ  أ مَّه   َله   أ ْفرِغَ  َأنْ  َفَأَرْدت   ت َصل ي َمَعَنا أ مَّه   َأنَّ  َفظَنَ ْنت   َصِب   ب َكاءَ  ْسَِْعت   قَالَ  ََتَوَّْزتَ 

 أ مَّه   َله   أ ْفرِغَ  َأنْ  َأَرْدت  فَ  َمَعَنا ت َصل ي أ مَّه   َأنَّ  َفظَنَ ْنت   أَْيًضا َْحَّاد  
Artinya :  

Telah menceritakan kepada kami 'Affan telah menceritakan kepada kami 

Hammad bin Zaid berkata; telah mengabarkan kepada kami '‘Ali>  bin Zaid 

dan H}umaid dari Anas bin Ma>lik, Rasu>lalla>h Shallallahu'alaihi wasallam 

pada suatu hari meringankan Shalat  fajar. Ada yang bertanya, wahai 

Rasu>lalla>h kenapa anda meringankannya? Beliau menjawab: "Saya 

mendengar tang’Isa>n bayi, saya yakin ibunya ikut Shalat  bersama kita, 
                                                           

203
 Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, op. cit., h. 102-103.  
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maka saya ingin menenangkan hati ibu terhadap bayinya. Hammad juga 

berkata dengan redaksi, "Saya berfirasat bahwa ibu bayi Shalat  bersama kita 

dan saya hendak menenangkan hati ibu terhadap bayinya".  

a. Kritik Sanad 

Jalur periwayatan hadis ini dengan demikian dapat dilihat pada halaman  

berikut. 

Berikut ini penulis akan menguji otentisitas hadis dengan menguji para 

rawi hadis. Disebutkan dalam hadis di atas bahwa hadis tersebut diriwayatkan 

oleh: ‘Affa>n, H}amma>d bin Zaid, ‘Ali>> bin Zaid, ‘Ali> > bin Zaid, H}umaid, Anas bin 

Ma>lik. 

                  

         

                   

      

                    

                           

     

        

                        

     

          

            

          

 

Ah}mad bin Muh}ammad bin H}anbal bin H}ila>l bin Asad al-Syaiba>ni>, Abu>> 

‘Abdulla>h al-Marwa>zi> adalah nama lengkap mukharrij ini. Beliau dilahirkan pada 
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tahun 164 Hijriyah dan wafat pada tahun 241 Hijriyah. Tercatat sebagai murid 

dari ‘Affa>n bin Muslim.
204

  

‘Affa>n ini bernama lengkap ‘Affa>n bin Muslim bin ‘Abdulla>h al-S}afa>r, Abu>> 

‘Us \ma>n al-Bas}ri>. Tercatat sebagai guru dari Ah}mad bin H}anbal dan murid dari 

H}amma>d bin Zaid. Ah}mad bin ‘Abdulla>h al-‘Ijli> menilai rawi ini s\iqah. Penilaian 

positif terhadap rawi ini juga datang dari Yah}ya> bin Ma‘i>n, Abu>> ‘Ubaid al-A<jiri>, 

dan Abu>> H}a>tim.
205

 

H}amma>d bin Zaid bernama lengkap H}amma>d bin Zaid bin Dirham al-Azdi> 

al-Jahd}ami>, Abu>> Isma>’i>l al-Bas}ri> al-Azruq. Tercatat sebagai guru dari ‘Affa>n dan 

murid dari ‘Ali>> bin Zaid. Abu>> H}a>tim memasukkan H}amma>d bin Zaid dalam salah 

seorang imam pada zamannya. ‘Abd al-Rah}ma>n bin Mahdi> memasukkan rawi ini 

sebagai salah seorang imam hadis. Beberapa kritikus yang memberikan nilai 

s\iqah lainnya pada rawi ini antara lain: Fit}r bin Hamma>d, Yazi>d bin Zurai’, dan 

Yah}ya> bin Yah}ya>.
206

 

‘Ali>> bin Zaid ini memiliki beberapa nama, antara lain: ‘Ali> > bin Zaid bin 

Jud‘a>n, ‘Ali>> bin Zaid bin ‘Abdulla>h bin Abi> Mulaikah, Zuhair bin ‘Abdulla>h bin 

Jud‘a>n bin ‘Amru>  bin Ka‘b bin Sa‘d bin Taym bin Murrah al-Qurasy al-Taymi>. 

Tercatat sebagai guru dari H}amma>d bin Zaid. Ada beberapa kritikan yang 

ditujukan pada rawi ini. Kritikan tersebut antara lain dari Ayu>b bin Isha>q bin 

Sa>fari> ketika ia bertanya pada Ah}mad lalu Ah}mad berkata bahwa Zaid termasuk 

laisabi syai’in. Sementara itu Abu>> ‘Abdulla>h menilai rawi ini d}a‘i>f al-h}adi>s\. Ada 

banyak lagi penilaian negatif yang diberikan oleh kritisi pada rawi ini. Kritik itu 

antara lain dari Yah}ya> bin Ma‘i>n yang memberi nilai laisabiz\a>ka al-qawi>, d}a‘i>f, 

                                                           
204

 Al-Mizzi>, op. cit., J. I, h. 437-470 
205

Al-Mizzi>, op. cit., J. XX, h. 160-176. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. VII., h. 30. Ibn H}ibba>n, 

al-Si|iqa>t...op. cit., J. VIII., h. 522. Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar...op. cit., J. VIII., h. 359. 
206

Al-Mizzi>, op. cit., J. VII, h. 239-252. Ibn Abi> H}a>tim op. cit., J. I., h. 176. Ibn H}ibba>n, al-
S|iqa>t...op. cit., J. VI., h. 217. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 155. 
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d}a‘i>f fi> kulli syai’, laisabi hujjah. Ah}mad bin ‘Abdulla>h al-‘Ijli> memberi nilai: 

laisabi al-qawi>. Ibra>him bin Ya‘qu>b al-Ju>zja>ni> memberi nilai: wa>hi> al-h}adi>s\, d}a’i>f, 

fi>hi mail ‘an al-qas}d, la> yuh}tajju bi h}adi>s\ih. Abu> Zur‘ah memberi nilai laisabi 

qawi>. Abu>> H}a>tim memberi nilai laisabi qawi>. al-Nasa>’i> memberi nilai d}a‘i>f. Abu> 

Bakr bin Khuzaimah tidak berhujjah dengan hadis yang diriwayatkan oleh ‘Ali>> 

bin Zaid karena hafalannya yang tidak baik. Muridnya sendiri, H}amma>d bin Zaid, 

berkata: ‘Ali>> bin Zaid telah bercerita pada kami (حدثنا) dan dia membolak-b’Ali> k 

hadis (يقلب األحاديث). Ibnu ‘Uyainah juga men-d}a‘i>f-kan rawi ini.
207

 

H}umaid dalam jalur sanad ini bernama H}umaid bin Abi> H}umaid al-T}awi>l, 

Abu>> ‘Ubaidah al-Khuza>‘i> al-Bas}ri>. Tercatat sebagai guru dari H}amma>d bin Zaid 

dan murid dari Anas bin Ma>lik. Yah}ya> bin Ma‘i>n membarikan penilaian terhadap 

rawi ini dengan s\iqah. Begitu pula dengan Ah}mad bin ‘Abdulla>h al-‘Ijli> 

memberikan penilaian yang sama. ‘Abd al-Rah}ma>n bin Abi> H}a>tim memberi nilai 

s\iqah la> ba’sa bihi. ‘Abd al-Rah}ma>n bin Yu>suf bin Khira>sy memberi nilai s\iqah 

sadu>q. Di samping penilaian positif ada juga penilaian negatif yang diberikan 

pada rawi ini. Namun demikian ‘Abd al-Rah}ma>n bin Yu>suf bin Khira>sy juga 

memberi penilaian lain yakni ada ‘hal’ dalam hadisnya (يف حديثه شيء) yang 

dilanjutkan dengan : ‘yang diriwayatkannya secara umum dari Anas, 

sesungguhnya diriwayatkan dari S|a>bit (إن عامة حديثه عن أنس إُنا ْسعه ثابت). 
Hal yang senada juga dikemukakan oleh Mu’ammal bin Isma>‘i>l dari H}amma>d bin 

Salmah. Penilaian negatif lainnya berasal dari Yah}ya> bin Sa‘i>d yang mengatakan 

bahwa sebagian hadis H}umaid al-T}awi>l yang bersumber dari Anas itu 

meragukan. Bahkan ketika Yah}ya bin Sa‘i>d bertanya pada H}umaid, ia menjawab 

                                                           
207

Al-Mizzi>, op. cit., J. XX, h. 434-445. Lihat pula Ibnu Abi> H}a>tim, al-Jarh}..., op. cit., J. I., 

h. 147, 180. Ibnu H}ibba>n, al-Majru>h}i>n min al-Muh}addis\i>n wa al-D}u‘afa>’ wa al-Matru>ki>n (Halb: 

Da>r al-Wa‘yi, 1396), J. II., h. 103. Abu> Ah}mad bin ‘Adi> al-Jurja>ni>, al-Ka>mil fi> D}u‘afa>’ al-Rija>l 
(Cet. I; Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), J. VI., h. 333-334. Jama>l al-Di>n al-Jauzi>, op. 
cit.,  J. II., h. 193. Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, op. cit., II., h. 447. 
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‘aku lupa’ (نسيته). al-H}umaidi> bersumber dari Sufya>n berkata bahwa H}umaid 

telah mencampuraduk (اختلط) hadis dari Anas. Yah}ya> bin Ya‘la> al-Muh}a>ribi> 

berkata: ‘H}umaid al-T}awi>l tertuduh melakukan ziya>dah’ ( طرح زائدة حديث ْحيد
208 .(الطويل

 

Dari data ini terlihat ada dua orang yang memiliki ‘masalah’. Kedua orang 

tersebut adalah ‘Ali>> bin Zaid dan H}umaid bin Abi> H}umaid. Kedua rawi ini dinilai 

lemah (d}a‘i>f) dan mencampuradukkan hadis. Oleh karena itu berkenaan dengan 

hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa hadis melalui jalur ini tidak 

dapat digunakan sebagai dalil. 

b. Kritik Matan 

Sebagaimana terlihat dan digambarkan pada jalur sanad di atas, hadis ini 

tidak memiliki corraboration  (pendukung) tingkat sya>hid. Terlihat dalam 

gambar tersebut bahwa pada tingkatan sahabat hadis ini hanya diriwayatkan oleh 

Anas bin Ma>lik. Namun demikian jalur pendukung hadis ini dapat ditemukan 

pada tingkat tabi‘in hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Ma>lik kepada ‘Ali> bin 

Zaid dan H}umaid. Ini merupakan satu-satunya hadis yang bisa penulis temukan 

dari hasil kritik sanad maka hadis ini tidak dilanjutkan lagi pada penelitian 

matan. Dengan demikian disimpulkan bahwa hadis ini d}a‘i>f. 

 

10.  Bacaan setelah membaca alaisa z\a>lika bi qa>dirin ‘ala> an yuh}yiya al-mauta 

dan sabih} ismi rabbik al-‘a‘la> 

Berkenaan dengan persoalan ini, hadis yang menjadi rujukan al-Alba>ni dan 

akan diteliti dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut: 

                                                           
208

Al-Mizzi>, op. cit., J. VII, h. 354-365. Lihat juga Ibnu H}ibba>n, al-S|iqa>t, op. cit., J. 4., h. 

148. Abu> Ah}mad bin ‘Adi> al-Jurja>ni>, op. cit. J. III., h. 65-67. Syams al-Di>n al-Z|ahabi, op. cit., J. 

I., h. 196. 
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قرأ سبح  كان إذا قرأ : أليس ذلك بقادر على أن َييي املوتى قال : سبحانك فبلى وإذا
209سبحان رب األعلى(اسم ربك األعلى قال : )

 

Ketika ditelusuri pada kitab Sunan Abi> Da>wud sebagaimana yang menjadi 

rujukan al-Alba>ni>, hadis ini terdiri dari dua potongan hadis. Potongan pertama 

tercantum pada Kita>b S}ala>t, ba>b al-Du‘a>’ fi al-S}ala>h, hadis ke-884. Secara 

lengkap potongan pertama berbunyi sebagai berikut:
210

 

ثَ َنا ثَ َنا اْلم ثَ نَّ  ْبن   ُم َمَّد   َحدَّ ثَ َنا َجْعَفر   ْبن   ُم َمَّد   َحدَّ  َعاِئَشةَ  َأِب  ْبنِ  م وَسى َعنْ  ش ْعَبة   َحدَّ
 اْلَمْوَتى َي ِْييَ  َأنْ  َعَلى ِبَقاِدر   َذِلكَ  أَلَْيسَ }  قَ رَأَ  ِإَذا وََكانَ  بَ ْيِتهِ  فَ ْوقَ  ي َصل ي َرج ل   َكانَ  قَالَ 
ْعت ه   فَ َقالَ  َذِلكَ  َعنْ  َفَسأَل وه   فَ َبَكى س ْبَحاَنكَ  قَالَ {  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى اللَّهِ  َرس ولِ  ِمنْ  ْسَِ

 اْلق ْرآنِ  يف  ِبَا َيْدع وَ  َأنْ  اْلَفرِيَضةِ  يف  ي  ْعِجب ِن  َأْْحَد   قَالَ  َداو د أَب و قَالَ 
Artinya  :  

Telah menceritakan kepada kami Muh}ammad bin al-Mus\anna> telah 

menceritakan kepada kami Muh}ammad bin Ja‘far telah menceritakan kepada 

kami Syu‘bah dari Mu>sa bin Abu> ‘A<’isyah dia berkata; " Seseorang Shalat  

diatas rumahnya, apabila ia selesai membaca ayat "alaisadza’Ali> ka bi 

qaadirin 'ala an yuhyiyal mauta" (Bukankah Zat yang demikian itu lebih 

mampu untuk menghidupkan yang mati)?" maka dia mengucapkan 

“subha>naka” lalu menangis. Mereka bertanya kepada laki-laki tersebut 

tentang perbuatannya itu, dia menjawab bahwa dirinya pernah 

mendengarnya dari Rasu>lalla>h s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam."  

 

a. Kritik Sanad 

Selain diriwayatkan oleh Abu>> Da>wud, sebagaimana rujukan al-Alba>ni>, 

hadis yang senada juga dapat ditemukan dalam riwayat ‘Abd al-Raza>q,
211

 al-

H}umaidi>,
212

 Ah}mad bin H}anbal,
213

 al-H}a>kim,
214

 al-Baihaqi>.
215

 Untuk lebih 

jelasnya jalur periwayatan ini dapat dilihat dalam gambar berikut ini. 

                                                           
209

Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, op. cit., h. 105. al-Alba>ni> menyebutkan bahwa hadis 

ini diriwayatkannya dari Abu> Da>wud dan al-Baihaqi>.  
210

Lihat Abu> Da>wud, op. cit., h. 155.  
211

Abu> Bakr ‘Abd al-Raza>q bin Hama>m bin Na>fi‘ al-H}ami>ri> al-Yama>ni> al-S}an‘a>ni>, 

selanjutnya disebut ‘Abd al-Raza>q, al-Mus}annaf (Cet. II; Beirut: al-Maktab al-Isla>mi>, 1403 h.), J. 

II., h. 451.   
212

Abu> Bakr ‘Abdulla>h bin al-Zubair bin ‘I<sa> bin ‘Ubaid Alla>h al-Qurasyi> al-Asadi> al-

H}umaidi> al-Maki>, selanjutnya disebut al-H}umaidi>, Musnad al-H}umaidi> (Cet. I; Suria: Da>r al-

Saqa>, 1996), J. II., 210. 
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Seperti terlihat dalam hadis di atas bahwa hadis itu diriwayatkan oleh 

Muh}mmad bin al-Mus\anna>, Muh}ammad bin Ja‘far, Syu‘bah, Mu>sa> bin Abi> 

‘A<’isyah.  

Abu>> Da>wud dilahirkan pada tahun 202 Hijriyah dan wafat pada tahun 275 

Hijriyah di Bas}rah. Banyak komentar ulama tentang Abu>> Da>wud, antara lain: al-

                                                                                                                                                               
213

Ah}mad bin H}anbal, op. cit., J. XII., h. 353.  
214

Al-H}a>kim, op. cit., J. II., h. 554.  
215

Al-Baihaqi>, op. cit., J. II., h. 440. 
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Ha>kim Abu>> ‘Abd Allah, Abu>> ‘Abd Allah bin Mandah, Abu>> H}a>tim bin H}ibba>n 

dan lain-lain yang menilai positif pada mukharrij ini. Tercatat sebagai murid dari 

Muh}mmad bin al-Mus\anna>.
216

 

Muh}mmad bin al-Mus\anna> bin ‘Ubaid bin Qais bin Di>na>r al-‘Anazi>, Abu>> 

Mu>sa> al-Bas}ri> ini tercatat sebagai guru Abu>> Da>wu>d dan murid dari Muh}ammad 

bin Ja‘far Gundar. Yah }ya> bin Ma‘i>n menilai rawi ini s\iqah. Sementara itu 

Muh}ammad bin Yah}ya al-Naysa>bu>ri> menilai h}ujjah. Abu>> H}a>tim menilainya sa>lih} 

al-h}adi>s\, s}adu>q. al-Nasa>’i> menilainya la> ba’sa bih, terjadi perubahan dalam 

kitabnya. Ibnu H}ibba>n memasukkan rawi ini dalam kitabnya ‘al-S|iqa>t’.217
 

Muh}ammad bin Ja‘far bernama lengkap Muh}ammad bin Ja‘far al-Huz\a>li> 

yang lebih dikenal dengan nama Gundar. Tercatat sebagai guru dari Muh}mmad 

bin al-Mus\anna> dan murid dari Syu‘bah. Secara spesifik ‘Abd al-Rah}ma>n bin Abi> 

H}a>tim sebagaimana dikutip dari ayahnya bahwa Gundar ini pada hadis-hadis 

yang diriwayatkan melalui Syu‘bah bernilai s\iqah.
218

  

Sementara itu Syu‘bah
219

 dalam periwayatan ini tidak perlu penulis 

komentari lagi. Periwayat terakhir yang akan dikomentari dalam sanad ini adalah 

Mu>sa> bin Abi> ‘A<’isyah. Periwayat ini bernama lengkap Mu>sa> bin Abi> ‘A<’isyah 

al-Hamdani>, Abu>> al-H}asan al-Ku>fi>. Tercatat sebagai guru dari Syu‘bah. Sufya>n 

al-S|auri> memuji rawi ini. Sufya>n bin ‘Uyaynah menilainya s\iqah. Penilaian yang 

sama juga diberikan oleh Yah}ya> bin Ma‘i>n.
220
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Lihat Jama>l al-Di>n Abi> al-Hajja>j Yu>suf al-Mizzi>, selanjutnya disebut al-Mizzi>, Tahz\i>b 
al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l (Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1973) J. XXI, h. 355-367 

217
 Al-Mizzi>, op. cit., J. XXVI, h. 359-365. Lihat juga Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. IX., 

h. 111. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. II., h. 209. Abu> al-Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J. 

II., h. 647. Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Mi>za>n...op. cit., J. IV., h. 24. 
218

Al-Mizzi>, op. cit., J. XXV, h. 5-9. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. VII., h. 221. Ibn H}ibba>n, 

op. cit., J. IX., h. 50. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. II., h. 168.  
219

Al-Mizzi>, op. cit., J. XII, h. 479-495.  
220

Al-Mizzi>, op. cit., J. XXIX, h. 90-92 tidak disebutkan tahun lahir dan wafat. Lihat 

misalnya Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., VIII., h. 156. Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. V., h. 404.  
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Periwayat selanjutnya adalah rajulun (seorang laki-laki) rawi yang 

demikian termasuk dalam istilah mubham (rawi yang tidak jelas). Dengan 

demikian jalur ini berkualitas d}a ‘i>f.  

Sementara potongan kedua tercantum pada Kita>b S}ala>t, ba>b al-Du‘a>’ fi al-

S}ala>h, hadis ke-883. Secara lengkap potongan kedua ini berbunyi sebagai 

berikut:
221 

ثَ َنا ثَ َنا َحْرب   ْبن   ز َهي ْر   َحدَّ  َعنْ  اْلَبِطيِ  م ْسِلم   َعنْ  ِإْسَحقَ  َأِب  َعنْ  ِإْسرَائِيلَ  َعنْ  وَِكيع   َحدَّ
 اْسمَ  َسب حْ }  قَ رَأَ  ِإَذا َكانَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى النَِّبَّ  َأنَّ  َعبَّاس   اْبنِ  َعنْ  ج بَ ْي   ْبنِ  َسِعيدِ 
 اأْلَْعَلى َرب َ  س ْبَحانَ  قَالَ { أْلَْعَلىا َرب كَ 

 َعنْ  ِإْسَحقَ  َأِب  َعنْ  َوش ْعَبة   وَِكيع   أَب و َوَرَواه   اْلَِْديثِ  َهَذا يف  وَِكيع   خ وِلفَ  َداو د أَب و قَالَ 
 َمْوق وفًا َعبَّاس   اْبنِ  َعنْ  ج بَ ْي   ْبنِ  َسِعيدِ 

Artinya :  

Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin harb telah menceritakan kepada 

kami Waki' dari Isra'il dari Abu> Ishaq dari Muslim Al Bathin dari Sa‘i>d bin 

Jubair dari Ibnu Abbas bahwa apabila Nabi s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

membaca; "Sabbihisma rabbik al-a‘la." Maka beliau mengucapkan; 

"Subhaana rabbiyal a'la (Maha suci Rabbku yang Maha tinggi." Abu> Daud 

mengatakan; riwayat Waki' di perselisihkan dalam hadis  ini, hadis  ini juga 

di riwayatkan oleh Abu> Waki' dan Syu'bah dari Abu> Ishaq dari Sa‘i>d bin 

Jubair dari Ibnu Abbas secara mauquf. 

Sebagaimana terlihat, potongan kedua ini diriwayatkan oleh Zuhair bin 

H}arb, Waki>‘, Isra>’i>l, Abu>> Isha>q, Muslim al-Bat}i>n, Sa‘i>d bin Jubair, Ibnu ‘Abba>s. 

Zuhair bin H}arb bernama lengkap Zuhair bin H}arb bin Syadda>d al-H}arasyi>, 

Abu>> Khais\amah al-Nasa>’i>. Tercatat sebagai guru Abu>> Da>wud dan murid dari 

Waki>‘ bin al-Jarra>h. Periwayat ini dinilai positif oleh kritikus hadis.
222

 

Waki>‘ tercatat sebagai guru dari Zuhair bin H}arb dan murid dari Isra’i>l bin 

Yu>nus. Di anatara yang memberi nilai positif pada rawi ini adalah: Ah}mad bin 
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Abu> Da>wud, loc. cit. 
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Al-Mizzi>, op. cit., J. IX., h. 402-406. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. III., h. 591. Ah}mad bin 

‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 223. Abu> al-Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J. II., h. 594.  
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H}anbal, Yah}ya> bin Ma‘i>n, Muh}ammad bin Sa‘i>d, al-‘Ijli>, Sufya>n bin ‘Abd al-

Muba>rak.
223

 

Isra>’i>l bernama lengkap Isra>’i>l bin Yu>nus bin Abi> Isha>q al-Hamda>ni> al-

Sabi>‘i>, Abu>> Yu>suf al-Ku>fi>. Tercatat sebagai guru dari Waki>‘ dan murid dari Abu>> 

Isha>q. Di antara yang memberi nilai postif pada rawi ini adalah: Yah}ya> bin Sa‘i>d 

al-Qatta>n, Ah}mad bin H}anbal, al-‘Ijli>. al-Nasa>’i> memberi nilai: laisa bihi 

ba’sun.
224

 

Abu>> Isha>q adalah kunyah yang diberikan pada ‘Amru>  bin ‘Abdulla>h bin 

‘Ubaid, ‘Amru>  bin ‘Abdulla>h bin ‘Ali>>, ‘Amru>  bin ‘Abdulla>h bin Abi> Sya‘i>rah, 

Abu>> Isha>q al-Sabi>‘i> al-Ku>fi>. Tercatat sebagai guru dari Isra>’i>l  dan murid dari 

Muslim al-Bat}i>n. Ah}mad bin H}anbal, Yah}ya> bin Ma‘i>n, dan al-Nasa>’i> menilai 

rawi ini s\iqah.
 225

 

Muslim al-Bat}i>n dikenal dengan nama Muslim bin ‘Imra>n, disebut juga: 

Ibnu Abi> ‘Imra>n, Ibnu Abi> ‘Abdulla>h al-Bat}i>n Abu>> ‘Abdulla>h al-Ku>fi>. Tercatat 

sebagai guru dari Abu>> Isha>q dan murid dari Sa‘i>d bin Jubair. Periwayat ini dinilai 

positif oleh para kritikus.
226

 

Sa‘i>d bin Jubair bernama lengkap Sa‘i>d bin Jubair bin Hisya>m al-Asadi> al-

Wa>libi> tercatat sebagai guru dari Muslim al-Bat}i>n dan murid dari Ibnu ‘Abba>s. 

Periwayat ini juga dinilai positif oleh para kritikus.
227
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Al-Mizzi>, op. cit., J. XXX., h. 462-484. Lihat pula Ibnu Abi> H}a>tim, op. cit., J. IX., h. 37. 

Ibnu H}ibba>n, al-S|iqa>t..op. cit., VII., h. 562. Lihat juga Abu> Ah}mad bin ‘Adi> al-Jurja>ni>, op. cit., J. 

I., h. 196. Abu> Bakr bin Manjuwiyah, op. cit., J. II., 309. 
224

Al-Mizzi>, op. cit., J. II., h. 515-524. Ibn H}ibba>n, op. cit., J. VI., 79. Ah}mad bin ‘Ali> 

Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 74. Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar...op. cit., J. VII., h. 48. 
225

Al-Mizzi>, op. cit., J. XXII., h. 102-113. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. I., h. 147. Abu> al-

Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J. III., h. 976. 
226

Al-Mizzi>, op. cit., J. XXVII., h. 526-528. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. VIII., h. 191. Ibn 

H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VII., h. 446. Abu> al-Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J. II., 719.  
227

Al-Mizzi>, op. cit., J. X., h. 358-376. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. IV., h. 9-10. Ibn H}ibba>n, 

op. cit., J. IV., h. 275. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 238. Abu> al-Wali>d al-

Andalusi>, op. cit., J. III., h. 1075. 
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Ibnu ‘Abba>s adalah nama lain dari Ibnu ‘Abba>s bin ‘Abd al-Mut}t}alib al-

Qurasyi> al-Ha>syimi>. Seorang sahabat yang menerima hadis langsung dari 

Rasu>lalla>h SAW. dan guru dari Sa‘i>d bin Jubair.
228

 

Waki>‘ dalam jalur ini ter-jarh} dan celaan ini bisa penulis telusuri secara 

lebih rinci, khususnya tentang kesalahannya pada 500 hadis sebagaimana yang 

disebutkan oleh Ah}mad bin H}anbal. Sebagaimana dikemukakan oleh Abu>> Da>wud 

bahwa hadis riwayat Waki>‘ ini diperselisihkan, hadis  ini juga di riwayatkan oleh 

Abu> Waki>‘ dan Syu'bah dari Abu> Ishaq dari Sa‘i>d bin Jubair dari Ibnu Abbas 

secara mauquf. Dengan demikian penulis beranggapan bahwa hadis ini tidak bisa 

digunakan sebagai h}ujjah. 

 

b. Kritik Matan 

Sebagaimana penulis sampaikan pada kritik sanad di atas, terindikasi apa 

yang disebut al-Alba>ni sebagai hadis, ternyata merupakan pemahaman al-Alba>ni> 

sendiri terhadap beberapa hadis. 

Di sini penulis dapat menunjukkan gabungan hadis tersebut: apa yang al-

Alba>ni sampaikan tersebut merupakan gabungan dari frasa  ََذِلكَ  أََلْيسَ : قَ رَأَ  ِإَذا وََكان 
ىفَ َبل ، «س ْبَحاَنكَ : »قَالَ  اْلَمْوَتى، َي ِْييَ  َأنْ  َعَلى بَِقاِدر    dan frasa ، َرب كَ  اْسمَ  َسبَّحِ : قَ رَأَ  َوِإَذا 

اأْلَْعَلى َرب َ  س ْبَحانَ : »قَالَ  اأْلَْعَلى . Frasa pertama dapat ditemukan pada riwayat Abu> 

Da>wud
229

 sementara frasa kedua dapat dilihat pada periwayatan ‘Abd al-

Razza>q.
230

 Secara lebih jelas riwayat ini bisa dilihat di lampiran disertasi ini.  

Hadis dengan keadaan ini bisa dikategorikan sebagai hadis mudraj. Hadis 

yang termasuk dalam kategori ini dapat digolongkan sebagai hadis d}a‘i>f. Oleh 
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Al-Mizzi>, op. cit., J. XV., h. 154-162.  
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Abu> Da>wud, loc. cit.  
230

‘Abd al-Razza>q, loc cit.  
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karena itu untuk tidak menghabiskan energy, maka hadis ini tidak penulis teliti 

lebih dalam lagi. 

Sementara itu keterputusan jalur periwayatan pada hadis yang 

diriwayatkan oleh Abu> Da>wud mengokohkan bahwa riwayat ini mursal. Hadis 

dengan keadaan seperti ini dinilai d}a‘i>f. 

 

11. Ukuran Volume Bacaan Nabi 

Dalam permasalahan ini hadis yang menjadi rujukan al-Alba>ni> dan akan 

diteliti adalah sebagai berikut: 

 231كان إذا قرأ وهو يف البيت يسمع قراءته من يف اْلجرة
 Penulis menemukan hadis yang senada dengan ini diriwayatkan dalam 

Sunan Abi> Da>wud Kita>b S}ala>t, ba>b (fi>) Raf‘i al-S}aut bi al-Qira>’ah fi> S}ala>t al-

Lail, hadis ke-1327. Secara lengkap hadis itu berbunyi sebagai berikut:
232 

ثَ َنا ثَ َنا اْلَورََكاِن   ْعَفر  جَ  ْبن   ُم َمَّد   َحدَّ  َمْوَل  َعْمر و َأِب  ْبنِ  َعْمرِو َعنْ  الز نَادِ  َأِب  اْبن   َحدَّ
 َعَلى َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى النَِّب   ِقرَاَءة   َكاَنتْ  قَالَ  َعبَّاس   اْبنِ  َعنْ  ِعْكرَِمةَ  َعنْ  اْلم طَِّلبِ 

 اْلبَ ْيتِ  يف  َوه وَ  ْجَرةِ اْلْ   يف  َمنْ  َيْسَمع ه   َما َقْدرِ 
Artinya :  

Telah menceritakan kepada kami Muh}ammad bin Ja‘far Al Warakani telah 

menceritakan kepada kami Ibnu Abu> Az Zinad dari ‘Amru>  bin Abu> ‘Amru>  

bekas budak Al Mutth’Ali> b, dari 'Ikrimah dari Ibnu Abbas dia berkata; 

"Bacaan Nabi s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam sekedar dapat di dengar oleh orang 

yang berada di kamar, sementara beliau berada di rumah." 

 

a. Kritik Sanad 

Selain diriwayatkan oleh Abu>> Da>wud, sebagaimana rujukan al-Alba>ni>, 

hadis yang senada juga dapat ditemukan dalam riwayat Ah}mad bin H}anbal
233

 dan 
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Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, op. cit., h. 108. al-Alba>ni> menyebutkan bahwa hadis 

ini diriwayatkannya dari Abu> Da>wud dan al-Tirmi>z\i>. 
232

Lihat Abu> Da>wud, op. cit., h. 227. 
233

Ah}mad bin H}anbal, op. cit., J. IV., h. 260.  
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al-Baihaqi>.
234

 Untuk lebih jelasnya jalur periwayatan hadis ini dapat dilihat pada 

gambar berikut ini. 

            -               

              

          

              
                           

     

                      

                                               

                          

                            

     

     

     

                       

                  

     

         

            

            

         

         

       
 

Berikut ini akan diuji otentisitas hadis tersebut. Abu>> Da>wud dilahirkan 

pada tahun 202 Hijriyah dan wafat pada tahun 275 Hijriyah di Bas}rah. Banyak 

komentar ulama tentang Abu>> Da>wud, antara lain: al-Ha>kim Abu>> ‘Abd Allah, 

                                                           
234

Al-Baihaqi>, op. cit., J. III., h. 16. 
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Abu>> ‘Abd Allah bin Mandah, Abu>> H}a>tim bin H}ibba>n dan lain-lain yang menilai 

positif pada mukharrij ini. Tercatat sebagai murid dari Muh}ammad bin Ja‘far al-

Warka>ni>.
235

  

Muh}ammad bin Ja‘far al-Warka>ni> bernama lengkap Muh}ammad bin Ja‘far 

bin Ziya>d bin Abi> Ha>syim al-Warka>ni>, Abu>> ‘Imra>n al-Khura>sa>ni>. Tercatat 

sebagai guru dari Abu>> Da>wud dan murid dari ‘Abd al-Rah}ma>n bin Abi> al-Zina>d. 

Periwayat ini dinilai positif oleh para kritikus.
236

 

Ibnu Abi> al-Zina>d bernama lengkap ‘Abd al-Rah}ma>n bin Abi> al-Zina>d yang 

juga memiliki nama ‘Abdulla>h bin Z|akwa>n. Tercatat sebagai guru dari 

Muh}ammad bin Ja‘far al-Warka>ni> dan murid dari ‘Amru>  bin Abi> ‘Amru>  Maula> 

al-Mut}t}’Ali> b. Ah}mad bin H}anbal menilai rawi ini dengan mud}tarib al-h}adi>s\. 

Yah}ya> bin Ma‘i>n menggolongkannya sebagai rawi yang hadisnya tidak 

digunakan sebagai hujjah oleh ahli hadis, laisabi syai’. Pada lain kesempatan ia 

juga menyebut d}a‘i>f. Ya‘qu>b bin Syaibah menyatakan bahwa hadis yang 

diriwayatkannya d}a‘i>f. Begitu pula penilaian dari ‘Ali>> bin al-Madani>.
237

 

Berkenaan dengan kelemahan ini, ‘Abdulla>h bin ‘Ali>> bin al-Madani> 

menyatakan bahwa apa yang rawi ini sampaikan di Madinah, maka hadisnya 

s}ah}i>h}, namun yang disampaikan di Bagdad, telah terjadi kesalahan. Hal yang 

hampir sama juga dikemukakan oleh ‘Ali> > ibnu al-Madi>ni> yang menyatakan 

bahwa yang diriwayatkannya di Madinah mendekati (s}ah}i>h}), sementara yang di 

Irak mud}t}arib (tidak bisa diselesaikan permasalahannya). Begitu pula dengan 
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Lihat Jama>l al-Di>n Abi> al-Hajja>j Yu>suf al-Mizzi>, selanjutnya disebut al-Mizzi>, Tahz\i>b 
al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l (Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1973) J. XXI, h. 355-367 
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 Al-Mizzi>, op. cit., J. XXIV., h. 580-583. Lihat juga Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Mi>za>n...op. 

cit., J. IV., h. 332. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. VII., h. 222. Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. IX., h. 

89. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. II., h. 170. 
237Ibid., J. XVII., h. 95-101. Lihat pula Ibnu Abi> H}a>tim, op. cit., J. V., h. 252. Abu> Ah}mad 

bin ‘Adi> al-Jurja>ni>, op. cit., J. V., h. 450-452. Al-Nasa>’i>, al-D}u’afa>’ wa al-Matru>ku>n (Cet. I; H}alb: 

Da>r al-Wa‘i, 1396), h. 68. Ibn H}ibba>n, al-Majru>hi>n min al-Muhaddis\i>n wa al-D}u‘afa>’ wa al-
Matru>ki>n (Cet. I; H}alb: Da>r al-Wa‘i, 1396), J. II., h. 56.  
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Zakariya> bin Yah}ya> al-Sa>ji> yang menyatakan hal yang senada. al-Nasa>’i> 

berpendapat tentang rawi ini dengan komentar: la> yuh}tajju bi h}adi>s\ihi (hadisnya 

tidak bisa dijadikan hujjah).
238

 

‘Amru>  bin Abi> ‘Amru>  Maula> al-Mut}t}’Ali> b juga memiliki nama 

Ma’Isa>rah. Tercatat sebagai guru dari Ibnu Abi> al-Zina>d dan murid dari Ikrimah. 

Ah}mad bin H}anbal memberi penilain pada rawi ini dengan laisabihi ba’sun. 

Yah}ya> bin Ma‘i>n memberi nilai dalam hadisnya ada kelemahan (d}a‘fun), laisa bi 

al-qawi>, laisabi h}ujjah. Sementara itu Abu>> Zur‘ah memberi nilai s\iqah. Abu>> 

H}a>tim memberi nilai laisa bihi ba’sun. al-Nasa>’i> memberi nilai laisa bi al-qawi>.239
 

‘Ikrimah bernama lengkap ‘Ikrimah al-Qurasyi> al-Ha>syimi>, Abu>> ‘Abdulla>h 

al-Madani>. Tercatat sebagai guru dari ‘Amru>  bin Abi> ‘Amru>  dan murid dari 

Ibnu ‘Abba>s. Banyak penilaian positif tentang rawi ini. Namun demikian 

penilaian negatif juga tidak bisa dihindari. Penilaian negatif itu antara lain 

berasal dari Sa’i>d bin al-Musayyab yang berkata pada Burd: ‘Ya Burd, janganlah 

kamu berdusta padaku sebagaimana ‘Ikrimah berdusta pada Ibnu ‘Abba>s. 

Tuduhan dustanya ‘Ikrimah pada Ibnu ‘Abba>s juga berasal dari ‘Ali>> bin 

‘Abdulla>h bin ‘Abba>s.
240

 

Dari jalur periwayatan ini tampaknya ada dua rawi yang bermasalah. Dua 

rawi tersebut adalah Ibnu Abi> al-Zina>d dan ‘Ikrimah yang keduanya dinilai 

lemah. Lebih spesifik lagi ‘Ikrimah bahkan dituduh dusta. Dusta adalah penilaian 
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 Al-Mizzi>, loc. cit. 
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 Ibid., J. XXII., h. 168-171. Lihat pula Ibra>hi>m bin Ya‘qu>b bin Ish}a>q al-Sa‘di> al-Jurja>ni>, 

selanjutnya disebut Abu> Ish}a>q, Ah}wa>l al-Rija>l (Pakistan: Hadi>s\ Aka>dimi>, t. th.), h. 212. Ibnu 

H}ibba>n, al-S|iqa>t..., op. cit., J. V., h. 185. Abu> Ah}mad bin ‘Adi> al-Jurja>ni>, op. cit., J. VI., h. 205-

206. Abu> Bakr bin Manjuwiyah, op. cit., II., h. 76. Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, al-Mugni>...op. cit., J. 

II., h. 487. Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Mi>za>n al-I‘tida>l fi> Naqd al-Rija>l (Beirut: Da>r al-Ma‘rifah li 

al-T}aba>‘ah wa al-Nasr, 1963), J. III., h. 290. 
240

 Al-Mizzi>, op. cit., J. XX., h. 264. Lihat juga Ibnu Abi> H}a>tim, op. cit., J. VII., h. 7-8. 

Abu> Ah}mad bin ‘Adi> al-Jurja>ni>, op. cit., J. VI., h. 469-472. Abu> Bakr bin Amnjuwiyah, op. cit., J. 

II., h. 109-110. Jama>l al-Di>n al-Jauzi>, op. cit., J. II., h. 182. Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, al-
Mugni>...op. cit., J. II., h. 438. Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Mi>za> al-I‘tida>l...op. cit., J. III., h. 93.  
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yang sangat buruk, oleh karena itu penulis menilai bahwa jalur periwayatan hadis 

ini lemah dan tidak bisa digunakan sebagai h}ujjah. 

 

b. Kritik Matan 

Penulis tidak bisa menemukan rujukan al-Alba>ni dari riwayat al-Tirmiz\i>.  

karena sanad hadis ini telah diindikasikan mengandung kelemahan, maka penulis 

menyimpulkan hadis ini berstatus d}a‘i>f  dan tidak akan melanjutkan pada 

penelitian matannya. 

 

12. Surat yang Paling Enak Dibaca 

Berkenaan dengan permasalahan ini, hadis yang akan diteliti adalah sebagai 

berikut: 

241نعم السورتان َها
 

Ketika ditelusuri pada kitab Sunan Ibnu Ma>jah yang menjadi rujukan al-

Alba>ni>, hadis ini ternyata terletak pada Kita>b S}ala>t, ba>b Ma> Ja>’a Fi>ma> yaqra’u fi 

al-Rak‘atain qabla al-Fajr, hadis ke-1150. Secara lebih lengkap hadis itu sebagai 

berikut:
242

 

ثَ َنا ثَ َنا َشْيَبةَ  َأِب  ْبن   َبْكرِ  أَب و َحدَّ ثَ َنا َهار ونَ  ْبن   يَزِيد   َحدَّ  َشِقيق   ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  اْلْ َرْيرِي   َحدَّ
 وََكانَ  اْلَفْجرِ  قَ ْبلَ  رَْكَعتَ ْيِ  ي َصل ي َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى هِ اللَّ  َرس ول   َكانَ  قَاَلتْ  َعاِئَشةَ  َعنْ 

َا الس وَرتَانِ  نِْعمَ  يَ ق ول    اْلَكاِفر ونَ  أَي  َها يَا َوق لْ  َأَحد   اللَّه   ه وَ  ق لْ  اْلَفْجرِ  رَْكَعَتْ  يف  ِِبَِما ي  ْقرَأ   َه 
Artinya :  

Telah menceritakan kepada kami Abu> Bakr bin Abu> Syaibah berkata, telah 

menceritakan kepada kami Yazi>d bin Ha>ru>n  berkata, telah menceritakan 

kepada kami Al Jurairi dari ‘Abdulla>h bin Syaqiq dari 'Aisyah ia berkata, 

"Rasu>lalla>h s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam Shalat  dua raka'at sebelum fajar. 

Beliau mengatakan: "Itu adalah dua surat yang paling baik, ia dibaca pada 

                                                           
241

 Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, op. cit., h. 112. al-Alba>ni> menyebutkan bahwa hadis 

ini diriwayatkannya dari Ibnu Ma>jah dan Ibnu Khuzaimah. 
242

Lihat Abu> ‘Abdulla>h Muh}ammad bin Yazi>d al-Qazwayni>, selanjutnya disebut Ibnu 

Ma>jah, Sunan Ibnu Ma>jah (Cet. I; Beirut: Da>r al-Jail, 1998), J. II. h. 337-338.  
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dua raka'at sebelum subuh; qul huwa Allahu ah}ad dan qul ya> ayyuha> al-
Ka>firu>n. " 

 

a. Kritik Sanad 

Dengan berbagai cara, baik manual maupun elektronik, penulis menemukan 

hadis yang senada dengan ini pada riwayat Ah}mad bin H}anbal,
243

 Ibn Ma>jah,
244

 

al-Baihaqi>.
245

 Penulis tidak menemukan hadis melalui jalur Ibn Khuzaimah 

sebagaimana yang al-Alba>ni maksudkan. Jalur hadis ini secara lebih jelas adalah 

dapat dilihat pada halaman berikutnya. 

Abu>> Bakr bin Abi> Syaibah kunyah dari ‘Abdulla>h bin Muh}ammad bin 

Ibra>hi>m bin ‘Us \ma>n bin Khawa>siti> al-‘Absi>. Tercatat sebagai guru dari Ibnu 

Ma>jah dan murid dari Yazi>d bin Ha>ru>n. al-‘Ijli>, Abu>> H}a>tim, dan Ibnu Khira>sy 

menilai rawi ini s\iqah.
246

 

Yazi>d bin Ha>run bin Za>z\i>, Abu>> Kha>lid al-Wa>sit}i> ini tercatat sebagai guru 

dari Abu>> Bakr bin Abi> Syaibah dan murid dari al-Jari>r bin H}a>zim. Yah}ya> bin 

Ma‘i>n, ‘Ali>> bin al-Madani>, dan al-‘Ijli> menilai rawi ini s\iqah.
247

 

al-Jurairi> dalam jalur sanad ini adalah Sa’i>d bin Iya>s al-Jurairi>. Tercatat 

sebagai guru dari Yazi>d bin Ha>ru>n dan murid dari ‘Abdulla>h bin Syaqi>q. 

Periwayat ini mayoritas dinilai s\iqah. Namun demikian Abu>> H}a>tim menyatakan 

bahwa ia mengalami perubahan hafalan sebelum meninggalnya. Orang yang 

menulis darinya lebih awal hadisnya baik. Hadis tersebut dapat dikategorikan 

sebagai hadis h}asan. Periwayat ini meninggal pada tahun 144 H. Yazi>d bin Ha>ru>n 

                                                           
243

Ah}mad bin H}anbal, op. cit., J. XLIII, h. 148.  
244

Ibn Ma>jah, op. cit., J. I., h. 363.  
245

Al-Baihaqi>, op. cit., J. IV., h. 155.  
246

Al-Mizzi>, op. cit., J. XVI., h. 34-42. Lihat pula Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. V., h. 160. 

Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 385. Abu> al-Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J. II., h. 

828.  
247

Al-Mizzi>, op. cit., J. XXXII., h. 261-270. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. IX., h. 295. Ibn 

H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VII., h. 632. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. II., h. 365. Abu> 

al-Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J. III., h. 1234-1235. 
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sendiri juga mengakui bahwa ia mendengar (hadis) dari rawi ini pada tahun 142 

H.
248

 

                  
                     

          

      

                        

     

              

     

                      

          

                        
         

          

        

          

                     
        

                      
              

          

            

          

        

           

          

              

          

       

           

 

 ‘Abdulla>h bin Syaqi>q al-‘Uqaili>, Abu>> ‘Abd al-Rahma>n, disebut juga Abu>> 

Muh}ammad al-Bas}ri>. Tercatat sebagai murid dari A<’isyah dan guru dari Sa’i>d bin 

Iya>s al-Jurairi>. Periwayat ini dinilai s\iqah.
249

 

                                                           
248

Al-Mizzi>, op. cit., J. X., h. 338-341. Lihat juga Ibnu Abi>  H}a>tim, op. cit., J. IV., h. 2. 

Abu> Ah}mad bin ‘Adi> al-Jurja>ni>, op. cit., J. IV., 445.   
249

Al-Mizzi>, op. cit., J. XV., h. 89-92. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. V., h. 81. Ibn H}ibba>n, op. 
cit., J. V., h. 10. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 368. Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, op. 
cit., J. II., h. 439.  
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Dari paparan di atas terlihat jelas pengakuan Yazi>d bin Ha>run menerima 

hadis dari al-Jurairi> pada tahun 142 H. Periwayat yang disebutkan terakhir ini 

meninggal pada tahun 144 H. Dengan demikian berarti 2 (dua) tahun sebelum al-

Jurairi> wafat, Yazi>d bin Ha>run menerima hadis darinya. Sementara pada usia 

setua itu Jurairi> mengalami perubahan hafalan. Dengan kenyataan ini maka hadis 

melalui jalur ini tidak bisa digunakan sebagai dalil. 

 

b. Kritik Matan 

Terlihat dari jalur sanad di atas hadis ini tidak memiliki jalur pendukung 

tingkat sahabat (sya>hid). Namun pada jalur setelah Yazi>d bin Ha>ru>n baru 

terpecah kepada ‘Us \ma>n bin Abi> Syaibah, Abu> Bakr bin Abi> Syaibah, dan 

Ah}mad bin H}anbal. Namun keseluruhan jalur tersebut bersinggungan dengan al-

Jurairi> dan Yazi>d bin Ha>ru>n yang menjadikan jalur tersebut d}a‘i>f, oleh karena itu 

penulis tidak melanjutkan penelitian ini kepada penelitian matan. 

 

13. Memanjangkan Bacaan 

Berkenaan dengan persoalan ini, hadis yang dijadikan rujukan bagi al-

Alba>ni dan akan diteliti dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: 

  250كانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة األول

Hadis ini dapat ditemukan pada kitab Sunan Abi> Da>wud, Kita>b S}ala>t, ba>b 

(ma> ja>’a fi> al-Qira>’ah fi>) al-Z}ahr, hadis ke-800. Secara lengkap hadis tersebut 

sebagai berikut:
251

  

ثَ َنا ثَ َنا َعِلي   ْبن   اْلََْسن   َحدَّ  َأِب  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  ََيَْي  َعنْ  َمْعَمر   َأْخبَ رَنَا الرَّزَّاقِ  َعْبد   َحدَّ
 اأْل وَل  الرَّْكَعةَ  النَّاس   ي ْدرِكَ  َأنْ  ِبَذِلكَ  ي رِيد   أَنَّه   َفظَنَ نَّا قَالَ  أَبِيهِ  َعنْ  قَ َتاَدةَ 

Artinya :  

                                                           
250

Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, op. cit., h. 112-113. al-Alba>ni> menyebutkan bahwa 

hadis ini diriwayatkannya dari Abu> Da>wud dan Ibnu Khuzaiman. 
251

Abu> Da>wud, op. cit., h. 141. 
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Telah menceritakan kepada kami al-H}asan bin ‘Ali>  telah menceritakan 

kepada kami Abd al-Razza>q telah mengabarkan kepada kami Ma‘mar dari 

Yahya> dari ‘Abdulla>h bin Abu> Qata>dah dari ayahnya dia berkata; "Hingga 

kami menyangka beliau memanjangkan bacaannya karena ingin menunggu 

supaya orang-orang mendapatkan raka‘at pertama." 

 

a. Kritik Sanad 

Selain diriwayatkan oleh Abu>> Da>wud, sebagaimana rujukan al-Alba>ni>, 

hadis yang senada juga dapat ditemukan dalam riwayat al-Baihaqi>,
252

 dan ‘Abd 

al-Raza>q.
253

 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

                   

                 
               

    

                 

    

    

           

            

                      

            

              

            

                          

                            

            

            

                 

    

            

            

 
                                                           

252
Al-Baihaqi>, op. cit., J. II., h. 95.  

253
‘Abd al-Raza>q, op. cit., J. II., h. 104. 
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Abu>> Da>wud dilahirkan pada tahun 202 Hijriyah dan wafat pada tahun 275 

Hijriyah di Bas}rah. Banyak komentar ulama tentang Abu>> Da>wud, antara lain: al-

Ha>kim Abu>> ‘Abd Allah, Abu>> ‘Abd Allah bin Mandah, Abu>> H}a>tim bin H}ibba>n 

dan lain-lain yang menilai positif pada mukharrij ini. Tercatat sebagai murid dari 

Al-Hasan bin ‘Ali>.
254

 

Al-Hasan bin ‘Ali>> bin Muh}ammad al-Huz\a>li> al-Khalla>l Abu>> ‘Ali>> tercatat 

sebagai guru dari Abu>> Da>wud dan murid dari ‘Abd al-Raza>q bin Hamma>m. Di 

antara yang memberikan penilaian s\iqah pada rawi ini adalah: Ya‘qu>b bin 

Syaibah, al-Nasa>’i>, dan Abu>> Bakr al-Khat}i>b. Sementara Yah}ya> bin Ma‘i>n dan 

Ah}mad bin H}anbal menilai rawi ini s}adu>q. Al-Z|ahabi menilai rawi ini s\abat.255
 

‘Abd al-Raza>q bin Hamma>m bin Na>fi‘ al-H}imyari> ini tercatat sebagai guru 

dari al-Hasan bin ‘Ali>> dan murid dari Ma‘mar bin Ra>syid. Namun demikian ada 

juga para kritikus yang memberikan kritiknya pada rawi ini. Di antara yang 

mengkritik tersebut adalah saudaranya sendiri yakni ‘Abd al-Wahha>b bin 

Hamma>m. Ah}mad bin H}anbal sendiri memberikan kritisi bahwa sebelum tahun 

200 H. penglihatan rawi ini masih baik dan hadis yang diriwayatkannya juga 

berstatus s}ah}i>h}. Sementara setelah penglihatannya tidak baik, hadis yang 

disampaikan bermasalah karena ia d}a‘i>f al-sima>‘.256
 

Ma’mar bernama lengkap Ma’mar bin Ra>syid al-Azdi> al-H}udda>ni>, Abu>> 

‘Urwah Ibn Abi> ‘Amru>  al-Bas}ri>. Tercatat sebagai guru dari ‘Abd al-Raza>q bin 

Hamma>m dan murid dari Yah}ya>. Periwayat ini dinilai s\iqah oleh para kritikus.
257

  

                                                           
254

Lihat Jama>l al-Di>n Abi> al-Hajja>j Yu>suf al-Mizzi>, selanjutnya disebut al-Mizzi>, Tahz\i>b 
al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l (Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1973) J. XXI, h. 355-367 

255
Al-Mizzi>, op. cit., J. VI., h. 259-263. 

256
Al-Mizzi>, op. cit., J. XVIII., h. 52-62. Lihat Ibnu Abi> H}a>tim, op. cit., J. VI., h. 38. Ibnu 

H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VIII., h. 412. Abu> Ah}mad bin ‘Adi> al-Jurja>ni>, op. cit., J. VI., h. 538. 

Jama>l al-Di>n al-Juzi>, op. cit., J. II., h. 104. Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, al-Mugni>...op. cit., J. II., h. 

393. 
257

Al-Mizzi>, op. cit., J. XXVIII., h. 303-312. Lihat juga Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. VIII., h. 

255-257. Ibn H}ibba>n, op. cit., J. VII., h. 484. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. II., h. 227. 
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Yah>ya> ini bernama lengkap Yah}ya> bin Abi> Kas\i>r al-T}a>’i>. Tercatat sebagai 

guru dari Ma’mar
 
dan murid dari ‘Abdulla>h bin Abi> Qata>dah. Dinilai s\iqah oleh 

al-‘Ajli, Abu> H}a>tim dan Ibn H}ajar al-‘Asqala>ni>.
258

 

‘Abdulla>h ibn Abi> Qata>dah al-Ans}a>ri> al-Sulami>. Tercatat sebagai gurunya, 

ayahnya sendiri, yakni Abu>> Qata>dah. Sementara muridnya adalah Yah}ya> bin Abi> 

Kas\i>r. Periwayat ini dinilai s\iqah.259 

Dari paparan ini terlihat yang ‘disorot’ adalah ‘Abd al-Raza>q bin 

Hamma>m. Periwayat ini dinilai lemah karena bahwa sebelum tahun 200 H. 

penglihatan rawi ini masih baik dan hadis yang diriwayatkannya juga berstatus 

s}ah}i>h}. Sementara setelah penglihatannya tidak baik, hadis yang disampaikan 

bermasalah karena ia d}a‘i>f al-sima>‘.  

Untuk alasan ini penulis beranggapan bahwa tidak ada hubungan antara 

lemahnya penglihatan dengan tidak baiknya pendengaran. oleh karena itu penulis 

beranggapan bahwa hadis ini tetap bisa digunakan sebagai dalil. 

 

b. Kritik Matan  

Sebagaimana terlihat dan digambarkan pada jalur sanad di atas, hadis ini 

tidak memiliki corraboration  (pendukung) tingkat sya>hid. Terlihat dalam 

gambar tersebut bahwa pada tingkatan sahabat hadis ini hanya diriwayatkan oleh 

Abu> Qata>dah.  

                                                                                                                                                               
Abu> al-Wali>d al-Andalusi>., J. II., h. 741. Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar...op. cit., J. VI., h. 471. 

Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Mi>za>n...op. cit., J. IV., h. 154. 
258

Al-Mizzi>, op. cit., J. XXXI., h. 504-511. Bandingkan dengan Ibnu Abi> H}a>tim, op. cit., J. 

IX., h. 141-142. Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VII., h. 591. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. 
cit., J. II., h. 348. Abu> al-Wali>d al-Andalusi, op. cit., J. III., h. 1225-1226. 

259
Al-Mizzi>, op. cit., J. XV., h. 440-442. Lihat juga Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. V., h. 32. Ibn 

H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. V., h. 20-21. Abu> al-Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J. II., h. 815. Ibn 

H}ajar al-‘Asqala>ni, al-Is}a>bah fi> Tamyi>z al-S}ah}a>bah (Cet I; Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 

1415), J. VII., h. 272. 
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Terlihat dari varian tiga hadis yang ditemukan bahwa hadis ini 

diriwayatkan secara makna. Hal ini terbukti karena pada jalur al-Baihaqi> dan 

Abu> Da>wud riwayat ini langsung dimulai dari kalimat ... َفظَنَ نَّا أَنَّه  ي رِيد  ِبَذِلكَ   . 
Sementara pada riwayat jalur ‘Abd al-Razza>q matan hadis ini diawali dengan ... 

َا الظ ْهرَ  بَِنا ي َصل ي َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهلل   َصلَّى اللَّهِ  َرس ول   َكانَ   اأْل وَل  ةَ الرَّْكعَ  ي َطو ل   وََكانَ  اآْليََة، َأْْسََعَنا فَ ر ِبَّ
الظ ْهرِ  َصاَلةِ  ِمنْ  اأْل وَل  الرَّْكَعةَ  َوي َطو ل   اْلَفْجِر، َصاَلةِ  ِمنْ   .  

Dalam kajian penulis belum ditemukan adanya dalil lain yang berlawanan 

dengan hadis yang sedang diteliti ini. Penulis bahkan menemukan beberapa hadis 

yang sejalan dengan hadis ini. Di antaranya adalah hadis berikut ini: 

ثَ َنا اْبن  َأِب َعِدي  َعْن اْلَْجَّاِج يَ ْعِن الصَّوَّاَف َعْن َيَْ  ثَ َنا ُم َمَّد  ْبن  اْلم ثَ نَّ اْلَعَنزِي  َحدَّ َي َحدَّ
َكاَن َرس ول   َدَة َوَأِب َسَلَمَة َعْن َأِب قَ َتاَدَة قَالَ َوه َو اْبن  َأِب َكِثي  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َأِب قَ َتا

 ِبَفاحِتَِة اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم ي َصل ي بَِنا فَ يَ ْقرَأ  يف الظ ْهِر َواْلَعْصِر يف الرَّْكَعتَ ْيِ اأْل ولَيَ ْيِ 
َيانًا وََكاَن ي َطو ل  الرَّْكَعَة اأْل وَل ِمْن الظ ْهِر َوي  َقص ر  الثَّانَِيَة اْلِكَتاِب َوس وَرتَ ْيِ َوي ْسِمع َنا اآْليََة َأحْ 

 260وََكَذِلَك يف الص ْبحِ 

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Muh}ammad bin al-Mus\anna> al-‘Anazi> 

telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi> ‘Adi> dari al-H}ajja>j, yaitu al-

S}awwa>f dari Yah}ya>, yaitu Ibnu Abi> Kas\i>r dari Abdulla>h bin Abi-Qata>dah 

dan Abu> Salamah dari Abu> Qata>dah dia berkata, "Dahulu Rasu>lullah shalat  

bersama kami (sebagai imam), lalu membaca al-fatihah dan dua surat dalam 

shalat zhuhur dan ashar pada dua raka'at yang pertama. Dan terkadang beliau 

memperdengarkan (bacaan) ayat. Beliau memanjangkan raka'at pertama dari 

shalat zhuhur dan memendekkan yang kedua. Dan demikian juga dalam 

shalat shubuh." 

Pada awalanya karena keberadaan Al-Hasan bin ‘Ali> yang dinilai s}adu>q 

oleh kritikus, hadis ini berstatus H}asan. Dengan adanya dukungan dari riwayat 

Muslim ini yang dianggap s}ah}i>h}, maka memperkokoh hadis yang sedang diteliti. 

Oleh karena itu hadis ini bisa dinilai s}ah}i>h} li gairih dan dapat digunakan sebagai 

h}ujjah. 

                                                           
260

Muslim, op. cit., J. I., h. 333.  
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14. Petunjuk Bagi yang Salah dalam Pelaksanaan Shalat  

Berkenaan dengan ini al-Alba>ni> mengemukakan sebagai berikut: 

وقد أمر ) املسيء صالته ( بقراءة الفاحتة يف كل ركعة حيث قال له بعد أن أمره بقراءهتا 
  261يف الركعة األول

Ungkapan ini sesungguhnya pemahaman al-Alba>ni> terhadap beberapa 

hadis. Di dalam kitabnya al-Alba>ni> merujuk pendapatnya kepada periwayatan 

Abu>> Da>wu>d
262

 dan Ah}mad.
263

 Namun demikian setelah dilakukan penelusuran 

secara seksama ternyata hadis yang senada ini juga ternyata dapat ditemukan di 

dalam s}ah}i>h} al-Bukha>ri264 dan Muslim,
265

 oleh karena itu dalam penelitian ini 

penulis merasa tidak perlu lagi meneliti ulang.  

 

15. Ayat yang Dibaca pada Shalat  ‘Isya> 

Berkenaan dengan ini al-Alba>ni> mengemukakan hal berikut ini: 

  266 كان صلى اهلل عليه وسلم يقرأ يف الركعتي األوليي من وسط املفصل
Ketika ditelusuri melalui mu’jam, terdapat keterangan yang tidak persis 

sama (يقرأ يف العشاء بوسط املفصل) hadis ini ternyata dapat ditemukan di kitab 

Sunan al-Nasa>‘i> Kitab Iftita>h} ba>b 61 dan kitab Musnad Ah}mad bin H}anbal Juz 2 

halaman 300.
267

  

Kedua jalur transmisi hadis ini dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

 

                                                           
261

Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, op. cit., h. 114. al-Alba>ni> menyebutkan bahwa hadis 

ini diriwayatkannya dari Abu> Da>wud dan Ah}mad.  
262

Abu>> Da>wu>d, op. cit., J. I., h. 226.  
263

Ah}mad bin H}anbal, op. cit., J. XV., h. 400.  
264

al-Bukha>ri>, S}ah}i>h} al-Bukha>ri> (Cet. I; Saudi: Da>r T}u>q al-Naja>t, 1422 H.), J. I., h. 152. 
265

Muslim, op. cit., J. I., h. 297.  
266

 Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, op. cit., h. 116. al-Alba>ni> menyebutkan bahwa hadis 

ini diriwayatkannya dari al-Nasa>’i> dan Ah}mad. 
267

 A.J. Wensinck, op. cit., J. VII, h. 206. 
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Hadis yang tercantum dalam Sunan al-Nasa>‘i> adalah sebagai berikut: 

ثَ َنا قَالَ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبن   َهار ون   َأْخبَ َرنَا  ب َكْيِ  َعنْ  ع ْثَمانَ  ْبنِ  الضَّحَّاكِ  َعنْ  ف َدْيك   َأِب  اْبن   َحدَّ
 َصاَلةً  َأْشَبهَ  َأَحد   َورَاءَ  َصلَّْيت   َما قَالَ  ه َريْ َرةَ  َأِب  َعنْ  َيَسار   ْبنِ  س َلْيَمانَ  َعنْ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ 

 ِمنْ  اأْل ولَيَ ْيِ  الرَّْكَعتَ ْيِ  ي ِطيل   َكانَ  س َلْيَمان   قَالَ  ف اَلن   ِمنْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى اللَّهِ  ِبَرس ولِ 
 يف  َويَ ْقرَأ   اْلم َفصَّلِ  ِبِقَصارِ  اْلَمْغِربِ  يف  َويَ ْقرَأ   اْلَعْصرَ  َوُي َف ف   اأْل ْخرَيَ ْيِ  َوُي َف ف   الظ ْهرِ 

 اْلم َفصَّلِ  ِبط َولِ  الص ْبحِ  يف  َويَ ْقرَأ   لِ اْلم َفصَّ  ِبَوَسطِ  اْلِعَشاءِ 
 قال الشيخ األلباِن : صحيح

Artinya :  

Telah mengabarkan kepada kami Ha>ru>n  bin ‘Abdulla>h dia berkata; telah 

menceritakan kepada kami Ibnu Abu> Fudaik dari al-D}ahha>k bin Us\ma>n dari 

Bukair bin ‘Abdulla>h dari Sulaima>n bin Yasa>r dari Abu> Hurairah dia berkata; 

"Aku belum pernah Shalat  di belakang imam yang lebih mirip dengan Shalat 
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nya Rasu>lalla>h Shallallalla>hu ‘alaihi wa sallam daripada Shalat  di belakang 

si Fulan." Sulaima>n   berkata; 'la memperlama dua rakaat pertama pada 

Shalat  Zuhur dan meringankannya pada dua rakaat terakhir. la juga 

meringankan Shalat  Ashar, membaca surat-surat pendek pada Shalat  

Maghrib, membaca surat yang sedang pada Shalat  Isya dan membaca surat 

yang panjang pada Shalat  Subuh." 

 

a. Kritik Sanad 

Ahli hadis ini bernama Ah}mad bin Syu‘aib bin ‘Ali>> bin Sina>n bin Bah}r bin 

Di>nar, Abu>> ‘Abd al-Rahma>n al-Nasa>’i>. ‘Abd al-Rah}ma>n bin ‘Adi> berkomentar 

bahwa al-Nasa>’i> adalah salah seorang imam umat Islam. Komentar senada juga 

dilontarkan oleh antara lain: al-Ha>kim Abu>> ‘Abd Allah, Muh}ammad bin Sa‘d al-

Ba>wardi>, dan Abu>> al-Husain Muh}ammad bin al-Muz}affar. Sementara itu 

disebutkan bahwa al-Nasa>’i> dilahirkan tahun 215 Hijriyah dan wafat pada tahun 

303 Hijriyah. Tercatat sebagai murid dari Ha>ru>n bin ‘Abdulla>h.
268

 

Ha>ru>n bin ‘Abdulla>h bernama lengkap Ha>ru>n bin ‘Abdulla>h bin Marwa>n al-

Bagda>di>, Abu>> Mu>sa> al-Baza>z. Tercatat sebagai guru dari al-Nasa>’i> dan murid dari 

Muh}ammad bin Isma>’i>l bin Abi> Fudaik. Abu> H}a>tim menilai rawi ini s}adu>q. Al-

Nasa>’i> dan Ibn H}ajar menilai s\iqah. Ibn H}ibba>n menyebutkannya dalam al-S|iqa>t. 

Sementara al-Z|ahabi> menilainya s\iqah h}a>fiz}.269
  

Bin Abi> Fudaik ini bernama lengkap Muh}ammad bin Isma>’i>l bin Abi> 

Fudaik. Tercatat sebagai guru dari Ha>ru>n bin ‘Abdulla>h dan murid dari al-D}aha>k 

bin ‘Us \ma>n al-H}iz\a>mi>. Al-Nasa>’i> menilai rawi ini laisa bihi ba’s. Yah}ya> bin 

Ma‘i>n menilai s\iqah. Sementara Ibn H}ajar dan al-Z|ahabi> menilai s}adu>q.
270

 

                                                           
268

Al-Mizzi>, op. cit., J. I, h. 328-340  
269

Al-Mizzi>, op. cit., J. XXX., h. 96-100. Lihat juga Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. IX., h. 92. 

Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t., J. IX., h. 239-240. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., II., h. 322.  
270

Al-Mizzi>, op. cit., J. XXIV., h. 485-488. Lihat pula Ibn H}ibba>n, al-S|iqat...op. cit., J. IX., 

h. 42. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. II., h. 164. Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Mi>za>n...op. 
cit., J. III., h. 483. 
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al-D}aha>k bin ‘Us \ma>n bernama lengkap al-D}aha>k bin ‘Us \ma>n bin ‘Abdulla>h 

bin Kha>lid bin H}aza>m al-Qurasyi> al-Asadi> al-H}iza>mi>. Tercatat sebagai guru dari 

Muh}ammad bin Isma>’i>l bin Abi> Fudaik
 
dan murid dari Bukair bin ‘Abdulla>h al-

Asyaji. Ibn H}ajar menilai s}adu>q yu>ham,  Abu>> Zur‘ah yang menilainya laisa bi 

qawi>. Yah}ya> bin Ma‘i>n dan Ibn Madini> menilai s\iqah.
271

  

Bukair bin ‘Abdulla>h bernama lengkap Bukair bin ‘Abdulla>h bin al-Asyaji 

al-Qurasyi>. Tercatat sebagai guru dari al-D}aha>k bin ‘Us \ma>n dan murid dari 

Sulaima>n bin Yasa>r. Ah}mad bin H}anbal, Abu> H}a>tim Yah}ya> bin Ma‘i>n, al-‘Ijli> dan 

Ibn H}ajar menilai s\iqah. Al-Nasa>’i> menilai s\iqah s\abat. Ibn H}ibba>n 

menyebutkannya dalam al-S|iqa>t.272
 

Sulaima>n bin Yasa>r bernama lengkap Sulaima>n bin Yasa>r al-Hila>li>, Abu>> 

Ayu>b. Tercatat sebagai guru dari Bukair bin ‘Abdulla>h dan murid dari Abu>> 

Hurairah. Abu> Zur‘ah dan al-‘Ijli> menilai s\iqah ma’mu>n. Yah}ya> bin Ma‘i>n 

menilai s\iqah.
273

 

Dengan demikian, maka penulis berkesimpulan bahwa jalur periwayatan ini 

bisa digunakan sebagai dalil. 

Sementara hadis yang tercantum dalam Musnad Ah}mad bin H}anbal adalah 

sebagai berikut: 

ثَ َنا ثَ َنا ف َدْيك   َأِب  ْبنِ  ِإْْسَاِعيلَ  ْبن   ُم َمَّد   َحدَّ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  ب َكْيِ  َعنْ  ع ْثَمانَ  ْبن   الضَّحَّاك   َحدَّ
 َصلَّى اللَّهِ  َرس ولِ  بَ ْعدَ  َأَحد   َورَاءَ  َصلَّْيت   َما قَالَ  أَنَّه   ه َريْ َرةَ  َأِب  َعنْ  َيَسار   ْبنِ  س َلْيَمانَ  َعنْ 

                                                           
271

Al-Mizzi>, op. cit., J. XIII., h. 272-275 Bandingkan dengan Syams al-Di>n Muh}ammad bin 

Ah}mad al-Z|ahabi>, op. cit., J. 3., h. 444 yang menyatakan bahwa Abu> Ha>tim menyebutkan bahwa 

hadis yang diriwayatkan oleh al-D}aha>k bin ‘Us \ma>n ini tidak bisa dijadikan h}ujjah. Penulis tak 

bisa menyimpulkan kelemahan periwayat ini. Meskipun ia dinyatakan lemah ternyata ia juga 

temasuk dalam daftar periwayat Imam Muslim dan tercantum pula dalam periwayat yang s\iqah 
pada daftar Ibnu Hibba>n. Lihat Abu> Bakr bin Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 324. Ibnu H}ibba>n, op. 
cit., J. VI., 482. 

272
Al-Mizzi>, op. cit., J. IV., h. 242-246. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. II., h. 403-404. Ibn 

H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VI., h. 106. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 92. 
273

Al-Mizzi>, op. cit., J. XII., h. 100-105. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 262. 

Abu> al-Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J. III., h. 1120. 
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 َكانَ  س َلْيَمان   قَالَ  ف اَلن   ِمنْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى اللَّهِ  ِبَرس ولِ  َصاَلةً  َأْشَبهَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه  
 ْغِربِ اْلمَ  يف  َويَ ْقرَأ   اْلَعْصرَ  َوُي َف ف   اأْل ْخَريَ ْيِ  َوُي َف ف   الظ ْهرِ  ِمنْ  اأْل ولَيَ ْيِ  الرَّْكَعتَ ْيِ  ي ِطيل  

  اْلم َفصَّلِ  ِبِطَوالِ  الص ْبحِ  يف  َويَ ْقَرأ   اْلم َفصَّلِ  ِبَوَسطِ  اْلِعَشاءِ  يف  َويَ ْقرَأ   اْلم َفصَّلِ  ِبِقَصارِ 
Artinya :  

Telah menceritakan kepada kami Muh}ammad bin Isma'il bin Abi Fudaik 

telah menceritakan kepada kami Adl al-D}ahha>k bin Us\ma>n  dari Bukair bin 

‘Abdulla>h dari Sulaima>n   bin Yasa>r   dari Abu> Hurairah, dia berkata; "Aku 

tidak pernah Shalat  di belakang seorangpun setelah Shalat  di belakang 

Rasu>lalla>h s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam, yang paling persis dengan Shalat  

Rasu>lalla>h s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam kecuali  Shalat nya fulan", Sulaima>n 

bin Yasa>r berkata; "Fulan tersebut memanjangkan dua rakaat awal Shalat  

dhuhur dan meringankan dua rakaat akhirnya, ia juga meringankan Shalat  

asar, dan ia membaca dalam Shalat  maghrib dengan surat yang qishor 

mufasshol (yang ayatnya pendek), ia juga membaca dalam Shalat  isyà 

dengan surat yang wasat} mufas}s}al (ayatnya sedang), dan ia juga membaca 

dalam Shalat  subuh dengan surat yang t}iwa>l mufas}s}al (ayatnya panjang)." 

Jalur sanad yang diriwayatkan melalui Ah}mad bin H}anbal ini tidak berbeda 

dengan jalur sebelumnya. Oleh karena itu penulis tidak perlu mengurai dan 

menguji kembali  kualitasnya. 

 

b. Kritik Matan 

Sebagaimana disebutkan oleh al-Alba>ni> bahwa hadis ini bersumber dari al-

Nasa>’i> dan Ah}mad bin H}anbal. Demikianlah yang penulis temukan dari 

penelusuran.  

Hadis ini tidak memiliki sya>hid. Hadis ini hanya terpecah menjadi dua jalur 

setelah rawi Ibn Abi> Fudaik yang meriwayatkan hadis kepada Ha>ru>n bin 

‘Abdilla>h dan Ah}mad bin H}anbal. Dengan keadaan ini sangat memungkinkan 

hadis ini diriwayatkan secara lafal. Hal ini terbukti bahwa pada kedua 

periwayatan ini matan yang digunakan tidak berbeda. 

Penulis belum menemukan ada hadis lain yang berbeda dengan hadis ini. 

Dalam penelusuran penulis, paling tidak ditemukan 13 (tiga belas) riwayat lain 
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yang bisa dijadikan penguat riwayat ini.
274

 Penulis cukupkan pada dua riwayat al-

Bukha>ri dan Muslim berikut ini sebagai pendukung. 

ثَ نَ  ثَ َنا أَب و ن  َعْيم  قَاَل َحدَّ َكاَن  ا َشْيَبان  َعْن ََيَْي َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َأِب قَ َتاَدَة َعْن أَبِيِه قَالَ َحدَّ
ْلِكَتاِب النَِّب  َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْقرَأ  يف الرَّْكَعتَ ْيِ اأْل ولَيَ ْيِ ِمْن َصاَلِة الظ ْهِر ِبَفاحِتَِة ا

أْل وَل َوي  َقص ر  يف الثَّانَِيِة َوي ْسِمع  اآْليََة َأْحَيانًا وََكاَن يَ ْقرَأ  يف اْلَعْصِر َوس وَرتَ ْيِ ي َطو ل  يف ا
 ِبَفاحِتَِة اْلِكَتاِب َوس وَرتَ ْيِ وََكاَن ي َطو ل  يف اأْل وَل وََكاَن ي َطو ل  يف الرَّْكَعِة اأْل وَل ِمْن َصاَلةِ 

 275انَِيةِ الص ْبِح َوي  َقص ر  يف الثَّ 
Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Abu > Nu‘aim berkata, telah menceritakan 

kepada kami Syaiba>n dari Yah}ya> dari ‘Abdulla>h bin Abu> Qata>dah dari 

Bapaknya berkata, "Rasu>lullah s}allalla>hu ‘alaihi wasallam pada dua rakaat 

pertama dalam shalat Zhuhur membaca al-Fa>tih}ah dan dua surah, beliau 

memanjangkan rakaat pertama dan memendekkan pada rakaat kedua, dan 

terkadang beliau memperdengarkan bacaannya. Dalam shalat  Ashar beliau 

membaca al-Fa>tih}ah dan dua surah, dan memanjangkan pada rakaat yang 

pertama. Demikian pula dalam shalat  Shubuh, beliau memanjangkan bacaan 

pada rakaat pertama dan memendekkakan pada rakaat kedua." 

 

ثَ َنا يَزِيد  ْبن  َهار وَن َأْخبَ َرنَا ََهَّام  َوأَبَان  ْبن  يَزِيَد َعنْ  ثَ َنا أَب و َبْكِر ْبن  َأِب َشْيَبَة َحدَّ ََيَْي  َحدَّ
َكاَن يَ ْقرَأ    َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ْبِن َأِب َكِثي  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َأِب قَ َتاَدَة َعْن أَبِيهِ 

نًا َويَ ْقرَأ  يف الرَّْكَعتَ ْيِ اأْل ولَيَ ْيِ ِمْن الظ ْهِر َواْلَعْصِر ِبَفاحِتَِة اْلِكَتاِب َوس وَرة  َوي ْسِمع َنا اآْليََة َأْحَيا
 276يف الرَّْكَعتَ ْيِ اأْل ْخَريَ ْيِ ِبَفاحِتَِة اْلِكَتابِ 

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Abu> Bakar bin Abi> Syaibah telah 

menceritakan kepada kami Yazi>d bin Ha>ru>n telah mengabarkan kepada kami 

Hamma>m dan Aba>n bin Yazi>d dari Yah}ya> bin Abi> Kas\i>r dari Abdulla>h bin 

Abi> Qata>dah dari bapaknya "Bahwa Nabi s}allalla>hu ‘alaihi wasallam dahulu 

membaca al-Fa>tih}ah dan satu surat dalam dua rakaat pertama dari shalat  

zhuhur dan ashar, dan terkadang memperdengarkan ayat, dan beliau 

membaca al-Fa>tih}ah pada dua rakaat yang lainnya." 

                                                           
274

Riwayat pendukung itu dapat penulis temukan masing-masing satu buah pada riwayat 

al-Bukha>ri>, Muslim, dan al-Nasa>’i>. 8 (delapan) riwayat Ah}mad. 2 (dua) riwayat Ibn Ma>jah.  
275

Al-Bukha>ri>, op. cit., J. I., h. 152.  
276

Muslim, op. cit., J. I., h. 333.  
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Oleh karena itu, pada dasarnya hadis ini berstatus h}asan karena keberadaan 

Muh}ammad bin Isma>’i>l bin Abi> Fudaik yang dinilai laisa bihi ba’sun. Namun 

demikian, dengan beberapa hadis pendukung dari Bukha>ri> dan Muslim ini, maka 

memperkokoh riwayat yang sedang diteliti. Oleh karena itu penulis 

menyimpulkan bahwa hadis ini berstatus s}ah}i>h} li gairih dan dapat digunakan 

sebagai h}ujjah. 

 

16. Membaca dengan Suara Keras dan Pelan 

Berkenaan dengan persoalan ini, al-Alba>ni> menyebutkan sebagai berikut: 

  277وكان صلى اهلل عليه وسلم رِبا جهر بالقراءة فيها ورِبا أسر

Ketika ditelusuri melalui mu’jam, hadis ini ternyata tidak tisebutkan persis 

sama dengan apa yang diungkap oleh al-Alba>ni>. Hadis yang hampir sama dengan 

ini adalah yang terdapat dalam kitab Sunan al-Nasa>’i>, Kita>b Qiya>m al-Lail, ba>b 

23,
278

 hadis ke-1662:  

ثَ َنا قَالَ  ي وس فَ  ْبن   ش َعْيب   َأْخبَ َرنَا  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  َصاِلح   ْبنِ  م َعاِويَةَ  َعنْ  الرَّْْحَنِ  َعْبد   َحدَّ
 بِاللَّْيلِ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى اللَّهِ  لِ َرس و  ِقرَاَءة   َكاَنتْ  َكْيفَ  َعاِئَشةَ  َسأَْلت   قَالَ  قَ ْيس   َأِب 

َا يَ ْفَعل   َكانَ  َقدْ  َذِلكَ  ك ل   قَاَلتْ  ي ِسر   أَمْ  جَيَْهر   َا َجَهرَ  ر ِبَّ  279 َأَسرَّ  َور ِبَّ
Artinya : 

Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib bin Yusuf dia berkata; telah 

menceritakan kepada kami '‘Abd al-Rah}ma>n dari Mu'awiyah bin Shalih dari 

'‘Abdulla>h bin Abu> Qais dia berkata; "Aku pernah bertanya kepada Aisyah 

tentang cara Rasu>lalla>h s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam membaca (Al Qur'an) di 

malam hari, `Beliau membacanya dengan bersuara keras atau pelan (tanpa 

bersuara)? ' Aisyah menjawab; 'Semuanya pernah dilakukan beliau. Kadang 

beliau membacanya dengan suara keras dan kadang membacanya dengan 

pelan (tanpa bersuara) '." 
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Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, op. cit., h. 117. al-Alba>ni> menyebutkan bahwa hadis 

ini diriwayatkannya dari al-Nasa>’i>. 
278

 A.J. Wensinck, op. cit., J. V, h. 340 
279

Abu> ‘Abd al-Rahma>n Ah}mad bin Syu’aib bin ‘‘Ali> y al-Nasa>’i> selanjutnya disebut al-

Nasa>’i>, Sunan al-Nasa>’i>  (Riyad}: Maktabah al-Ma’a>rif li al-Nas}ri wa al-Tauzi>’, 1417 H),  h. 273. 
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a. Kritik Sanad 

Selain diriwayatkan oleh al-Nasa>’i>, sebagaimana rujukan al-Alba>ni>, hadis 

yang senada juga dapat ditemukan dalam riwayat Ah}mad bin H}anbal,
280

 Ibnu 

Khuzaimah,
281

 dan al-Baihaqi.
282

 Untuk lebih jelas jalur sanad hadis ini dapat 

dilihat sebagai berikut: 

                                      

          

              

             

       

                      

                         

                                

                       

               

          

                              

                 

                                     

       

        

    

          

            

          

    

   

    

             

          

          

     

   

    

            

 

Ahli hadis ini bernama Ah}mad bin Syu‘aib bin ‘Ali>> bin Sina>n bin Bah}r bin 

Di>nar, Abu>> ‘Abd al-Rahma>n al-Nasa>’i>. ‘Abd al-Rah}ma>n bin ‘Adi> berkomentar 

bahwa al-Nasa>’i> adalah salah seorang imam umat Islam. Komentar senada juga 
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Ah}mad bin H}anbal, op. cit., J. XLII, h. 82.  
281

Ibnu Khuzaimah, op. cit., J. II., h. 189.  
282

Al-Baihaqi>, op. cit., J. III., h. 19. 
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dilontarkan oleh antara lain: al-Ha>kim Abu>> ‘Abd Allah, Muh}ammad bin Sa‘d al-

Ba>wardi>, dan Abu>> al-Husain Muh}ammad bin al-Muz}affar. Sementara itu 

disebutkan bahwa al-Nasa>’i> dilahirkan tahun 215 Hijriyah dan wafat pada tahun 

303 Hijriyah. Tercatat sebagai murid dari Syu‘aib bin Yu>suf.
283

 

Syu‘aib bin Yu>suf bernama lengkap Syu‘aib bin Yu>suf al-Nasa>’i>. Tercatat 

sebagai guru dari al-Nasa>’i> dan murid dari Abdur Rahman bin Mahdi>. Al-Nasa>’i>  

menilai rawi ini s\iqah  ma’mu>n, Abu> Zur‘ah menilai  s\iqah, Abu> H}a>tim menilai  

s}adu>q, sementara Ibnu H}ajar al-‘Asqala>ni> menilai  s\iqah 
284

 

‘Abdu al-Rahma>n ini bernama lengkap ‘Abdu al-Rahma>n bin Mahdi> bin 

H}assa>n bin ‘Abdu al-Rahma>n al-‘Anbari>. Tercatat sebagai guru dari Syu‘aib bin 

Yu>suf dan murid dari Mu‘a>wiyah. Ibnu H}ibba>n menyebutkan rawi ini dalam al-

S|iqa>t, Ah}mad bin H}anbal menilai  H}a>fiz}, Ibn al-Madi>ni> menilai  a‘lam al-na>s, 

Ibnu Sa‘d menilai s\iqah, Abu> H}a>tim menilai  s\iqah  ima>m, Ibnu H}ajar al-

‘Asqala>ni> menilai  s\iqah  s\abat ha>fiz}, sementara al-Z|ahabi> menilai  H}a>fiz}.285
 

Mu‘a>wiyah bin S}a>lih ini bernama lengkap Mu‘a>wiyah bin S}a>lih bin H}udair 

bin Sa‘i>d bin Sa‘d bin Fihr  al-Had}rami> Abu>> Amru>. Tercatat sebagai guru dari 

‘Abdu al-Rahma>n
 
dan murid dari ‘Abdulla>h bin Abi> Qais. Ah}mad bin H}anbal 

menilai  rawi ini s\iqah, Yah}ya> bin Ma‘i>n menilai  s\iqah, al-‘Ajli> menilai  s\iqah, 

al-Nasa>’i> menilai  s\iqah, Abu> Zur‘ah menilai  s\iqah  muh}addis\, Abu> H}a>tim 

menilai  s}a>lih al-hadi>s\, Ibnu H}ibba>n menyebutkan dalam al-S|iqa>t, al-Bazza>r 

menilai laisa bih ba’s, Ibnu H}ajar al-‘Asqala>ni> menilai  s}adu>q tapi punya keragu-

raguan, al-Z|ahabi> menilai  s}adu>q ima>m.286
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Al-Mizzi>, op. cit., J. I, h. 328-340  
284

Al-Mizzi>, op. cit., J. XII., h. 538-539. Lihat juga Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. IV., h. 353.   
285

Al-Mizzi>, op. cit., J. XVII., h. 430-443. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. V., h. 288. Ibn 

H}ibba>n, op. cit., J. VIII., h. 373. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 420.  
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Al-Mizzi>, op. cit., J. XXVIII., h. 186-198. Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VII., h. 470. 

Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. II., h. 229. Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siya>r...op. cit., J. VI., 

h. 573-576.  
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‘Abdulla>h bin Abi> Qais
 
ini tercatat sebagai guru dari Mu‘a>wiyah bin S}a>lih 

dan murid ‘A<’isyah. Al-Nasa>’i> menilai  s\iqah, al-‘Ajli menilai  s\iqah , Abu> H}a>tim 

menilai  s}a>lih al-hadi>s\, Ibnu H}ibba>n mennyebutkan dalam al-S|iqa>t, Ibnu H}ajar al-

‘Asqala>ni> menilai  s\iqah , al-Z|ahabi> menilai  s}adu>q.
287

 

Terlihat dari jalur di atas belum ditemukan masalah yang perlu 

dikemukakan. Dengan demikian maka hadis ini bisa digunakan sebagai dalil. 

 

b. Kritik Matan 

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa tidak memiliki corraboration pada 

tingkat sahabat. Pada tingkat ini hadis yang sedang diteliti hanya diriwayatkan 

melalui ‘A<’isyah. Riwayat ini baru terpecah menjadi dua jalur setelah rawi 

Mu’a>wiyah bin S}a>lih}. Rawi terakhir ini meriwayatkan hadis kepada ‘Abd al-

Rah}ma>n bin Mahdi> dan ‘Abdulla>h bin Wahb. 

Terlihat dari matan beberapa riwayat yang penulis temui bahwa hadis ini 

diriwayatkan secara makna. Hal ini terlihat dari berbagai susunan kalimat 

riwayat tersebut yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Untuk lebih 

jelasnya riwayat ini dapat dilihat di lampiran. 

Penulis belum menemukan ada dalil yang berbeda dengan hadis ini. 

Riwayat yang bisa ditemukan untuk menguatkan hadis ini adlaha riwayat al-

Tirmi>z\i> berikut ini: 

ثَ َنا اللَّْيث  َعْن م َعاِويََة ْبِن َصاِلح  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َأِب قَ ْيس  قَاَل َسأَْلت   ثَ َنا ق  تَ ْيَبة  َحدَّ  َحدَّ
َهر  َكْيَف َكاَنْت ِقرَاَءة  النَِّب  َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم بِاللَّْيِل َأَكاَن ي ِسر  بِاْلِقرَاَءِة أَْم جيَْ  َعاِئَشةَ 

َا َجَهَر فَ ق ْلت  اْلَْْمد  لِلَِّه الَّذِ  َا َأَسرَّ بِاْلِقرَاَءِة َور ِبَّ ي َجَعَل فَ َقاَلْت ك ل  َذِلَك َقْد َكاَن يَ ْفَعل  ر ِبَّ
  288قَاَل أَب و ِعيَسى َهَذا َحِديث  َحَسن  َصِحيح  َغرِيب   يف اأْلَْمِر َسَعةً 
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Al-Mizzi>, op. cit., J. XV., h. 460-461. Lihat juga Ibn abi> H}a>tim, op. cit., J. V., h. 138.  
288

Al-Tirmi>z\i>, op. cit., J. I., h. 571.  
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Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami 

al-Lais\ dari Mu‘a>wiyah bin S}a>lih dari Abdulla>h bin Abu> Qais dia berkata, 

saya bertanya kepada ‘A<’isyah, bagaimanakah bacaan Nabi s}allalla>hu ‘alaihi 

wasallam pada waktu shalat  malam, apakah beliau memelankan ataukah 

mengeraskan bacaannya? Dia menjawab, itu semua pernah dilakukan oleh 

beliau, terkadang beliau memelankan bacaannya dan terkadang pula beliau 

mengeraskan bacaannya. Saya berkata, segala puji bagi Allah yang telah 

menjadikan kelapangan dalam perkara ini. Abu Isa berkata, bahwa hadits ini 

hasan shahih gharib. 

Dengan demikian penulis berkesimpulan bahwa hadis ini memiliki kualitas 

yang baik. Dengan melihat penilaian terhadap para rawi hadis yang sedang 

diteliti ini maka penulis menyimpulkan bahwa hadis ini berstatus h}asan li z\a>tih. 

Hal ini karena ‘Abdulla>h bin Abi> Qais
 
dinilai s}adu>q. Dengan demikian hadis ini 

juga boleh dijadikan sebagai h}ujjah. 

 

17. Bacaan Shalat  Witir 

Berkenaan dengan permasalahan ini, al-Alba>ni> mengemukakan hal berikut 

ini: 

  289قرأ يف ركعة الوتر ِبائة آية من النساء

Penulis tidak menemukan riwayat Ah}mad sebagaimana rujukan al-Alba>ni>. 

Hadis ini hanya dapat penulis temukan dalam Sunan al-Nasa>’i>, Kita>b S}ala>t, ba>b 

al-Qira>’ah fi> al-Witr, hadis ke-1728. Secara lengkap hadis tersebut adalah sebagai 

berikut:
290

  

ثَ َنا قَالَ  يَ ْعق وبَ  ْبن   ِإبْ رَاِهيم   َأْخبَ َرنَا ثَ َنا قَالَ  الن  ْعَمانِ  أَب و َحدَّ  َعاِصم   َعنْ  َسَلَمةَ  ْبن   َْحَّاد   َحدَّ
 قَامَ  ث َّ  رَْكَعتَ ْيِ  اْلِعَشاءَ  َفَصلَّى ةِ َواْلَمِدينَ  َمكَّةَ  بَ ْيَ  َكانَ  م وَسى أَبَا َأنَّ  َِمَْلز   َأِب  َعنْ  اأْلَْحَولِ 
 َحْيث   َقَدَميَّ  َأَضعَ  َأنْ  أََلْوت   َما قَالَ  ث َّ  الن َساءِ  ِمنْ  آيَة   ِبِاَئةِ  ِفيَها فَ َقرَأَ  ِِبَا َأْوتَ رَ  رَْكَعةً  َفَصلَّى

                                                           
289

Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, op. cit., h. 122. al-Alba>ni> menyebutkan bahwa hadis 

ini diriwayatkannya dari al-Nasa>’i> dan Ah}mad. 
290

Al-Nasa>’i>, op. cit., h. 282. 
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 َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى اللَّهِ  َرس ول   بِهِ  قَ رَأَ  ِبَا أَق ْرَأ   نَاَوأَ  َقَدَمْيهِ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى اللَّهِ  َرس ول   َوَضعَ 
  َوَسلَّمَ 

Artinya :  

Telah mengabarkan kepada kami Ibra>him bin Ya'qub dia berkata; telah 

menceritakan kepada kami Abu> An Nu'man dia berkata; telah menceritakan 

kepada kami Hammad bin Salamah dari 'Ashim Al Ahwal dari Abu> Mijlaz 

bahwasanya Abu> Mu>sa> pernah berada di antara Makkah dan Madinah, dia 

Shalat  Isya' dua rakaat, kemudian berdiri, lalu Shalat  satu rakaat sebagai 

witir dengan membaca seratus ayat dari surah An-N’Isa>a'. Kemudian dia 

berkata: "Aku tidak menyia-nyiakan untuk menapakkan telapak kakiku 

dimana Rasu>lalla>h s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam menapakkan telapak kakinya, 

dan aku membaca sebagaimana Rasu>lalla>h s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

membacanya." 

a. Kritik Sanad 

Di samping periwayatan di atas, penulis juga menemukan hadis ini hadis 

yang senada pada riwayat al-Baihaqi>.
291

 Lebih jelas jalur rawi hadis ini dapat 

dilihat pada halaman berikutnya. 

Ahli hadis ini bernama Ah}mad bin Syu‘aib bin ‘Ali>> bin Sina>n bin Bah}r bin 

Di>nar, Abu>> ‘Abd al-Rahma>n al-Nasa>’i>. ‘Abd al-Rah}ma>n bin ‘Adi> berkomentar 

bahwa al-Nasa>’i> adalah salah seorang imam umat Islam. Komentar senada juga 

dilontarkan oleh antara lain: al-Ha>kim Abu>> ‘Abd Allah, Muh}ammad bin Sa‘d al-

Ba>wardi>, dan Abu>> al-Husain Muh}ammad bin al-Muz}affar. Sementara itu 

disebutkan bahwa al-Nasa>’i> dilahirkan tahun 215 Hijriyah dan wafat pada tahun 

303 Hijriyah. Tercatat sebagai murid dari Ibra>him bin Ya‘qu>b.
292

 

Ibra>him bin Ya‘qu>b bernama lengkap Ibra>him bin Ya‘qu>b bin Ish}a>q al-

Sa‘di>, Abu>> Isha>q al-Jauzaja>ni>. Tercatat sebagai guru dari al-Nasa>’i> dan murid 

dari Abu>> al-Nu‘ma>n
 
Muh}ammad bin al-Fad}l ‘A<rim. Al-Nasa>’i> menilai  s\iqah, 
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Al-Baihaqi>, op. cit., J. III., h. 37.   
292

Al-Mizzi>, op. cit., J. I, h. 328-340  
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Ibnu H}ajar al-‘Asqala>ni> menilai disebutkan dalam al-S|iqa>t Ibnu H}ajar al-

‘Asqala>ni> menilai s \iqah  Ha>fiz}, al-Z|ahabi> menilai  H}a>fiz}. 
293

 

 

                                       

               

                      

          
        

                 

                           

       

     

     

          

            

          

                          
     

                       

                      

                                      
    

                           
     

       

            

    

     

 

Abu>> al-Nu‘ma>n adalah Kunyah bagi Muh}ammad bin al-Fad}l al-Sadu>s yang 

dikenal juga dengan ‘A<rim. Tercatat sebagai guru dari Ibra>him bin Ya‘qu>b dan 

murid dari H}amma>d bin Salamah. Periwayat ini dinilai positif oleh banyak 

kritikus. Namun demikian ada juga yang menilai negatif. Di antara yang menilai 
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Al-Mizzi>, op. cit., J. II., h. 244-248. Lihat juga Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. II., h. 148. Ibn 

H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VIII., h. 81.   
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negatif tersebut antara lain: Abu>> ‘A<li> al-Zuraiqi> berkata: ‘A<rim menyampaikan 

hadis pada kami sebelum ia (melakukan) ikhtila>t. al-Bukha>ri> menyebutkan bahwa 

terjadi perubahan (تغي) di akhir usianya. Abu>> Ha>tim berpendapat bahwa ‘A<rim
 

telah melakukan ikhtila>t} pada akhir usianya dan ia mulai pikun (زال عقله), hadis 

yang diriwayatkannya sebelum terjadinya ikhtila>t} adalah s}ah}i>h}. Abu>> H}a>tim 

menulis dari rawi ini sebelum terjadinya ikhtila>t} yakni tahun empat belas.  Abu>> 

H}a>tim kemudian melanjutkan bahwa yang mendengar hadis dari rawi ini sebelum 

tahun 220 H., maka yang ia dengar adalah baik. Abu>> Zur‘ah bertemu dengan rawi 

ini tahun 220 H. Penilaian lain dapat dikemukakan berikut ini: al-Z|ahabi>  menilai  

s\iqah, al-‘Ajli> menilai  s\iqah, al-Bukha>ri> menilai berubah di akhir usianya, al-

Da>ruqut}ni> menilai  s\iqah namun berubah di akhir usianya, Ibnu H}ajar al-

‘Asqala>ni> menilai  s\iqah dan berubah di akhir usianya, al-Z|ahabi>  menilai  

berubah di akhir usianya.
294

  

H}amma>d bin Salamah bin Di>na>r al-Bas}ri adalah guru dari Abu>> al-Nu‘ma>n 

akan tetapi tidak tercatat sebagai murid dari ‘A<s}im al-Ah}wal. al-Nasa>’i> menilai  

s\iqah, Yah}ya> bin Ma‘i>n menilai  s\iqah, al-‘Ajli> menilai  s\iqah, Muh}ammad bin 

Sa‘d menilai  s\iqah. Periwayat ini meninggal pada tahun 167 H.
295

 

Namun demikian perlu dipertimbangkan pula komentar dari al-Mizzi> 

tentang apa yang terjadi pada periwayatan H}amma>d bin Salmah ini. al-Mizzi>  

menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan pada periwayatan dari ‘A<rim karena 

                                                           
294Ibid., J. XXXIV., h. 350, J. XXVI., h. 287-292. Bandingkan dengan Syams al-Di>n 

Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Us \ma>n al-Z|ahabi>, selanjutnya disebut ‘Us \ma>n al-Z|ahabi>,  Siyar al-
A‘la>m al-Nubala>’  (Cet. I; Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1982), J. X., h. 265-270. Lihat juga 

Ibnu Abi> H}a>tim, op. cit., J. VIII., h. 56-60. Ibnu H}ibba>n, al-Majru>h}i>n...op. cit., J. II., h. 278. Ibn 

Sya>hi>n, op. cit., J. I., h. 164. Ibn al-Jauzi>, op. cit., J. III., h. 91. Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, op. cit., J. 

IV., h. 6.  
295

Al-Mizzi>, op. cit., J. VII., h. 253-268. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. III., h. 140. Ibn H}ibba>n, 

al-S|iqa>t...op. cit., J. VI., h. 216. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 157.   
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‘A<rim sesunguhnya tidak meriwayatkan melalui jalur H}amma>d bin Salmah tetapi 

ia menisbahkannya kepada H}amma>d bin Salmah.
296

 

‘A<s}im al-Ah}wal bernama lengkap ‘A<s}im bin Sulaima>n al-Ah}wal, Abu>> ‘Abd 

al-Rah}ma>n al-Bas}ri>. Tercatat sebagai murid dari Abu>> Mijlaz La>hiq bin H}umaid, 

namun tidak tercatat sebagai guru dari H}amma>d bin Salamah. Ah}mad bin H}anbal 

menilai  rawi ini s\iqah, Yah}ya> bin Ma‘i>n menilai  s\iqah, Abu> Zur‘ah menilai  

s\iqah, al-‘Ajli> menilai  s\iqah, Ibn al-Madi>ni> menilai  s\iqah , Ibnu Sa‘d menilai 

s\iqah, Ibnu H}ibba>n menyebutkan dalam al-S|iqa>t, al-Bazza>r menilai s\iqah, Ibnu 

H}ajar al-‘Asqala>ni> menilai  s\iqah, al-Z|ahabi>  menilai  H}a>fiz}. Periwayat ini wafat 

pada tahun 142 H.
297

 

Abu>> Mijlaz adalah kuyah bagi La>h}iq bin H}umaid bin Sa‘i>d. Tercatat 

sebagai guru dari ‘A<s}im al-Ah}wal dan murid dari Abu>> Mu>sa> al-‘Asy‘ari>. al-‘Ajli> 

menilai  s\a>bit s\iqoh, Abu> Zur‘ah menilai  s\iqah, Ibnu H}ibba>n menilai  disebutkan 

dalam al-S|iqa>t, Yah}ya> bin Ma‘i>n menilai  mud}t}rib al-h}adi>s\, Ibnu H}ajar al-

‘Asqala>ni> menilai  s\iqah, al-Z|ahabi>  menilai  Imam s\iqah.298
 

Tampak sekali  yang menjadi permasalahan dalam jalur ini adalah ‘A<rim 

atau Abu>> al-Nu‘ma>n karena banyaknya kritikan. Oleh karena itu penulis 

beranggapan bahwa hadis ini d}a‘i>f dan tidak bisa dijadikan sebagai h}ujjah. 

 

b. Kritik Matan 

Sebagaimana terlihat pada jalur periwayatan di atas hadis tidak memiliki 

jalur pendukung pada tingkat sahabat (Sya>hid). Jalur per wayatan terpecah 
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Al-Mizzi>, op. cit., h. 269 Bandingkan dengan ‘Us \ma>n al-Z|ahabi>, op. cit., J. VII., h. 444-

456. 
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Al-Mizzi>, op. cit., J. XIII., h. 485-491. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. VI., h. 343. Syams al-

Di>n al-Z|ahabi>, op. cit., J. VI., h. 165.  
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Al-Mizzi>, op. cit., J. XXXIV., h. 255., J. XXXI., h. 176-180. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. 

IX., 124. Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. V., h. 518. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. II., 

h. 330. Abu> al-Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J. III., h. 1202. Ibn H}ajar al-‘Asqala>ni>, Taqri>b...op. cit., 
J. I., h. 586. 
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menjadi dua setelah rawi H}amma>d bin Salmah yang meriwayatkan hadis kepada 

Sulaima>n bin H}arb dan Abu> al-Nu‘ma>n. Akan tetapi jalur utama yang diteliti di 

sini adalah yang melalui Abu> al-Nu‘ma>n dan ia ter-jarh} yang menyebabkan hadis 

ini berstatus d}a‘i>f. Oleh karena itu penulis tidak melanjutkan penelitian matan 

hadis ini. 

 

18. Memelankan Suara ketika Membaca Ayat 

Dalam hal ini al-Alba>ni> menyatakan hal berikut ini: 

 299ُيافت فيها َمافتة بعد التكبية األول

 Ketika ditelusuri ternyata al-Alba>ni hanya menggunakan pemahamannya. 

Hadis yang lebih dekat dengan hadis ini dapat ditemukan di kitab Sunan al-

Nasa>‘i>, Kitab Jana>‘iz, ba>b 77, hadis ke-1989.
300

  

Secara lengkap hadis tersebut adalah sebagai berikut:
301

 

ثَ َنا قَالَ  ق  تَ ْيَبة   َأْخبَ َرنَا  الصَّاَلةِ  يف  الس نَّة   قَالَ  أَنَّه   أ َماَمةَ  َأِب  َعنْ  ِشَهاب   اْبنِ  َعنْ  اللَّْيث   َحدَّ
َافَ َتةً  اْلق ْرآنِ  بِأ م   اأْل وَل  التَّْكِبيَةِ  يف  يَ ْقرَأَ  َأنْ  اْْلََناَزةِ  َعَلى  ِعْندَ  َوالتَّْسِليم   َثاَلثًا ي َكب  رَ  ث َّ  َم 

 اآْلِخَرةِ 
Artinya :  

Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah dia berkata; telah menceritakan 

kepada kami al-Lais\ dari Ibnu Syiha>b dari Abu> Uma>mah bahwasanya ia 

berkata; "Yang sesuai sunnah pada Shalat  jenazah adalah membaca al-
Fa>tih}ah pada takbir pertama dengan suara pelan, kemudian bertakbir tiga 

kali  dan mengucapkan salam pada rakaat terakhir."  

a. Kritik Sanad 

Jalur periwayatan hadis ini dapat dilihat pada halaman berikutnya. 

Berikut ini akan diuji otentisitas hadis tersebut. 
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Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, op. cit., h. 124. al-Alba>ni> menyebutkan bahwa hadis 

ini diriwayatkannya dari al-Nasa>’i> dan al-T}ah}a>wi>. 
300

A. J. Wensinck, op. cit., J.II, h. 53. Bandingkan dengan kitab aslinya Abu> ‘Abd al-

Rahma>n Ah}mad bin Syu’aib bin ‘‘Ali> y al-Nasa>’i> selanjutnya disebut al-Nasa>’i>, Sunan al-Nasa>’i>  
(Riyad}: Maktabah al-Ma’a>rif li al-Nas}ri wa al-Tauzi>’, 1417 H),  h. 318. 

301
al-Nasa>’i>, op. cit., h. 318. 
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Ahli hadis ini bernama Ah}mad bin Syu‘aib bin ‘Ali>> bin Sina>n bin Bah}r bin 

Di>nar, Abu>> ‘Abd al-Rahma>n al-Nasa>’i>. ‘Abd al-Rah}ma>n bin ‘Adi> berkomentar 

bahwa al-Nasa>’i> adalah salah seorang imam umat Islam. Komentar senada juga 

dilontarkan oleh antara lain: al-Ha>kim Abu>> ‘Abd Allah, Muh}ammad bin Sa‘d al-

Ba>wardi>, dan Abu>> al-Husain Muh}ammad bin al-Muz}affar. Sementara itu 

disebutkan bahwa al-Nasa>’i> dilahirkan tahun 215 Hijriyah dan wafat pada tahun 

303 Hijriyah.
302

 

Qutaibah bernama lengkap Qutaibah bin Sa‘i>d bin Jami>l bin T}ari>f bin 

‘Abdulla>h al-S|aqafi>. Tercatat sebagai guru dari Nasa>‘i> dan murid dari al-Lais\ bin 
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Al-Mizzi>, op. cit., J. I, h. 328-340  



215 

 

Sa‘d. Abu> H}a>tim menilai  rawi ini s\iqah, al-Nasa>’i> menilai  s\iqah, Yah}ya> bin 

Ma‘i>n menilai  s\iqah, Ibnu H}ajar al-‘Asqala>ni> menilai  s\iqah  s\abat.303
  

al-Lais\ bernama lengkap Lais\ bin Sa‘d bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Fahmi>, Abu>> 

al-H}a>ris\ al-Mis}ri>. Tercatat sebagai guru dari Qutaibah dan murid dari 

Muh}ammad bin Muslim bin Syiha>b al-Zuhri>. Secara umum, para kritikus hadis 

menilai rawi ini positif. Namun demikian Abu> Da>wud meskipun menilainya 

s\iqah menyebutkan juga bahwa rawi ini tasahhul (bersikap lunak) dalam 

menerima periwayatan. Ya‘qu>b bin Abi> Syaibah menyebutkan bahwa terjadi 

id}t}ira>b pada sebagian hadisnya dari jalur al-Zuhri>.
304

  

Ibnu Syiha>b bernama lengkap Muh}ammad bin Muslim bin ‘Ubaid Alla>h bin 

‘Abdulla>h bin Syiha>b bin ‘Abdulla>h bin al-H}a>ris\ bin Zuhrah bin Kila>b bin Murrah 

bin Ka‘b bin Lu’i> bin Ga>lib bin al-Qurasyi> al-Zuhri>. Tercatat sebagai guru dari 

Lais bin Sa‘d dan murid dari Abu>> Uma>mah bin Sahl bin H}unaif. Ibnu H}ajar al-

‘Asqala>ni> menilai  rawi ini faqi>h h}a>fiz\ mutqin, al-Z|ahabi>  menilai  ia seorang 

tokoh.
305

  

Abu>> Uma>mah bin Sahl bin H}unaif
 
 al-Ans}a>ri> adalah kunyah bagi As‘ad. 

Tercatat meriwayatkan hadis secara mursal dari Nabi SAW. dan guru dari Ibnu 

Syiha>b. Tidak banyak komentar yang ditujukan pada rawi ini kecuali  bahwa ia 

wafat pada tahun 100 h.
306

 

Dari jalur ini dua orang rawi yang disoroti, yaitu Lais\ bin Sa‘d bin ‘Abd al-

Rah}ma>n al-Fahmi> yang terjadi id}t}ira>b pada sebagian hadisnya dari jalur al-Zuhri. 

Hadis yang sedang dibahas ini memang melalui jalur al-Zuhri. Periwayat lainnya 

                                                           
303

Al-Mizzi>, op. cit., J. XXIII., h. 523-537. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. VII., h. 140. Ibn 

H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. IX., h. 20. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. II., h. 151. Abu> 

al-Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J. III., h. 1072.  
304

Al-Mizzi>, op. cit., J. XXIV., h. 255-279. Lihat juga Ibnu Abi> H}a>tim, op. cit., J. VII., h. 

179-180.  Lihat juga Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar...op. cit., J. 136-163.  
305

Al-Mizzi>, op.cit., J. XXVI., h. 420-443.  
306

Al-Mizzi>, op.cit., J. XXXIII., 48-49. J. II., h. 525-527. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. II., h. 

344. Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. III., h. 20. Abu> al-Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J. I., h. 409. 
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adalah Abu>> Uma>mah bin Sahl yang meriwayatkan hadis ini secara mursal. Oleh 

dua hal inilah maka penulis menyimpulkan hadis ini d}a‘i>f dan tidak bisa 

digunakan sebagai dalil. 

b. Kritik Matan 

Penulis tidak melanjutkan penelitian hadis ini kepada penelitian matan 

karena sanad hadis ini tidak berkualitas baik. Hadis ini penulis nilai d}a‘i>f dan 

tidak bisa digunakan sebagai h}ujjah. 

 

19. Membaca dengan Tarti>l 

Berkenaan dengan hal ini al-Alba>ni mengemukakan sebagai berikut: 

  307اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل يف الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها

Ketika ditelusuri dalam Sunan Abi> Da>wud sebagaimana yang menjadi 

rujukan al-Alba>ni>, hadis ini ternyata terletak pada Kita>b S}ala>t, ba>b Kaifa 

Yastahib al-Tarti>l fi> al-Qira>’at, hadis ke-1464. Secara lebih lengkap hadis 

tersebut adalah sebagai berikut:
308

  

ثَ َنا ثَ َنا م َسدَّد   َحدَّ َثِن  س ْفَيانَ  َعنْ  ََيَْي  َحدَّ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  زِر   َعنْ  بَ ْهَدَلةَ  ْبن   َعاِصم   َحدَّ
 َوَرت لْ  َواْرَتقِ  اق ْرَأْ  اْلق ْرآنِ  ِلَصاِحبِ  ي  َقال   َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى هِ اللَّ  َرس ول   قَالَ  قَالَ  َعْمر و
نْ َيا يف  ت  َرت ل   ك ْنتَ  َكَما  تَ ْقَرؤ َها آيَة   آِخرِ  ِعْندَ  َمْنزَِلكَ  فَِإنَّ  الد 

Artinya :  

Telah menceritakan kepada Kami Musaddad telah menceritakan kepada 

Kami Yahya> dari Sufyan, telah menceritakan kepadaku 'Ashim bin Bahdalah 

dari Zirr dari ‘Abdulla>h bin 'Amr, ia berkata; Rasu>lalla>h shallAllahu 

wa'alaihi wa sallam bersabda: "Dikatakan kepada orang yang membaca Al 

Qur'an: "Bacalah, dan naiklah, serta bacalah dengan tartil (jangan terburu-

buru), sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia, sesungguhnya 

tempatmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca." 

 

 

                                                           
307

Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, loc. cit. al-Alba>ni> menyebutkan bahwa hadis ini 

diriwayatkannya dari Abu> Da>wud dan al-Tirmi>z\i>. 
308

Lihat Abu> Da>wud, op. cit., h. 253  
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a. Kritik Sanad 

Selain diriwayatkan oleh Abu>> Da>wud, hadis yang senada juga dapat 

ditemukan dalam riwayat al-Tirmi>z\i>.
309

  

Lebih lengkap dapat dilihat pada jalur berikut ini: 

                                       

                       

     

          

        

         

    

          

          

     

        

          

      

                       

    

                                     

    

       

          

                         

                    

               

 

Abu>> Da>wud dilahirkan pada tahun 202 Hijriyah dan wafat pada tahun 275 

Hijriyah di Bas}rah. Banyak komentar ulama tentang Abu>> Da>wud, antara lain: al-

                                                           
309

Muh}ammad bin ‘I<sa> bin Saurah bin Mu>sa>  bin al-D}aha>k, al-Tirmi>z\i>, Abu> ‘I<sa>, 

selanjutnya disebut al-Tirmi>z\i>, Sunan al-Tirmi>z\i> (Beirut: Da>r al-Garbi> al-Isla>mi>, 1998), J. V., h. 

27.  
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Ha>kim Abu>> ‘Abd Allah, Abu>> ‘Abd Allah bin Mandah, Abu>> H}a>tim bin H}ibba>n 

dan lain-lain yang menilai positif pada mukharrij ini
.310

 

Musaddad bernama lengkap Musaddad bin Musarhad, bin Musarbal al-

Asadi>, Abu> al-Hasan al-Bas}ri>. Tercatat sebagai guru Abu>> Da>wud dan murid dari 

Yah}ya bin Sa‘i>d al-Qat}t}an. Yah}ya> bin Ma‘i>n menilai rawi ini s}adu>q, Ah}mad bin 

H}anbal menilai  s}adu>q, al-Nasa>’i> menilai  s\iqah, al-’Ajli> menilai  s\iqah, Abu> 

H}a>tim menilai  s\iqah, Ibnu H}ibba>n menyebutkan dalam al-S|iqa>t, Ibnu H}ajar al-

‘Asqala>ni> menilai  s\iqah ha}fiz}, al-Z|ahabi>  menilai  H}a>fiz}.311
 

Yah}ya bernama lengkap Yah}ya> bin Sa‘i>d bin Farru>j al-Qat}t}a>n al-Tami>mi>, 

Abu>> Sa‘i>d al-Bas}ri> al-Ahwal. Tercatat sebagai guru dari Musaddad dan murid 

Sufya>n bin ‘Uyaynah. al-Nasa>’i> menilai  s\iqah  s\abat, Abu> Zur‘ah menilai  s\iqah 

ha>fiz}, Abu> H}a>tim menilai  s\iqah ha}fiz}, al-’Ajli> menilai  s\iqah, Ibnu Sa‘d menilai  

s\iqah  ma’mu>n, Ibnu H}ajar al-‘Asqala>ni> menilai  s\iqah  mutqin, al-Z|ahabi>  

menilai  ha>fiz} ka>bir.312
 

Sufya>n bernama lengkap Sufya>n bin ‘Uyaynah bin Abi> ‘Imra>n. Tercatat 

sebagai guru dari Yah}ya> bin Sa‘i>d dan murid dari ‘A<s}im bin Bahdalah. Malik bin 

anas menilai  s\iqah , Yah}ya> bin Ma‘i>n menilai  s\iqah, Ibnu H}ibba>n menilai  

Termasuk dari para h}uffa>z} mutqin, Ibnu H}ajar al-‘Asqala>ni> menilai  s\iqah  h}afi>z} 

fa>qih, Ibnu H}ajar al-‘Asqala>ni> menilai  a>bid, al-Z|ahabi>  menilai  ima>m.
313

 

‘A<s}im bin Bahdalah bernama lengkap ‘A<s}im bin Bahdalah, Ibn Abi> al-

Naju>d al-Asadi>. Tercatat sebagai guru dari dan murid dari Zirr bin H}ubaisy. 

Muh}ammad bin Sa‘d menyebutkan bahwa rawi ini s\iqah tetapi banyak kesalahan 

                                                           
310

Lihat Jama>l al-Di>n Abi> al-Hajja>j Yu>suf al-Mizzi>, selanjutnya disebut al-Mizzi>, Tahz\i>b 
al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l (Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1973) J. XXI, h. 355-367 

311
Al-Mizzi>., op. cit., J. XXVII., 443-448.  Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. IX., h. 200. 

Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, op. cit., Siyar...op. cit., J. X., h. 591. 
312

Al-Mizzi>., op. cit., J. XXXI., h. 329-342. Ibnu Abi> H}a>tim, op. cit., J. IX., h. 153. 
313

Al-Mizzi>., op. cit., J. XI., h. 177-196. Ibnu Abi> H}a>tim, al-Jarh}...op. cit. J. IV., h. 225-

226. Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VI., h. 403. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 

285. 
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 dalam hadis yang diriwayatkannya. Ah}mad bin H}anbal juga (كثي اْلطأ)

berpendapat hampir sama dengan pendapat ini. Ah}mad mengatakan bahwa 

Syu‘bah lebih memilih al-A‘masy dari pada ‘A<s}im. Yah}ya> bin Ma‘i>n menilai 

rawi ini la> ba’sa bih. al-‘Ijli> memberi komentar bahwa ‘A<s}im s\iqah 
namun ia 

berselisih dengan muridnya al-A‘masy berkenaan dengan Zirr dan Abu>> Wa>’il. 

Ya‘qu>b bin Sufya>n berpendapat bahwa ia s\iqah 
 tetapi terjadi id}t}ira>b dalam 

hadisnya. al-Nasa>’i> menilai rawi ini laisabihi ba’sun. Ibn Khira>sy menyebutkan 

bahwa dalam hadisnya terjadi kemungkaran (يف حديثه نكرة). Sementara Abu>> 

Ja‘far al- ‘Uqaili> menilai bahwa rawi ini memiliki hafalan yang buruk ( سوء
-Berkenaan dengan Zirr, ‘A<s}im berkata bahwa ia berpaling dari ‘Abd al .(اْلفظ

Rah}ma>n kepada Zirr bin Hubaisy, karena Zirr bin Hubaisy meriwayatkan dari 

‘Abdulla>h bin Mas‘u>d. Karena inilah Abu>> bakr men-s\iqah-kan rawi ini, karena 

dia meriwayatkan dari dua jalan. Penilaian lainnya terhadap rawi ini dapat 

disimpulkan berikut ini: Ibnu Sa‘d menilai  s\iqah, Ah}mad bin H}anbal menilai  

s}a>lih, Yah}ya> bin Ma‘i>n menilai  la> ba’sa bih, al-’Ajli> menilai  s\iqah, Ya‘ku>b bin 

Sufyan menilai  s\iqah, Abu> H}a>tim menilai  s}a>lih, Abu> Zur‘ah menilai  s\iqah, al-

Nasa>’i> menilai  laisa bihi ba’s, al-‘Uqaili> menilai  buruk hafalan, al-Da>ruqut}ni> 

menilai  buruk hafalan, Ibnu H}ibba>n menyebutkan dalam al-S|iqa>t, Ibnu H}ajar al-

‘Asqala>ni> menilai  s}adu>q tapi punya keragu-raguan, al-Z|ahabi>  menilai  s\iqah.314
 

Zirr bernama lengkap Zirr bin H}ubaisy bin H}uba>syah bin Aus bin Bila>l. 

Tercatat sebagai guru dari ‘A<s}im bin Bahdalah dan murid dari ‘Abdulla>h bin 

‘Amru> . Yah}ya> bin Ma‘i>n menilai  s\iqah, al-’Ajli> menilai  s\iqah, Ibnu H}ajar al-

‘Asqala>ni> menilai  s\iqah  jali>l.315
  

                                                           
314

Al-Mizzi>., op. cit., J. XIII., h. 473-480. Lihat juga Ibnu Abi> H}a>tim, op. cit., J. VI., h. 

340-341.Ibn Sya>hi>n, op. cit., h. 147. Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Mi>za>n...op. cit., J. II., h. 357. 
315

Al-Mizzi>, op. cit., J. IX., h. 335-339. Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t ... op. cit., J. IV., h. 269. 

Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 228. Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar ... op. cit., J. V., 

h. 91. Ibn H}ajar al-‘Asqala>ni >, al-Is}a>bah...op. cit., J. II., h. 522.  



220 

 

Dalam jalur ini terlihat bahwa ‘A<s}im bin Bahdalah yang merupakan salah 

satu sumber utama dari dua jalur ini ter-jarh}, maka dengan demikian penulis 

beranggapan hadis melalui jalur ini d}a‘i>f dan tidak bisa digunakan sebagai h}ujjah. 

 

b. Kritik Matan 

Terlihat dari gambar jalur hadis di atas hadis ini tidak memiliki sya>hid dan 

diriwayatkan satu-satunya hanya melalui ‘Abdulla>h bin ‘Amru>. Hadis ini baru 

memiliki bantuan setelah rawi Sufya>n yang menerima riwayat hadis dari ‘A<s}im 

bin Bahladah. Sementara rawi yang disebutkan terakhir ini ter-jarh} dan 

menyebabkan hadis ini berstatus d}a‘i>f. Oleh karena itu penulis tidak melanjutkan 

penelitian matan hadis ini. 

 

20. Memperindah Bacaan 

Berkenaan dengan ini, al-Alba>ni> mengajukan dalil sebagai berikut: 

  316ليس منا من ل يتغن بالقرآن

Ketika ditelusuri melalui mu’jam, hadis ini ternyata dapat ditemukan di 

kitab-kitab berikut ini: Sunan Abi> Da>wud, kita>b Witr ba>b ke-20; Sunan al-

Da>rimi>, Kita>b Fad}a>’il al-Qur’an, ba>b 34; Musnad Ah}mad bin H}anbal, Juz I, 

halaman 172.
317

 Namu demikian setelah ditelusuri secara langsung kepada kitab 

sumber—khususnya Sunan Abi> Da>wud yang menjadi rujukan al-Alba>ni>—

ternyata informasi tersebut tidak benar. Hadis ini sesungguhnya dapat ditemukan 

di tiga tempat. Ketiga tempat tersebut terdapat dalam Kita>b al-S}ala>t, ba>b Kaifa 

Yustahab al-Tarti>l fi> al-Qira>’ah hadis ke-1469, 1470, dan 1471. Secara lengkap 

hadis ke-1469 itu sebagai berikut:
318

 

                                                           
316

Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, op. cit., h. 125. al-Alba>ni> menyebutkan bahwa hadis 

ini diriwayatkannya dari Abu> Da>wud dan al-H}a>kim. 
317

A. J. Wensinck, op. cit., J. V, h. 17. 
318

Abu> Da>wud, op. cit., h. 253. 
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ثَ َنا  َأنَّ  ِبَْعَناه   الرَّْمِلي   َمْوَهب   ْبنِ  َخاِلدِ  ْبن   َويَزِيد   َسِعيد   ْبن   َوق  تَ ْيَبة   الطََّياِلِسي   اْلَولِيدِ  أَب و َحدَّ
ثَ ه   اللَّْيثَ   َأِب  ْبنِ  َسْعدِ  َعنْ  ََنِيك   َأِب  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  م َلْيَكةَ  َأِب  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  مْ َحدَّ
 ِكَتاِب  يف  ه وَ  ق  تَ ْيَبة   َوقَالَ  َسِعيد   َأِب  ْبنِ  َسِعيدِ  َعنْ  م َلْيَكةَ  َأِب  اْبنِ  َعنْ  يَزِيد   َوقَالَ  َوقَّاص  

 يَ تَ َغنَّ  لَْ  َمنْ  ِمنَّا لَْيسَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى اللَّهِ  َرس ول   قَالَ  قَالَ  يد  َسعِ  َأِب  ْبنِ  َسِعيدِ  َعنْ 
 بِاْلق ْرآنِ 

Artinya : 

Telah menceritakan kepada Kami Abu> al-Wali>d al-T}aya>lisi>, serta Qutaibah 

bin Sa‘i>d serta Yazi>d bin Kha>lid  bin Mauhib al-Ramli> secara makna bahwa 

al-Lais\ telah menceritakan kepada mereka dari ‘Abdulla>h bin Abu> Mulaikah 

dari ‘Abdulla>h bin Abu> Nuhaik dari Sa‘d bin Abu> Waqqash. Yazi>d berkata 

dari Ibnu Mulaikah dari Sa‘i>d? bin Abu> Sa‘i>d, Qutaibah berkata; dalam 

catatanku adalah dari Sa‘i>d? bin Abu> Sa‘i>d, ia berkata; Rasu>lalla>h 

shallAllahu wa'alaihi wa sallam bersabda: "Bukan dari golongan Kami orang 

yang tidak memperindah bacaan Al Qur'an."  

a. Kritik Sanad 

Selain diriwayatkan oleh Abu>> Da>wud, sebagaimana rujukan al-Alba>ni>, 

hadis yang senada juga dapat ditemukan dalam riwayat al-Da>rimi>,
319

   Ah}mad bin 

H}anbal,
320

 Ibnu H}ibba>n,
321

 al-H}a>kim,
322

 al-Baihaqi>,
323

 al-T}aya>lisi>,
324

 dan al-

Bukha>ri>.
325

 

Untuk lebih jelas jalur periwayatan hadis ini dapat dilihat pada halaman 

berikut. 

Dari hadis di atas terlihat bahwa Abu>> Da>wud menerima hadis tersebut dari 

tiga orang, yakni: Abu>> al-Wali>d al-T}aya>lisi>, Qutaibah bin Sa‘i>d, dan Yazi>d bin 

Kha>lid bin Mauhab al-Ramli>. Tiga orang ini menerima dari al-Lais\, dari 

‘Abdulla>h bin Abi> Mulaikah dari ‘Ubaid Alla>h bin Abi> Nuhaik dari Sa‘i>d bin Abi> 

Waqa>s dari Rasu>lalla>h SAW. 

                                                           
319

Al-Da>rimi>, op. cit., J. IV., h. 2187.  
320

Ah}mad bin H}anbal, op. cit., J. III., h. 74, 99, 125.  
321

Ibnu H}ibba>n, op. cit., J. I., h. 326.  
322

Al-H}a>kim, op. cit., J. I., h. 758, 759.  
323

Al-Baihaqi>, op. cit., J. II., h. 78; J. X., h. 388.  
324

Al-T}aya>lisi>, op. cit., J. I., h. 164.  
325

Al-Bukha>ri>, op. cit., J. IX., h. 154.  
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Untuk itu selanjutnya di sini penulis akan menguji otentisitas jalur sanad 

hadis tersebut sebagai berikut: 
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Abu>> Da>wud dilahirkan pada tahun 202 Hijriyah dan wafat pada tahun 275 

Hijriyah di Bas}rah. Banyak komentar ulama tentang Abu>> Da>wud, antara lain: al-

Ha>kim Abu>> ‘Abd Allah, Abu>> ‘Abd Allah bin Mandah, Abu>> H}a>tim bin H}ibba>n 

dan lain-lain yang menilai positif pada mukharrij ini. Tercatat sebagai murid dari 

Abu>> al-Wali>d al-T}aya>lisi>.
326

 

Abu>> al-Wali>d al-T}aya>lisi> adalah kunyah327 bagi Hisya>m bin ‘Abd al-Ma>lik 

al-Ba>hili>. Tercatat sebagai guru dari Abu>> Da>wud dan murid dari al-Lais\. Ah}mad 

bin H}anbal menilai rawi ini mutqin, al-‘Ajli> menilai s\iqah, Abu> H}a>tim menilai 

s\iqah fa>qih, Ibn Sa‘d menilai s\iqah s\abat, Ibn H}ibba>n menyebitkannya dalam al-

S|iqa>t, al-Z|ahabi> menilainya h}a>fiz}.328
 

Qutaibah bin Sa‘i>d bernama lengkap Qutaibah bin Sa‘i>d bin Jami>l bin T}ari>f 

bin ‘Abdulla>h al-S|aqafi>. Tercatat sebagai guru dari Abu>> Da>wud dan murid dari 

al-Lais
 
bin Sa‘d. Abu> H}a>tim menilai  s\iqah, al-Nasa>’i> menilai  s\iqah, Yah}ya> bin 

Ma‘i>n menilai  s\iqah, Ibnu H}ajar al-‘Asqala>ni> menilai  s\iqah  s\abat.329
 

Yazi>d bin Kha>lid bin Mauhab al-Ramli bernama lengkap Yazi>d bin Kha>lid 

bin Yazi>d bin ‘Abdulla>h bin Mauhab al-H}amda>ni>, Abu>> Kha>lid al-Ramli al-Za>hid. 

Tercatat sebagai guru dari Abu>> Da>wud dan murid dari al-Lais
 
bin Sa‘d.

 
Ibnu 

H}ibba>n menyebutkan dalam al-S|iqa>t, Ibnu Qa>ni‘ menilai  s}a>lih, Maslamah bin 

Qa>sim menilai  s\iqah, Ibnu H}ajar al-‘Asqala>ni> menilai  s\iqah  s\abat, al-Z|ahabi>  

menilai  s\iqah.
330
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Lihat Jama>l al-Di>n Abi> al-Hajja>j Yu>suf al-Mizzi>, selanjutnya disebut al-Mizzi>, Tahz\i>b 
al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l (Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1973) J. XXI, h. 355-367 

327
Al-Mizzi, op .cit., J. XXXIV., h. 392.  

328
Al-Mizzi, op .cit., J. XXX., h. 226-232. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. IX., h. 65. Ibn H}ibba>n, 

al-S|iqa>t...op.cit., J. VII., h. 571. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. II., h. 314. Abu> al-Wali>d 

al-Andalusi>, op. cit., J. III., h. 1172. 
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Al-Mizzi, op .cit., J. XXIII., h. 523-537. Ibnu Abi> H}a>tim, op. cit., J. VII., h. 140. Ibn 

H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. IX., h. 20. 
330

Al-Mizzi, op .cit., J. XXXII., h. 114-116. Ibnu Abi> H}a>tim, op. cit., J. IX., h. 259. Ibn 

H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. IX., 276.  
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al-Lais\ tercatat sebagai guru dari Qutaibah bin Sa‘i>d, Abu>> al-Wali>d al-

T}aya>lisi>, dan  Yazi>d bin Kha>lid bin Mauhab al-Ramli serta murid dari ‘Abdulla>h 

bin ‘Ubaid Alla>h bin Abi> uk. Yah}ya> bin Ma‘i>n menilai  rawi ini s\iqah, Ah}mad bin 

H}anbal menilai  s\iqah, Abu> Zur‘ah menilai  s\iqah, Muhammad bin Sa‘d menilai  

s\iqah, Ibnu Madi>ni> menilai  s\iqah  s\abat 331
 

‘Abdulla>h bin Abi> Mulaikah bernama lengkap ‘Abdulla>h bin ‘Ubaid Alla>h 

bin Abi> Mulaikah. Tercatat sebagai guru dari al-Lais\ dan murid dari ‘Ubaid Alla>h 

bin Abi> Nuhaik. Abu> H}a>tim menilai  s\iqah, Abu> Zur‘ah menilai  s\iqah, Al-’Ajli> 

menilai  s\iqah, Ibnu H}ibba>n menyebutkan dalam al-S|iqa>t, Ibnu H}ajar al-

‘Asqala>ni> menilai  s\iqah fa>qih.
332

 

‘Ubaid Alla>h bin Abi> Nuhaik biasa juga disebut ‘Abdulla>h bin Abi> Nuhaik. 

Tercatat sebagi guru dari ‘Abdulla>h bin Abi> Mulaikah dan murid dari Sa‘d bin 

Abi> Waqqa>s. Ibnu H}ibba>n menyebutkan dalam al-S|iqa>t, al-Nasa>’i> menilai  s\iqah, 

al-’Ajli> menilai  s\iqah, al-Z|ahabi>  menilai  s\iqah 333
 

Dengan demikian belum terlihat adanya permasalahn dalam jalur ini. Oleh 

karena itu penulis menyimpulkan bahwa hadis ini bisa digunakan sebagai h}ujjah. 

Sementara itu hadis ke-1470 secara lengkap adalah sebagai berikut:
334

 

ثَ َنا ثَ َنا َشْيَبةَ  َأِب  ْبن   ع ْثَمان   َحدَّ َنةَ  ْبن   س ْفَيان   َحدَّ  َعنْ  م َلْيَكةَ  َأِب  اْبنِ  َعنْ  َعْمر و َعنْ  ع يَ ي ْ
 ِمثْ َله   َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى اللَّهِ  َرس ول   قَالَ  قَالَ  َسْعد   َعنْ  ََنِيك   َأِب  ْبنِ  اللَّهِ  ع بَ ْيدِ 

Artinya :  

Telah menceritakan kepada Kami Us\ma>n  bin Abu> Syaibah, telah 

menceritakan kepada Kami Sufyan bin 'Uyainah dari 'Amr dari Ibnu Abu> 

Mulaikah dari 'Ubaidullah bin Abu> Nuhaik dari Sa‘d, ia berkata; Rasu>lalla>h 

shallAllahu wa'alaihi wa sallam berkata seperti itu. 
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Al-Mizzi, op .cit., J. XXIV., h. . 255-279. Lihat juga Ibnu Abi> H}a>tim, op. cit., J. VII., h. 

179-180.  Lihat juga Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar...op. cit., J. 136-163. 
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Al-Mizzi, op .cit., J. XV., h. 256-259. Ibnu Abi> H}a>tim, op. cit., J. V., h. 60.  
333

Al-Mizzi, op .cit., J. XVI., h. 229-231. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. V., h. 336. Ibn H}ibba>n, 

al-S|iqa>t...op. cit., J. V., h. 74. 
334

Abu> Da>wud, loc. cit. 
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‘Us \ma>n bin Abi> Syaibah bernama lengkap ‘Us \ma>n bin Muh}ammad bin 

Ibra>hi>m bin ‘Us \ma>n bin Khawa>siti> al-‘Absyi>, maula>hum, Abu>> al-H}asan bin Abi> 

Syaibah al-Ku>fi>. Tercatat sebagai guru dari Abu>> Da>wud dan murid dari Sufya>n 

bin ‘Uyaynah. al-Z|ahabi>  menilai  h}a>fiz}, Yah}ya> bin Ma‘i>n menilai  s\iqah, al-’Ajli> 

menilai  s\iqah, Ibnu H}ibba>n menyebutkan dalam al-S|iqa>t, Ibnu H}ajar  menilai  

s\iqah  ha>fiz}.335
 

Sufya>n bin ‘Uyaynah bernama lengkap Sufya>n bin ‘Uyaynah bin Abi> 

‘Imra>n. Tercatat sebagai guru dari ‘Us \ma>n bin Abi> Syaibah dan murid dari 

‘Amru> . Ibnu H}ibba>n menilai  h}a>fiz} mutqin, al-’Ajli> menilai  s\iqah  s\abat , al-

Z|ahabi>  menilai  ah}ad al-a‘lam, al-Z|ahabi>  menilai  s\iqah  s\abat, al-Z|ahabi>  

menilai  h}a>fiz} ima>m. 336
 

‘Amru>  pada jalur ini adalah ‘Amru>  bin Di>na>r al-Makki>. Tercatat sebagai 

guru dari Sufya>n bin ‘Uyaynah dan murid dari ‘Abdulla>h bin ‘Ubaid Alla>h bin 

Abi> Mulaikah. Abu> H}a>tim menilai  s\iqah, Abu> Zur‘ah menilai  s\iqah, al-Sa>ji> 

menilai  s\iqah, Ibnu H}ibba>n menyebutkan dalam al-S|iqa>t, Ibnu H}ajar al-

‘Asqala>ni> menilai  s\iqah  s\abat, al-Z|ahabi>  menilai  ima>m.
337

 

Pada jalur ini juga tidak ditemukan adanya masalah, maka dengan demikian 

penulis menganggap bahwa hadis ini bisa digunakan sebagai h}ujjah. 

Kedua, dapat ditemukan pada Kita>b  dan ba>b yang sama, hadis ke-1471 dan 

secara lengkap hadis tersebut adalah sebagai berikut:
338

 

ثَ َنا ثَ َنا َْحَّاد   ْبن   اأْلَْعَلى َعْبد   َحدَّ  يَ ق ول   م َلْيَكةَ  َأِب  اْبنَ  ت  ْسَِعْ  قَالَ  اْلَوْردِ  ْبن   اْْلَبَّارِ  َعْبد   َحدَّ
 َرج ل   فَِإَذا َعَلْيهِ  َفَدَخْلَنا بَ ْيَته   َدَخلَ  َحىتَّ  فَات َّبَ ْعَناه   ل َبابَةَ  أَب و بَِنا َمرَّ  يَزِيدَ  َأِب  ْبن   اللَّهِ  ع بَ ْيد   قَالَ 
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Al-Mizzi>, op. cit., J. XIX., h. 478-486. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. VI., h. 166. Lihat juga 

Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VIII., h. 454. Abu> al-Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J. III., h. 946.  
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Al-Mizzi>, op. cit., J. XI., h. 177-196. Ibnu Abi> H}a>tim, al-Jarh}...op. cit. J. IV., h. 225-226. 

Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VI., h. 403. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 285. 
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Al-Mizzi>, op. cit., J. XXII., h. 5-13. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. VI., h. 231. Ibn H}ibba>n, 

al-S|iqa>t...op. cit., J. V., h. 167.  
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 Abu> Da>wud, loc. cit. 
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 لَْيسَ  يَ ق ول   َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى هِ اللَّ  َرس ولَ  ْسَِْعت   يَ ق ول   َفَسِمْعت ه   اَْلَْيَئةِ  َرث   اْلبَ ْيتِ  َرث  
 َحَسنَ  َيك نْ  لَْ  ِإَذا أَرَأَْيتَ  ُم َمَّد   أَبَا يَا م َلْيَكةَ  َأِب  َِلْبنِ  فَ ق ْلت   َقالَ  بِاْلق ْرآنِ  يَ تَ َغنَّ  لَْ  َمنْ  ِمنَّا

ثَ َنا اْسَتطَاعَ  َما َي َس ن ه   قَالَ  الصَّْوتِ   َواْبن   وَِكيع   قَالَ  قَالَ  اأْلَنْ َبارِي   س َلْيَمانَ  ْبن   ُم َمَّد   َحدَّ
َنةَ   بِهِ  َيْستَ ْغِن  يَ ْعِن  ع يَ ي ْ

 

Artinya :  

Telah menceritakan kepada Kami Abdul A'la bin Hammad, telah 

menceritakan Abdul Jabbar bin Al Ward, ia berkata; saya mendengar Ibnu 

Abu> Mulaikah berkata; Ubaidullah bin Abu> Yazi>dberkata; Abu> Lubabah 

lewat didepan Kami, lalu Kami mengikutinya hingga dia masuk ke rumahnya 

dan Kamipun masuk menemuinya, ternyata ia adalah seorang laki-laki 

perabotan rumahnya sedikit dan kondisinya memburuk, kemudian aku 

mendengar dia berkata; aku mendengar Rasu>lalla>h shallAllahu wa'alaihi wa 

sallam bersabda: "Bukan dari golongan Kami orang yang tidak memperindah 

bacaan Al Qur'an." Abdul Jabbar berkata; aku bertanya kepada Ibnu Abu> 

Malikah; wahai Abu> Muh}ammad, bagaimana pendapatmu apabila ia tidak 

bagus suaranya? Ia menjawab; ia perindah suaranya semampunya. Telah 

menceritakan kepada kami Muh}ammad bin Sulaima>n   al-Anbari>, ia berkata; 

Waki' dan Ibnu 'Uyainah berkata; yaitu ia menyibukkan dengan Al Qur'an. 

Dalam jalur ini rawi yang perlu penulis komentari adalah sebagai berikut: 

‘Abd al-A‘la> bin H}amma>d tercatat sebagai guru dari Abu>> Da>wud dan murid 

dari ‘Abd al-Jabba>r bin al-Ward. Yah}ya> bin Ma‘i>n menilai  la ba’sa bih, Abu> 

H}a>tim menilai  s\iqah, Ibnu Kharasy menilai  s}adu>q, al-Nasa>’i> menilai  laisa bihi 

ba’s, Ibnu H}ibba>n menyebutkan dalam al-S|iqa>t, Ibnu H}ajar al-‘Asqala>ni> menilai  

la> ba’sa bih, al-Z|ahabi>  menilai  muh}addis\ s\abat.339
 

‘Abd al-Jabba>r bin al-Ward bin Abi> al-Ward al-Qurasyi> tercatat sebagai 

guru dari ‘Abd al-A‘la> bin H}amma>d dan murid dari Ibn Abi> Mulaikah. Meskipun 

dinilai positif, rawi ini juga dinilai oleh al-Bukha>ri> sebagian hadisnya menyelisi 

hadis-hadis yang lain (ُيالف يف بعد حديثه). Sementara Ibnu H}ibba>n menilai 

bahwa rawi ini telah melakukan kesalahan (ُيطئ و يهم). Ah}mad bin H}anbal 

menilai  s\iqah , la ba'sa bih, Abu> H}a>tim, Abu Da>ud, Yah}ya> bin Ma‘i>n, Ya'kub bin 
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‘Us\ma>n al-Z|ahabi>, op. cit., J. XI., h. 27-29. Bandingkan dengan al-Mizzi>, op. cit., J. 

XVI., h. 348-352.  
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Sufyan,  dan al-’Ajli> menilai  s\iqah,  Ibnu H}ibba>n menyisebutkan dalam al-S|iqa>t, 

al- Da>ruqut}ni> menilai  layyin, Ibnu H}ajar al-‘Asqala>ni> menilai  s }adu>q tapi punya 

keragu-raguan, al-Z|ahabi>  menilai  s}adu>q.
340

  

‘Ubaid Alla>h bin Abi> Yazi>d al-Makki> ini tercatat sebagai guru dari bin Abi> 

Mulaikah
 
dan murid dari Abu>> Luba>bah. al-Z|ahabi>  menilai  s}adu>q, Ibnu H}ajar, 

Yah}ya> bin Ma‘i>n, al-’Ajli>, al-Nasa>’i> menilai  s \iqah, dan Abu> Zur‘ah menilai  

s\iqah, Ibnu H}ibba>n menyebutkan dalam al-S|iqa>t.341
 

Abu>> Luba>bah bernama lengkap Abu>> Luba>bah bin ‘Abd al-Munz\i>r al-Ans}a>ri> 

al-Madani>. Nama ini adalah kunyah bagi Basyi>r bin Abd al-Munz\i>r. Beliau 

adalah sahabat Rasu>lalla>h SAW.
342

  

Ada permasalahan pada rawi yang bernama ‘Abd al-Jabba>r bin al-Ward, 

sebagaimana yang penulis kemukakan. Oleh karena itu jalur hadis yang terakhir 

ini tidak bisa digunakan sebagai dalil. 

 

b. Kritik Matan 

Terlihat dari pembahasan mengenai kritik sanad pada hadis yang saling 

terkait di atas, hadis ini diriwayatkan oleh tiga orang sahabat: Abu> Hurairah, 

Sa‘i>d bin Abi> Sa‘i>d, dan Abu> Luba>bah. Ketiga jalur ini bisa menjadi pendukung 

riwayat yang satu dengan yang lainnya.  

Dari konten matan menunjukkan bahwa hadis ini diriwayatkan secara 

makna bukan lafal. Hal ini terlihat bahwa hadis ini memiliki varian matan yang 

beragam. Hadis ini menerangkan tentang memperindah bacaan al-Qur’an. 

                                                           
340Ibid., h. 396-397. Lihat juga Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. VI., h. 31. Abu> Ah}mad bin ‘Adi> 

al-Jurja>ni>, op. cit., J. VII., h. 15-16. Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, al-Mugni>...op. cit., J. I., h. 367. 

Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Mi>za>n...op. cit., J. II., h. 535. 
341 al-Mizzi>, op. cit., J. XIX., h. 178-179. Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. V., h. 73.  
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al-Mizzi>, op. cit., J. XXXIV., h. 232-233. Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. III., h. 32. 

Lihat juga Abu> al-Fath} Muh}ammad bin al-H}usain bin Ah}mad bin ‘Abdillah bin Bari>dah al-Mu>s}ili> 

al-Azdi>, selanjutnya disebut Abu> al-Fath} al-Azdi>, Asma>’ man Yu’raf bi Kunniyatihi (al-Hind: al-

Da>r al-Salafiyah, 1989), h. 58. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 89. 
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Meskipun ada frasa لَْيَس ِمنَّا pada hadis di atas, tidak dimaksudkan bahwa semua 

muslim diwajibkan memperindah bacaan. Terbukti pada salah satu riwayat Abu> 

Da>wud ada penjelasan bagi yang tidak memiliki suara bagus hendaklah 

memperindah bacaan sesuai dengan kemampuannya.  

Sebagaimana penulis singgung sebelumnya bahwa hadis yang senada juga 

ternyata dapat ditemukan dalam Sah}i>h} al-Bukha>ri> berikut ini: 

ثَ َنا أَب و َعاِصم  َأْخبَ رَنَا اْبن  ج َرْيج  َأْخبَ َرنَا اْبن  ِشَهاب  َعْن َأِِب َسَلَمَة عَ  ثَ َنا ِإْسَحاق  َحدَّ ْن َحدَّ
 لَْ يَ تَ َغنَّ بِاْلق ْرآِن  لَْيَس ِمنَّا َمنْ »  -صلى اهلل عليه وسلم  -َأِِب ه َريْ َرَة قَاَل قَاَل َرس ول  اللَِّه 

    343.جَيَْهر  بِهِ  ر ه  َوزَاَد َغي ْ 

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Ish}a>q telah menceritakan kepada kami Abu> 

‘A<s}im telah mengabarkan kepada kami Ibn Juraij telah mengabarkan kepada 

kami Ibn Syiha>b dari Abu> Salamah dari Abu> Hurairah berkata, "Rasu>lullah 

s}allalla>hu 'alaihi wasallam bersabda: "Bukan termasuk golongan kami orang 

yang tidak melagukan al-Qur'an, " sementara yang lain menambahkan, 'dan 

mengeraskannya'." 

Penulis mencukupkan pada riwayat al-Bukha>ri ini sebagai riwayat yang 

memperkoh riwayat yang sedang diteliti.  

Terlihat dari penjelasan di atas bahwa dalam pembahasan ini ada tiga hadis 

yang diteliti: satu melalui jalur Abu> Da>wud dan dua melalui jalur Ah}mad bin 

H}anbal (hadis 1470 dan 1471). Oleh karena itu dapat penulis simpulkan sebagai 

berikut: 

Hadis melalui jalur Abu> Da>wud dan Ah}mad bin H}anbal nomor 1470 

berstatus s}ah}i>h} li z\a>tih. Akan tetapi untuk hadis Ah}mad bin H}anbal nomor 1471 

berstatus d}a’i>f karena rawi ‘Abd al-Jabba>r bin al-Ward ter-jarh}. Namun demikian 

karena hadis yang terakhir termasuk dalam satu pembahasan dengan hadis 

sebelumnya, maka secara keseluruhan hadis ini berstatus s}ah}i>h} li gairih. 
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Al- Bukha>ri>, loc. cit. 
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21. Memperbaiki Bacaan Imam 

Berkenaan dengan ini, al-Alba>ni> menyatakan sebagai berikut: 

قال  صلى صالة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال ألب : )أصليت معنا( قال : نعم
  344)[: )فما منعك ] أن تفتح علي

Ketika ditelusuri melalui mu’jam, hadis ini ternyata dapat ditemukan di 

kitab-kitab berikut ini: S}ah}i>h} al-Bukha>ri>, Kitab Tauhi>d, ba>b 44; Sunan Abu>> 

Da>wud, Kitab Witr, ba>b 20; Sunan al-Da>rimi>, kita>b S}ala>t, ba>b 171 dan Kita>b 

Fad}a>’il al-Qur’a>n ba>b 34; Musnad Ah}mad bin Hanbal Juz I halaman 172, 179, 

179.
345

 Namun demikian penulis kesulitan untuk menemukan hadis tersebut 

dalam kitab-kitab yang disebutkan itu. Oleh karena itu penulis beralih 

menggunakan Maktabah al-Sya>milah. Dari program ini penulis menemukan hadis 

yang sama diriwayatkan oleh Abu>> Da>wud,
346

 al-T}abra>ni>,
347

 dan al-Baih}aqi>.
348

 

Secara lebih jelas hadis yang diriwayatkan oleh Abu>> Da>wud sebagaimana 

yang dirujuk oleh al-Alba>ni> sebagai berikut: 

ثَ َنا ِهَشام  ْبن  إِ  َمْشِقي  َحدَّ ثَ َنا يَزِيد  ْبن  ُم َمَّد  الد  ثَ َنا ُم َمَّد  ْبن  ش َعْيب  َأْخبَ رَنَا َحدَّ ْْسَِعيَل َحدَّ
لَّى اللَّه  َعْبد  اللَِّه ْبن  اْلَعاَلِء ْبِن َزْبر  َعْن َسالِِ ْبِن َعْبِد اللَِّه َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ع َمَرَأنَّ النَِّبَّ صَ 

َعَلْيِه فَ َلمَّا اْنَصَرَف قَاَل أِل َب  َأَصلَّْيَت َمَعَنا قَاَل َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى َصاَلًة فَ َقرََأ ِفيَها فَ ل ِبَس 
 (داود وأب)رواه  نَ َعْم قَاَل َفَما َمنَ َعكَ 

Artinya :  

Telah menceritakan kepada kami Yazi>dbin Muh}ammad Ad Dimasyqi telah 

menceritakan kepada kami Hisyam bin Isma'il telah menceritakan kepada 

kami Muh}ammad bin Syu'aib telah mengabarkan kepada kami ‘Abdulla>h bin 

Al 'Ala` bin Zabr dari Sa>lim bin ‘Abdulla>h dari ‘Abdulla>h bin Umar bahwa 

Nabi s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam mengerjakan Shalat  dan membaca 

(beberapa ayat Al Qur'an) dalam Shalat nya, dan beliau terbalik-balik dalam 

bacaannya, seusai Shalat  beliau bersabda kepada Ubay: "Apakah kamu tadi 

                                                           
344

Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, op. cit., h. 128. al-Alba>ni> menyebutkan bahwa hadis 

ini diriwayatkannya dari Abu> Da>wud, Ibnu H}ibba>n, al-T}abra>ni> dan Ibnu ‘Asa>kir. 
345

A.J. Wensinck, op. cit., J. V, h. 16. 
346

Abu> Da>wud, op. cit., J. I., h. 239.  
347

Al-T}abra>ni>, op. cit., J. XII., h. 313.  
348

Al-Baihaqi>, op. cit., J. III., h. 300.  
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ikut Shalat  bersama kami?" Ubay menjawab; "Ya." Sabda beliau: "Apa yang 

mencegahmu (untuk tidak membenarkan tentang ayat tadi)?" 

a. Kritik Sanad 

Jalur sanad ini dapat dilihat pada halaman selanjutnya. Dari jalur ini para 

rawi yang akan penulis teliti adalah sebagai Berikut: 
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Abu>> Da>wud dilahirkan pada tahun 202 Hijriyah dan wafat pada tahun 275 

Hijriyah di Bas}rah. Banyak komentar ulama tentang Abu>> Da>wud, antara lain: al-

Ha>kim Abu>> ‘Abd Allah, Abu>> ‘Abd Allah bin Mandah, Abu>> H}a>tim bin H}ibba>n 

dan lain-lain yang menilai positif pada mukharrij ini. Tercatat sebagai murid dari 

Yazi>d bin Muh}ammad.
349

 

Yazi>d bin Muh}ammad al-Dimasyqi> ini bernama lengkap Yazi>d bin 

Muh}ammad bin ‘Abd al-S}amad bin ‘Abdulla>h bin Yazi>d bin Z|akwa>n al-Qurasyi>, 

terkenal juga dengan nama Abu>> al-Qa>sim al-Dimasyqi> tercatat sebagai murid 

dari Hisya>m bin Isma‘i>l. al-Z|ahabi>  menilai  s}adu>q, Ibnu H}ajar, Yah}ya> bin Ma‘i>n, 

al-’Ajli>, al-Nasa>’i> menilai  s\iqah, dan Abu> Zur‘ah menilai  s\iqah, Ibnu H}ibba>n 

menyebutkan dalam al-S|iqa>t. Rawi ini Wafat pada tahun  177 H.
350

 

Hisya>m bin Isma‘i>l bernama lengkap Hisya>m bin Isma‘i>l bin Yah}ya> bin 

Sulaima>n bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-H}anafiy al-Khuza>‘i> Abu>> ‘Abd al-Ma>lik al-

Dimasyqi> al-‘At}t}a>r. Tercatat sebagai murid dari Muh}ammad bin Syu‘aib
 
dan 

guru dari Yazi>d bin Muh}ammad al-Dimasyqi>. Al-’Ajli> dan al-Nasa>’i> menilai  

s\iqah , Abu> H}a>tim menilai  syaikh s}a>lih, Ibnu H}ajar al-‘Asqala>ni> menilai  s\iqah, 

fa>qi, al-Z|ahabi>  menilai  s\iqah  ahli ibadah. Periwayat ini meninggal tahun 217 

H.
351

 

Muh}ammad bin Syu‘aib bernama lengkap Muh}ammad bin Syu‘aib bin 

Sya>bur al-Qurasyi> al-Umawi>, Abu>> ‘Abdulla>h al-Sya>mi> al-Dimasyqi>. Tercatat 

sebagai murid dari ‘Abdulla>h bin al-‘Ala>’ dan guru dari Hisya>m bin Isma‘i>l. 

Ah}mad bin H}anbal dan Yah}ya> bin Ma‘i>n menilai  laisa bihi ba’s, Ibnu Muba>rak 

menilai  s\iqah, Abu> Da>wud menilai  s\abat, Abu Ah}mad bin A<di> menilai  s\iqah, 

                                                           
349

Lihat Jama>l al-Di>n Abi> al-Hajja>j Yu>suf al-Mizzi>, selanjutnya disebut al-Mizzi>, Tahz\i>b 
al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l (Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1973) J. XXI, h. 355-367 

350
al-Mizzi>, op. cit., J. XXXII., h. 234-237. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. IX., h. 288. Ibn 

H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. IX., h. 277.   
351

al-Mizzi>, op. cit., J. XXX., h. 174- 176. Bandingkan dengan Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. 

IX., h. 52.  
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Ibnu H}ibba>n menyebutkan dalam al-S|iqa>t, abu> H}a>tim menilai  s\abat. Meninggal 

pada tahun 200 H.
352

 

‘Abdulla>h bin al-‘Ala>’ bernama lengkap ‘Abdulla>h bin al-‘Ala>’ bin Zabr al-

Rub‘i>. Tercatat sebagai murid dari Sa>lim bin ‘Abdulla>h dan guru dari 

Muh}ammad bin Syu‘aib. Ah}mad bin H}anbal menilai  Muqa>rib al-hadi>s\, Yah}ya> 

bin Ma‘i>n, Abu Da>wud,  Ibnu Sa‘d, al-Da>ruqut}ni>,  al-’Ajli>, dan Ibnu H}ajar al-

‘Asqala>ni> menilai  s\iqah, Al-Nasa>’i> menilai  laisa bihi ba’s, Ibnu H}ibba>n 

menyebutkan dalam al-S|iqa>t. Rawi ini meninggal pada tahun 164 H.
353

  

Sa>lim bin ‘Abdulla>h bernama lengkap Sa>lim bin ‘Abdulla>h bin ‘Umar bin 

al-Khat}t}a>b al-Qurasyi> al-‘Adawi>. Tercatat sebagai murid dari ‘‘Abdulla>h bin 

‘Umar dan guru dari ‘Abdulla>h bin al-‘Ala>’. Ibnu H}ibba>n menyebutkan dalam al-

S|iqa>t, Muhammad bin Sa‘d dan al-’Ajli> menilai  s\iqah, Ibnu H}ajar al-‘Asqala>ni> 

menilai  s\abat. Rawi ini wafat pada tahun 106 H.
354

 

Dengan keadaan ini maka dapat disimpulkan bahwa hadis melalui jalur ini 

dapat diterima sebagai h}ujjah. 

 

b. Kritik Matan 

Terlihat dari jalur sanad di atas hadis ini tidak memiliki sya>hid. Jalur 

periwayatan terpecah menjadi dua setelah rawi Muh}ammad bin Syu‘aib yang 

meriwayatkan hadis ini kepada Hisya>m bin ‘Amma>r dan Hisya>m bin Isma>‘i>l.  

Dilihat dari varian matan yang ada, hadis ini diriwayatkan secara makna 

bukan lafal. Hal ini terbukti bahwa pada masing-masing riwayat menggunakan 

kata yang berbeda untuk menyatakan ‘terbalik-balik’. Pada jalur Abu> Da>wud 

                                                           
352

al-Mizzi>, op. cit., J. XXV., h. 370- 375. Lihat juga Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. IX., 

h. 50. Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, op. cit., J. VIII., h. 109.  
353

al-Mizzi>, op. cit., J. XV., h. 405-410. Bandingkan dengan  Syams Al-Di>n al-Z|ahabi>,  op. 
cit., J. IV., h. 150.  

354
al-Mizzi>, op. cit., J. X., h. 145-154. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. IV., h. 184. Ibn H}ibba>n, 

al-S|iqa>t...op. cit., J. IV., h. 305. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 258.  
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menggunakan kata  َفَ ل ِبس dan pada jalur al-T}abra>ni> menggunakan kata   َفَأ ْلِبس, 
sementara pada jalur al-Baihaqi> menggunakan kata  َفَاْلَتَبس. Di samping itu pada 

jalur Abu> Da>wud hadis ini berakhir pada kalimat  َمنَ َعكَ  َفَما , sementara pada dua 

jalur lainnya diakhiri dengan  َْعَليَّ  تَ ْفَتحَ  َأن . 

Hadis ini berkenaan dengan koreksi ma’mu>m terhadap bacaan imam yang 

salah. Penulis belum menemukan ada dalil lain yang menyatakan melarang 

memperbaiki bacaan imam yang salah.  

Penulis menemukan hadis riwayat al-Nasa>’i> yang membicarakan hal yang 

senada dengan ini. Riwayat tersebut adalah sebagai berikut: 

ثَ َنا َعْبد  الرَّْْحَِن قَاَل أَنْ َبأَنَا س ْفَيان  َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبنِ   ع َمْي  َأْخبَ َرنَا ُم َمَّد  ْبن  َبشَّار  قَاَل َحدَّ
َعْن النَِّب  َصلَّى  ل  ِمْن َأْصَحاِب النَِّب  َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َعْن َشِبيب  َأِب َرْوح  َعْن َرج  

بَال  اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّه  َصلَّى َصاَلَة الص ْبِح فَ َقرََأ الر وَم فَاْلَتَبَس َعَلْيِه فَ َلمَّا َصلَّى قَاَل َما 
َنا اْلق ْرآَن أ ولَِئكَ أَق َْوام  ي َصل وَن َمَعَنا ََل َي ْسِ  َا يَ ْلِبس  َعَلي ْ  355ن وَن الط ه وَر فَِإُنَّ

Artinya: 

Telah mengabarkan kepada kami Muh}ammad bin Basya>r dia berkata; Telah 

menceritakan kepada kami Abdurrah}ma>n dia berkata; Telah memberitakan 

kepada kami Sufya>n dari Abdul Ma>lik bin ‘Umair dari Syabi>b Abu> Rauh dari 

salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam, dari Nabi 

Shallallahu'alaihi wasallam, bahwa beliau Shallallallahu'alaihi wasallam 

pernah shalat Subuh dengan membaca surat Ar Ruum, lalu bacaan beliau 

bercampur dengan lainnya. Setelah selesai shalat beliau bersabda: 

"Bagaimana keadaan orang-orang yang shalat tanpa bersuci dengan baik? 

Bacaan AI Qur'an kita menjadi kacau karena mereka." 

Dalam Nail al-Aut}a>r disebutkan bahwa hadis ini menunjukkan 

disyari’atkannya memperbaiki bacaan imam.
356

 Penulis menemukan ada hadis 

yang berbeda secara esensi dengan hadis yang sedang diteliti. Hadis tersebut 

adalah sebagai berikut: 
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Al-Nasa>’i>, op. cit., J. II., h. 156.  
356

Muh}ammad bin ‘Ali> bin Muh}ammad bin Muh}ammad bin ‘Abdilla>h al-Syauka>ni> al-

Yama>ni>, selanjutnya disebut Muh}ammad bin ‘Ali> al-Syauka>ni>, Nail al-Aut}ar (Mesir: Da>r al-

H}adi>s\, 1993), J. II., h. 379.  
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ثَ َنا ُم َمَّد  ْبن  ي وس َف اْلِفْريَاِب   ثَ َنا َعْبد  اْلَوهَّاِب ْبن  ََنَْدَة َحدَّ َعْن ي ون َس ْبِن َأِب ِإْسَحَق  َحدَّ
قَاَل َرس ول  اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه  َعْن َأِب ِإْسَحَق َعْن اْْلَاِرِث َعْن َعِلي  َرِضَي اللَّه  َعْنه  قَالَ 

َماِم يف الصَّاَلةِ  َق لَْ َيْسَمْع ِمْن قَاَل أَب و َداو د أَب و ِإْسحَ  َوَسلََّم يَا َعِلي  ََل تَ ْفَتْح َعَلى اْْلِ
َها  357اْْلَاِرِث ِإَلَّ أَْربَ َعَة َأَحاِديَث لَْيَس َهَذا ِمن ْ

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami ‘Abd al-Waha>b bin Najdah telah 

menceritakan kepada kami Muh}ammad bin Yu>suf al-Firyabi dari Yu>nus bin 

Abu> Ish}aq dari Abu> Ish}a>q dari al-H}a>ris\ dari ‘Ali> radlialla>hu ‘anhu dia 

berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai ‘Ali>, 

janganlah kamu mendahului imam dalam shalat." Abu Daud mengatakan; 

"Abu> Ish}a>q belum pernah mendengar dari al-Ha>ris\ kecuali hanya empat 

hadis, padahal hadits ini tidak termasuk dari yang empat itu." 

Namun demikian penulis mencukupkan pada komentar dari Abu> Da>wud 

sendiri terhadap hadis ini yang menjelaskan tentang kelemahan hadis ini. Oleh 

karena itu hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil yang kontra terhadap hadis 

yang sedang penulis teliti. Dengan demikian pula maka hadis yang penulis teliti 

dapat disimpulkan berstatus baik. Dengan mempertimbangkan komentar para 

kritikus terhadap rawi ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa hadis ini berstatus 

h}asan li z\a>tih karena kebaradaan ‘Abdulla>h bin al-‘Ala>’ yang dinilai la> ba’sa bih 

dan dengan demikian dapat digunakan sebagai h}ujjah. 

  

22. Berdiam Sejenak Setelah Membaca 

Berkenaan dengan ini, al-Alba>ni> mengemukakan hal berikut ini:  

  358ث كان صلى اهلل عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة

Ketika ditelusuri melalui mu’jam, hadis ini ternyata dapat ditemukan pada 

kitab Sunan Abu>> Da>wud, Kita>b S}ala>t ba>b 123.
359
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Abu> Da>wud, op. cit., J. I., h. 239.  
358

Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, loc. cit. al-Alba>ni> menyebutkan bahwa hadis ini 

diriwayatkannya dari Abu> Da>wud dan al-H}a>kim. 
359

Pada keterangann mu’jam disebutkan bahwa hadis ini berada pada ba>b 121, namun 

demikian setelah dicek langsung ke kitabnya ternyata terdapat pada ba>b 123 hadis ke-779. Lihat 

A.J. Wensinck, op. cit., J. II, h. 490. Bandingkan dengan Abu> Da>wud, Sunan, op. cit., h. 138 
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Secara lebih lengkap hadis tersebut adalah sebagai berikut:
360

 

ثَ َناحَ  ثَ َنا ِإبْ رَاِهيمَ  ْبن   يَ ْعق وب   دَّ  َحِفْظت   َْس َرة   قَالَ  قَالَ  اْلََْسنِ  َعنْ  ي ون سَ  َعنْ  ِإْْسَِعيل   َحدَّ
َمام   َكب َّرَ  ِإَذا َسْكَتةً  الصَّاَلةِ  يف  َسْكَتتَ ْيِ   اْلِكَتابِ  فَاحِتَةِ  ِمنْ  فَ رَغَ  ِإَذا َوَسْكَتةً  يَ ْقَرأَ  َحىتَّ  اْْلِ

 ِإَل  َذِلكَ  يف  َفَكَتب وا قَالَ  ح َصْي   ْبن   ِعْمرَان   َعَلْيهِ  َذِلكَ  َفأَْنَكرَ  قَالَ  الر ك وعِ  ِعْندَ  َوس وَرة  
 َْس َرةَ  َفَصدَّقَ  أ َب   ِإَل  اْلَمِديَنةِ 

َْيد   قَالَ  َكَذا َداو د أَب و قَالَ  ثَ َنا اْلِقرَاَءةِ  ِمنْ  فَ رَغَ  ِإَذا َوَسْكَتةً  اْلَِْديثِ  َهَذا يف  ْح   َبْكرِ  أَب و َحدَّ
د   ْبن   ثَ َنا َخالَّ  النَِّب   َعنْ  ج ْند ب   ْبنِ  َْس َرةَ  َعنْ  اْلََْسنِ  َعنْ  َأْشَعثَ  َعنْ  اْْلَاِرثِ  ْبن   َخاِلد   َحدَّ

 ك ل َها اْلِقَراَءةِ  ِمنْ  فَ رَغَ  َوِإَذا اْستَ ْفَتحَ  ِإَذا َسْكَتتَ ْيِ  َيْسك ت   َكانَ  أَنَّه   َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى
  ي ون سَ  َحِديثِ  َمْعَن  َفذََكرَ 

 

 

Artinya : 

Telah menceritakan kepada kami Ya‘qu>b bin Ibra>hi>m telah menceritakan 

kepada kami Isma >‘i>l dari Yu>nus dari al-H}asan dia berkata; Samurah berkata; 

"Aku hafal dua tempat diam sejenaknya beliau dalam Shalat , pertama ketika 

imam bertakbir sampai membaca (al-Fa>tih}ah) dan diamnya yang kedua 

apabila selesai membaca surat Al-Fa>tih}ah dan surat Al-Qur’an sebelum 

ruku‘." al-H}asan mengatakan; "Ternyata hal itu di ingkari oleh ‘Imra>n bin 

H}us}ain." Kata al-H}asan selanjutnya; "Lantas mereka (orang-orang) menulis 

surat mengenai hal itu kepada Ubay di Madinah, namun Ubay membenarkan 

Samurah." Abu> Da>wud mengatakan; "Demikianlah kata H}umaid dalam hadis  

ini, yaitu; "Diam sejenaknya beliau ketika selesai membaca (surat al- 

Qur'an)." Telah menceritakan kepada kami Abu> Bakr bin Khalla>d telah 

menceritakan kepada kami Kha>lid  bin al-H}a>ris\ dari Asy‘as\ dari al-H}asan 

dari Samurah bin Jundab dari Nabi s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam bahwa beliau 

diam sejenak di dua tempat, yaitu; Ketika mulai (Shalat , yaitu setelah takbir 

-pent) dan ketika selesai membaca (surat)." Kemudian rawi menyebutkan 

makna hadis  Yu>nus." 

 

a. Kritik Sanad 

Selain diriwayatkan oleh Abu>> Da>wud, sebagaimana rujukan al-Alba>ni>, 

hadis yang senada juga dapat ditemukan dalam riwayat al-Baihaqi>>.
361

 

secara lebih jelas jalur periwayatan hadis ini dapat dilihat sebagai berikut: 

                                                           
360

Abu> Da>wud., h. 138 
361

Al-Baihaqi, op. cit., J. II., h. 279.  
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Ada yang terlihat janggal dalam hadis di atas karena melalui program al-

Maktabah al-Sya>milah terlihat bahwa al-Alba>ni> telah men-d}a>‘i>f-kan hadis 

tersebut, namun ia tetap menggunakannya sebagai rujukan dalam buku yang 

sedang penulis teliti. Oleh karena itu penulis akan meneliti ulang hadis tersebut.  

Sementara rawi yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut: 
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Abu>> Da>wud dilahirkan pada tahun 202 Hijriyah dan wafat pada tahun 275 

Hijriyah di Bas}rah. Banyak komentar ulama tentang Abu>> Da>wud, antara lain: al-

Ha>kim Abu>> ‘Abd Allah, Abu>> ‘Abd Allah bin Mandah, Abu>> H}a >tim bin H}ibba>n 

dan lain-lain yang menilai positif pada mukharrij ini. Tercatat sebagai murid dari 

Ya‘qu>b bin Ibra>hi>m
 362

 

Ya‘qu>b bin Ibra>hi>m bin Kas \i>r bin Zaid bin Aflah} Ibn Mans}u>r bin Muza>him 

al-‘Abdi> al-Qaysi> adalah guru dari Abu>> Da>wud dan murid dari Isma‘i>l bin 

‘Ulayyah. Abu> H}a>tim menilai  s}adu>q, al-Nasa>’i> dan Maslamah bin Qa>sim menilai  

s\iqah, Ibnu H}ibba>n menyebutkan dalam al-S|iqa>t, Abu> Bakar al-Kha>tib menilai  

s\iqah ha>fiz}.363
 

Isma>‘i>l bernama lengkap Isma>’i>l bin Ibra>hi>m bin Miqsam al-Asadi>, Asad 

Khuzaimah Maula>hum, Abu>> Bisyr al-Bas}ri> yang dikenal dengan nama Ibnu 

‘Ulayyah. Tercatat sebagai guru dari Ya‘qu>b bin Ibra>hi>m dan murid dari Yu>nus 

bin ‘Ubaid. Secara umum para kritikus menilai rawi ini positif. Namun demikian 

ada juga yang menilai negatif. Di antara yang memberi kritikan negatif tersebut 

dalam hal ini justru Abu>> Da>wud al-Sijista>ni> yang melakukannya. Abu>> Da>wud 

menyatakan bahwa rawi ini telah melakukan kesalahan. Atas permasalahan ini 

Ah}mad bin Sa‘i>d al-Da>rimi> mengatakan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh 

rawi ini hanya terjadi pada hadis Ja>bir, hadis al-Mudabbir. Kesalahan itu terjadi 

karena rawi ini salah menempatkan nama antara nama sesungguhnya (اْلسم) 
dengan nama tuan (مول). Penilaian lainnya tentang rawi ini dapat disimpulkan 

berikut ini: Syu‘bah menilai  Sayyid al-Muh}addis\i>n, Yah}ya> bin Ma‘i>n menilai  

s\iqah  ma’mu>n, Muh }ammad bin Sa‘d menilai  s\iqah  s\abat  h}ujjah, ‘Abd al-

Rah}ma>n bin Mahdi> menilai  dia lebih kuat dari Husyaim, al-Sa>ji> menilai  perlu 

                                                           
362

Lihat Jama>l al-Di>n Abi> al-Hajja>j Yu>suf al-Mizzi>, selanjutnya disebut al-Mizzi>, Tahz\i>b 
al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l (Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1973) J. XXI, h. 355-367 

363
Al-Mizzi>., J. XXXII., h. 311-314. Lihat juga Ibn H}ibba>n, op. cit., J. IX., h. 286. Abu> al-

Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J. III., h. 1248.  
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dikoreksi ulang, al-Nasa>’i> menilai  s\iqah  s\abat, Ibnu H}ajar al-‘Asqala>ni> dan al-

Z|ahabi>  menilai  d}a‘i>f.364
  

Yu>nus bernama lengkap Yu>nus bin ‘Ubaid bin Di>na>r al-‘Abdi>, Abu>> 

‘Abdulla>h. Tercatat sebagai guru dari Isma‘i>l bin ‘Ulayyah
 
dan murid dari al-

H}asan al-Bas}ri>. Ibnu Sa‘d, Yah}ya> bin Ma‘i>n, dan Ah}mad bin H}anbal menilai  

s\iqah, Ibnu H}ibba>n menyebutkan dalam al-S|iqa>t, Ibnu H}ajar al-‘Asqala>ni> menilai  

s\iqah  s\abat.365
   

al-H}asan dalam jalur ini adalah al-H}asan bin Abi> al-H}asan, namanya Yasa>r  

al-Bas}ri. Penulis tidak perlu lagi mengomentari rawi ini selain bahwa beliau 

tercatat sebagai guru dari Yu>nus bin ‘Ubaid dan murid dari Samurah. Al-’Ajli> 

menilai  s\iqah, Muh}ammad bin Sa‘d menilai  s\iqah  ma’mu>n, Ibnu H}ibba>n 

menyebutkan dalam al-S|iqa>t dan yudallis.
366

 

Samurah bin Jundub al-Faza>ri> tercatat sebagai guru dari al-H}asan dan 

menerima hadis langsung dari Rasu>lalla>h SAW.
367

 

Kritikan yang ditujukan pada Isma>’i>l bin Ibra>hi>m adalah periwayatan hadis 

Ja>bir. Hadis yang diteliti ini bukan hadis melalui rawi tersebut. oleh karena itu 

penulis beranggapan bahwa hadis ini bisa digunakan sebagai dalil. 

 

b. Kritik Matan 

Terlihat dari jalur periwayatan di atas bahwa hadis ini tidak memiliki 

sya>hid. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh sahabat samurah. Hadis ini juga tidak 

                                                           
364

Al-Mizzi>., op. cit., J. III., h. 23-33. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 54. Ibn 

H}ajar al-‘Asqala>ni>, Taqri>b...op. cit., J. I., h. 105.  
365

Al-Mizzi>., J. XXXII., h. 517-534. Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VII., h. 647. Ah}mad 

bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. II., h. 367. Abu> al-Wali>d Manjuwiyah, op. cit., J. III., h. 1242. 

Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar...op. cit., J. VI., h. 384.  
366

Al-Mizzi>., J. VI., h. 95-127. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. III., h. 40. Ibn H}ibba>n, al-
S|iqa>t...op. cit., J. IV., h. 122. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 129. Abu> al-Wali>d al-

Andalusi>, op. cit., J. II., h. 482. 
367

Al-Mizzi>., J. XII., h. 130-134.  
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memiliki corraboration pada jalur setelahnya. Oleh karena itu penulis tidak bisa 

melihat apakah riwayat ini dengan menggunakan lafal atau makna.  

Namun demikian berdasarkan penelusuran penulis, riwayat berikut bisa 

dipertimbangkan sebagai riwayat pendukung hadis yang sedang penulis teliti ini. 

Riwayat tersebut adalah sebagai berikut: 

ثَ َنا ُم َمَّد  ْبن  َخاِلِد ْبِن ِخَداش  َوَعِلي   ثَ َنا ِإْْسَِعيل  اْبن   َحدَّ ْبن  اْلْ َسْيِ ْبِن ِإْشَكاَب قَاََل َحدَّ
َحِفْظت  َسْكَتتَ ْيِ يف الصَّاَلِة َسْكَتًة قَ ْبَل اْلِقرَاَءِة  ع َليََّة َعْن ي ون َس َعْن اْلََْسِن قَاَل قَاَل َْس َرة  

ان  ْبن  اْلْ َصْيِ َفَكَتب وا ِإَل اْلَمِديَنِة ِإَل أ َب  ْبِن  َفأَْنَكَر َذِلَك َعَلْيِه ِعْمرَ  َوَسْكَتًة ِعْنَد الر ك وعِ 
 368َكْعب  َفَصدََّق َْس َرةَ 

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Muh}ammad bin Kha>lid bin Khidasy dan 

‘Ali> Ibn al-H}usain bin Isyka>b keduanya berkata; telah menceritakan kepada 

kami Isma>'i>l bin ‘Ulayyah dari Yu>nus dari al-H}asan ia berkata; Samurah 

berkata, "Dalam shalat aku menghafal ada dua saktah; sebelum bacaan dan 

ketika rukuk. " Namun Imra>n Ibn al-H}us}ain mengingkarinya, hingga mereka 

mengirim surat kepada Ubai bin Ka‘ab di Madinah, dan Ubai pun 

membenarkan Samurah. " 

 

ثَ َنا وَِكيع  َعْن س ْفَياَن َعْن ع َماَرَة ْبِن اْلَقْعَقاِع َعْن َأِب ز ْرَعَة َعْن َأِب ه َريْ َرةَ  َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى  َحدَّ
اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َله  َسْكَتة  يف الصَّاَلةِ 

369 
Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Waki >‘ dari Sufya>n dari ‘Uma>rah bin al-

Qa‘qa>‘ dari Abu> Zur‘ah dari Abu> Hurairah berkata; "Bahwasanya Nabi 

shallallahu 'alaihi wasallam memberi jeda (diam setelah bertakbir untuk 

membaca doa iftitah) di dalam shalat." 

Dengan demikian dan berdasarkan penilaian kritikus terhadap rawi jalur 

sanad hadis ini, maka dapat penulis simpulkan bahwa hadis ini berstatus h}asan li 

z}a>tih  karena keberadaan Ya‘qu>b bin Ibra>hi>m yang dinilai s}adu>q dan dengan 

demikian dapat digunakan sebagai h}ujjah. 

 

                                                           
368

Ibnu Ma>jah, op. cit., J. I., h. 275.  
369

Ah}mad bin H}anbal, op. cit., J. XV., h. 485. 
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23. Merenggangkan Kedua Siku 

Berkenaan dengan hal ini al-Alba>ni> mengemukakan sebagai berikut: 

  370كان جيايف وينجي مرفقيه عن جنبيه

Ketika ditelusuri melalui mu’jam, hadis ini ini dinyatakan terdapat pada 

kitab-kitab: Sunan al-Tirmi>z\i>, Kita>b S}ala>t, ba>b ke-78 dan ke-86.
371

 Setelah 

dilakukan pelacakan ternyata hadis ini terdapat pada ba>b ke-81 hadis ke-260.  

Hadis yang lebih dekat dengan yang dimaksud oleh al-Alba>ni ini secara 

lengkap adalah sebagai berikut:
372

  

ثَ َنا ثَ َنا ب  ْنَدار   َبشَّار   ْبن   ُم َمَّد   َحدَّ ثَ َنا ِدي  اْلَعقَ  َعاِمر   أَب و َحدَّ ثَ نَا س َلْيَمانَ  ْبن   ف  َلْيح   َحدَّ  َحدَّ
َْيد   أَب و اْجَتَمعَ  قَالَ  َسْعد   ْبنِ  َسْهلِ  ْبن   َعبَّاس    ْبن   َوُم َمَّد   َسْعد   ْبن   َوَسْهل   أ َسْيد   َوأَب و ْح 

َْيد   أَب و الَ فَ قَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى اللَّهِ  َرس ولِ  َصاَلةَ  َفذََكر وا َمْسَلَمةَ   ِبَصاَلةِ  أَْعَلم ك مْ  أَنَا ْح 
 َيَديْهِ  فَ َوَضعَ  رََكعَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى اللَّهِ  َرس ولَ  ِإنَّ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى اللَّهِ  َرس ولِ 
َافَ َنحَّا يََدْيهِ  َوَوت َّرَ  َعَلْيِهَما قَاِبض   َكأَنَّه   ر ْكَبتَ ْيهِ  َعَلى  أََنس   َعنْ  اْلَباب َويف  قَالَ  َجْنبَ ْيهِ  َعنْ  َه 
َْيد   َأِب  َحِديث   ِعيَسى أَب و قَالَ   َأنْ  اْلِعْلمِ  أَْهل   اْخَتارَه   الَِّذي َوه وَ  َصِحيح   َحَسن   َحِديث   ْح 

  َوالس ج ودِ  الر ك وعِ  يف  َجْنبَ ْيهِ  َعنْ  َيَدْيهِ  الرَّج ل   جي َايفَ 
Artinya :  

Telah menceritakan kepada kami Muh}ammad bin Basysyar Bundar berkata; 

telah menceritakan kepada kami Abu> ‘Amir al-‘Aqdi> berkata; telah 

menceritakan kepada kami Fulaih bin Sulaima>n   berkata; telah menceritakan 

kepada kami Abbas bin Sahl bin Sa‘d ia berkata; "Abu> H}umaid, Abu> Usaid, 

Sahl bin Sa‘d dan Muh}ammad bin Maslamah berkumpul seraya 

menyebutkan tentang (sifat) Shalat  Rasu>lalla>h s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam." 

Abu> H}umaid berkata; "Aku adalah orang yang paling tahu dengan Shalat  

Rasu>lalla>h s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam dari kalian semua. Rasu>lalla>h 

s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam rukuk, lalu beliau meletakkan kedua tangannya 

pada lutut seakan-akan beliau menggenggam kedua lututnya. Beliau 

menggerakkan kedua tangannya seraya merenggangkan kedua tangannya 

dari lambungnya." Ia berkata; "Dalam bab ini juga ada riwayat dari Anas." 

Abu> ‘Isa> berkata; "Hadis Abu> H}umaid derajatnya h}asan s}ah}i>h}. Inilah yang 

dipilih oleh para ahli ilmu, yakni hendaklah ia meletakkan kedua tangannya 

dari lambung ketika rukuk dan sujud." 

                                                           
370

Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, op. cit., h. 130.  
371

 A.J. Wensinck, op. cit., J. I, h. 382. 
372

 al-Tirmi>z\i>, op. cit., h. 74  
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Secara lebih jelas sanad hadis yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

                  

                     

               

     

                    

           

      

                          

          

                          

          

                      

          

          

       

          

 

a. Kritik Sanad 

al-Tirmi>z\i> memiliki nama asli Muh}ammad bin ‘I<sa> bin Saurah bin Mu>sa> bin 

al-D}ahha>k. Disebut juga dengan nama Muh}ammad bin ‘I<sa> bin Yazi>d bin Saurah 

bin al-Sakan al-Sulami>, Abu>> ‘I<sa> al-Tirmi>z\i> al-D}ari>r. Ibnu H}ibba>n memasukkan 

al-Tirmi>z\i> dalam kitabnya ‘al-S|iqqa>t’. > al-Tirmi>z\i>  wafat pada tahun 279 

Hijriyah.
373

 Ketika meninggal berumur 70 tahun. Tercatat sebagai murid dari 

Muh}ammad bin Basysya>r Bunda>r.
374

 

Muh}ammad bin Basysya>r Bunda>r bernama lengkap Muh}ammad bin 

Basysya>r bin ‘Us \ma>n bin Da}>wud bin Kaisa>>n al-‘Abdi>, Abu>> Bakr al-Bas}ri> Bunda>r. 

Tercatat sebagai guru dari al-Tirmiz\i> dan murid dari Abu>> A<mir al-‘Aqdi>. Abu> 

                                                           
373

Al-Mizzi>, op. cit., J. XXVI, h. 250-252  
374

Syams Al-Di>n Muh}ammad bin Ah}mad al-Z|ahabi>, Mi>za>n al-I‘tida>l  (Beirut: Da>r al-

Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995) J. VI., h. 289  
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H}a>tim menilai  s}adu>q, al-Nasa>’i> menilai  S }a>lih dan la ba’sa bih, Ibnu H}ibba>n 

menyebutkan dalam al-S|iqa>t, Ibnu H}ajar al-‘Asqala>ni> menilai  s\iqah, al-Z|ahabi>  

menilai  H}a>fiz}.375
 

Abu>> A<mir al-‘Aqdi> adalah kunyah bagi ‘Abd al-Ma>lik bin ‘Amru>  al-Bas}ri>. 

Nama lengkapnya adalah ‘Abd al-Ma>lik bin ‘Amru>  al-Qaysi>. Tercatat sebagai 

guru dari Muh}ammad bin Basysya>r Bunda>r dan murid dari Fulaih} bin Sulaima>n. 

al-Z|ahabi>  menilai  H}a>fiz}, Ibnu H}ajar, Yah}ya> bin Ma‘i>n, dan Ibnu Sa‘ad menilai  

s\iqah, Abu> H}a>tim menilai  s}adu>q, al-Nasa>’i> menilai  s\iqah  ma`mun, Ibnu H}ibba>n 

menyebutkan dalam al-S|iqa>t.376
  

Fulaih} bin Sulaima>n bernama lengkap Fulaih} bin Sulaima>n bin Abi> al-

Mugi>rah. Tercatat sebagai guru dari Abu>> A<mir al-‘Aqdi> dan murid dari ‘Abba>s 

bin Sahl bin Sa‘d. Meskipun secara umum rawi ini dinilai positif, tidak sedikit 

juga yang menilai negatif. Di antara yang memberi penilain negatif adalah Abu>> 

H}a>tim, al-Nasa>’i> memberikan penilaian d}a‘i>f. Yah}ya> bin Ma‘i>n menilai rawi ini 

dengan laisa bi qawiyyin. Penilaian lainnya terhadap rawi ini dapat disimpulkan 

berikut ini: Abu> H}a>tim menilai, Yah}ya> bin Ma‘i>n,  dan al-Nasa>’i> menilai  laisa bi 

qawi>, al-Da>ruqut}ni> menilai  diperselisihkan, Ibnu H}ibba>n menyebutkan dalam al-

S|iqa>t, Abu> Da>wud menilai  laisa bi syai’, Ibnu H}ajar al-‘Asqala>ni> menilai  s}adu>q 

dan banyak salah.
377

 

‘Abba>s bin Sahl bin Sa‘d al-Ans}a>ri> al-Sa>‘idi> ini tercatat sebagai guru dari 

Fulaih} bin Sulaima>n dan murid dari Abu>> H}ami>d al-Sa>‘idi>. Yah}ya> bin Ma‘i>n, al-
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Al-Mizzi., op. cit., J. XXIV., h. 511-518. Lihat juga Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. VII., h. 

214. Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. IX., h. 111. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. II., h. 

167.  
376

Al-Mizzi., op. cit., J. XXXIV., h. 15. J. XVIII., h. 364-369. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. V., 

h. 359. Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VIII., h. 388. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. I., 

h. 436. Ibn H}ajar al-‘Asqala>ni>, Taqri>b...op. cit., J. I., h. 364. 
377

 Ibid., J. XXIII., h. 317-321. Bandingkan dengan Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. VII., h. 85-

86. Bandingkan juga al-Nasa>’i>, al-D}u’afa>’ wa al-Matru>ki>n (Halb: Da>r al-Wa‘yi, 1396), h. 87. 

Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, al-Mugni>...op. cit., J. II., h. 516. Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Mi>za>n ... op. 
cit., J. III., h. 365. 
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Nasa>’i>, Ibnu Sa‘d, dan Ibnu H}ajar al-‘Asqala>ni> menilai  s\iqah, Ibnu H}ibba>n 

menyebutkan dalam al-S|iqa>t.
378

 

Dengan keberadaan Fulaih} bin Sulaima>n dalam jalur ini yang dinilai d}a‘i>f 

oleh para kritikus, maka hadis dari jalur ini tidak bisa digunakan sebagai dalil. 

 

b. Kritik Matan 

Terlihat dari jalur sanad di atas, hadis ini tidak memiliki sya>hid. Hadis ini 

hanya diriwayatkan melalui seorang sahabat, Abu H}imaid. Belum ditemukan 

juga jalur yang dapat membantu jalur ini. Oleh karena itu penulis tidak bisa 

menyimpulkan apakah hadis ini diriwayatkan secara makna atau lafal. Dengan 

keberadaan rawi yang ter-jarh} maka penulis dapat menyimpulkan bahwa hadis ini 

d}a‘i>f. Penulis tidak melanjutkan penelitian ini pada penelitian matan. 

 

24. Bacaan Ruku>‘ 

Berkenaan dengan bacaan ruku>‘ ini al-Alba>ni> mengemukakan hal berikut 

ini: 

  379()ثالثا سبحان رب العظيم وحبمده
Secara lengkap hadis tersebut adalah sebagai berikut:

380
  

ث َ  ثَ َنا ي ون سَ  ْبن   َأْْحَد   َناَحدَّ  ْبنِ  م وَسى َأوْ  م وَسى ْبنِ  أَي وبَ  َعنْ  َسْعد   اْبنَ  يَ ْعِن  اللَّْيث   َحدَّ
 اللَّه   َصلَّى اللَّهِ  َرس ول   َفَكانَ  قَالَ  زَادَ  ِبَْعَناه   َعاِمر   ْبنِ  ع ْقَبةَ  َعنْ  قَ ْوِمهِ  ِمنْ  َرج ل   َعنْ  أَي وبَ 
 َرب َ  س ْبَحانَ  قَالَ  َسَجدَ  َوِإَذا َثاَلثًا َوحِبَْمِدهِ  اْلَعِظيمِ  َرب َ  س ْبَحانَ  قَالَ  رََكعَ  ِإَذا َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ 

                                                           
378

 Al-Mizzi>, op. cit., J. XIV., h. 212-214. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. VI., h. 210. Ibn 

H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. V., h. 258.  
379

 Muh}ammad Na>s}ir al-Di>n al-Alba>ni>, op. cit., h. 133. al-Alba>ni> menyebutkan bahwa 

hadis ini diriwayatkannya dari Abu> Da>wud, al-Da>ruqut}ni>, Ah}mad, al-T}abra>ni>, dan al-Baihaqi>. 
380

 Dalam pelacakan melalui mu’jam yang penulis lakukan justru tidak ditemukan adanya 

keterangan bahwa hadis tersebut diriwayatkan dalam Sunan Abu> Da>wud dan Musnad Ah}mad 
sebagaimana yang dirujuk oleh al-Ba>ni>. Lihat misalnya A.J. Wensinck, op. cit., J. II, h. 299. 

Namun demikian setelah dilakukan pelacakan secara manual ternyata hadis tersebut terdapat 

dalam Sunan Abi> Da>wud, Kitab S}ala>t, ba>b 151, hadis ke-870. Lihat Abu Da>wud, op. cit., h. 153. 
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 َداو د أَب و قَالَ  َُمْف وظَةً  َتك ونَ  ََل  َأنْ  ََنَاف   الز يَاَدة   َوَهِذهِ  َداو د أَب و قَالَ  َثاَلثًا َوحِبَْمِدهِ  اأْلَْعَلى
 ي ون سَ  ْبنِ  َأْْحَدَ  َوَحِديثِ  الرَّبِيعِ  َحِديثِ  اْلَِْديثَ ْيِ  َهَذْينِ  بِِإْسَنادِ  ِمْصرَ  أَْهل   انْ َفَردَ 

Artinya :  

Telah menceritakan kepada kami Ah}mad bin Yunus telah menceritakan 

kepada kami al-Lais\ yaitu Ibnu Sa‘d dari Ayyub bin Mu>sa> atau Mu>sa> bin 

Ayyub dari seorang laki-laki dari Kaumnya dari 'Uqbah bin 'Amir dengan 

makna yang sama, dia menambahkan; Uqbah berkata; "Apabila Rasu>lalla>h 

s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam ruku‘ beliau mengucapkan; "Subhaana rabbiyal 

'azhiim wa bihamdihi (Maha suci Rabbku yang Maha Agung dengan pujian-

Nya) " sebanyak tiga kali , dan apabila sujud beliau mengucapkan; 

"Subhaana rabbiyal a'la wa bihamdih (Maha suci Rabbku yang Maha Tinggi 

dengan segala pujian-Nya) " sebanyak tiga kali ." Abu> Daud mengatakan; 

"Saya khawatir tambahan ini tidak dari tambahan yang benar-benar terjaga 

(kebenarannya)." Abu> Daud mengatakan; "Penduduk Mesir meriwayatkan 

dengan periwayatan tunggal mengenai dua isnad hadis  ini yaitu hadis  Rabi' 

dan hadis  Ah}mad bin Yunus. 

a. Kritik Sanad 

Selain diriwayatkan oleh Abu>> Da>wud, sebagaimana rujukan al-Alba>ni>, 

hadis yang senada juga dapat ditemukan dalam riwayat al-Baihaqi>,
381

 al-

Da>ruqut}ni>,
382

 al-T}abra>ni>,
383

 dan al-Bazza>r.
384

 Penulis tidak bisa menemukan 

riwayat Ah}mad sebagaimana yang dimaksud oleh al-Alba>ni>. 

Sekilas tampak banyak kejanggalan dalam sanad hadis di atas, oleh karena 

itu berikut ini akan diuji validitasnya. Jalur periwayatan ini dapat dilihat gambar 

pada halaman berikut. 

Abu>> Da>wud dilahirkan pada tahun 202 Hijriyah dan wafat pada tahun 275 

Hijriyah di Bas}rah. Banyak komentar ulama tentang Abu>> Da>wud, antara lain: al-

Ha>kim Abu>> ‘Abd Allah, Abu>> ‘Abd Allah bin Mandah, Abu>> H}a>tim bin H}ibba>n 
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Al-Baihaqi>, op. cit., J. II., h. 122.  
382

Al-Da>ruqut}ni>, op. cit., J. II., h. 142.  
383

Al-T}abra>ni>, op. cit., J. V., h. 56.  
384

Abu> Bakr Ah}mad biiin ‘Amru>>> bin ‘Abd al-Kha>liq bin Khala>d bin ‘Ubaid Alla>h al-‘Ataki> 

al-Ma‘ru>f  bi al-Bazza>r, selanjutnya disebut al-Bazza>r, Musnad al-Bazza>r (Cet. I; al-Madi>nah al-

Munawwarah: Maktabah al-‘Ulu>m wa al-H}ukm, 2009), J. VII., h. 322. 
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dan lain-lain yang menilai positif pada mukharrij ini. Tercatat sebagai murid dari 

Ah}mad bin Yu>nus.
385

 

              

             

                     

                          

     

            

             

                        

        

                            

                     

           

                              

                 

                             
       

                    

               
             

        

           

                                     

                                         

            

                                                  

                  

                           

            

                          

           

           

          

      

   

   

      

   

   

          

          

          

         

                                            

          

         

                         

                         

           

                    

            

        

                         

          

          

   

   

   

   

          

          

   

           

   

          

          

   

      

   

          

          

     

 

Ah}mad bin Yu>nus ini bernama lengkap Ah}mad bin ‘Abdulla>h bin Yu>nus  

bin ‘Abdulla>h bin Qays al-Tami>mi> al-Yarbu>‘i> \, Abu>> ‘Abdulla>h al-Ku>fi>. Ia juga 

terkadang dinisbatkan kepada kakeknya. Tercatat sebagai guru dari Abu>> Da>wud 

dan murid dari al-Lais\. Abu> H}a>tim menilai  s\iqah  mutqin, al-Nasa>’i> menilai  

                                                           
385

Lihat Jama>l al-Di>n Abi> al-Hajja>j Yu>suf al-Mizzi>, selanjutnya disebut al-Mizzi>, Tahz\i>b 
al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l (Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1973) J. XXI, h. 355-367 
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s\iqah, Us\ma>n bin Abi> Syainah menilai  s\iqah  laisa bihi syai’, Ibnu H}ibba>n 

menyebutkan dalam al-S|iqa>t, Ibnu H}ajar al-‘Asqala>ni> menilai  s\iqah  h}a>fiz}.386
 

al-Lais\ bernama lengkap Lais bin Sa‘d bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Fahmi>, Abu>> 

al-H}a>ris\ al-Mis}ri>. Tercatat sebagai guru dari Qutaibah dan murid dari 

Muh}ammad bin Muslim bin Syiha>b al-Zuhri>. Secara umum, para kritikus hadis 

menilai rawi ini positif. Namun demikian Abu> Da>wud meskipun menilainya 

s\iqah menyebutkan juga bahwa rawi ini tasahhul (bersikap lunak) dalam 

menerima periwayatan. Ya‘qu>b bin Abi> Syaibah menyebutkan bahwa terjadi 

id}t}ira>b pada sebagian hadisnya dari jalur al-Zuhri>. Penilaian lainnya sebagai 

berikut: Yah}ya> bin Ma‘i>n, Ah}mad bin H}anbal, Abu> Zur‘ah, dan Muh}ammad bin 

Sa‘d menilai  s\iqah, Ibnu Madi>ni> menilai  s\iqah  s\abat. 387
 

Ayyu>b bin Mu>sa> atau Mu>sa> bin Ayyu>b demikian nama yang tertulis dan 

nama ini termasuk bagian dari yang meragukan (min al-awham). Tercatat 

meriwayatkan dari rajul min qawmih dan muridnya adalah Lais\ bin Sa‘d. Terlihat 

jelas dalam sanad ini terdapat orang yang mubham. Di antara catatan para 

kritikus adalah: Yah}ya> bin <Ma‘i>n
 
dan Abu> Da>wud menilai s\iqah. Al-‘Uqaili 

menilai d}a‘i>f, bahkan al-Sa>ji> menilainya munkar al-h}adi>s\.388 

‘Uqbah bin ‘Ami>r bernama lengkap ‘Uqbah bin ‘Ami>r bin ‘Abs bin ‘Amru>  

bin ‘Adi> bin ‘Amru>  bin Rifa>‘ah. Periwayat ini adalah seorang s}ahabat.389 
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Al-Mizzi>, op. cit., J. I., h. 375-388. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. II., h. 57. Ibn H}ibba>n, al-
S|iqa>t...op. cit., J. VIII., h. 9. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 31. Abu> al-Wali>d al-

Andalusi>, op. cit., J. I., h. 328. 
387

Al-Mizzi>, op. cit., J. XXIV., h. 255-279. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. V., h.189. Ibn 

H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VIII., h. 346. Abu> al-Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J. II., h. 850-851. 

Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar...op. cit., J. IX., h. 223. Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Mi>za>n...op. cit., J. 

II., h. 521-522. 
388

al-Mizzi>, op. cit., J III., h. 497-498. Lihat juga Ibnu Abi> H}a>tim, op. cit., J. VII., h. 179-

180.  Lihat juga Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar...op. cit., J. 136-163. 
389

al-Mizzi>, op.cit., J XX., h. 202.  
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Dengan keberadaan rawi yang mubham dalam jalur ini ditambah dengan 

komentar Abu>> Da>wud di akhir hadis di atas, maka penulis menyimpulkan hadis 

ini d}a‘i>f dan tidak bisa digunakan sebagai dalil. 

Selanjutnya penulis akan mencoba meneliti jalur sanad yang diperkirakan 

bisa membantu jalur ini. Penulis akan mencoba meneliti melalui jalur al-Bazza>r. 

Hadis melalui jalur ini adalah sebagai berikut: 

ثَ َنا ُم َمَّد  ْبن  اْلم ثَ نَّ ، قَاَل : َأْخبَ َرنَا َحْفص  ْبن  ِغَياث  ، َعِن اْبِن َأِب لَي َْلى ، َعِن  َحدَّ
ْعِب  ، َعْن ِصَلَة ، َعْن ح َذيْ َفَة َرِضَي اللَّه  َعْنه  ، َأّن النَِّبَّ صلى اهلل عليه وسلم َكاَن الشَّ 

يَ ق ول  يف ر ك وِعِه : س ْبَحاَن َرب َ اْلَعِظيِم َوحِبَْمِدِه َثالثًا ، َويف س ج وِدِه س ْبَحاَن َرب َ اأَلْعَلى 
 390َوحِبَْمِدِه َثالثًا

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Muh}ammad bin al-Mus\anna>, telah 

mengabarkan kepada kami Hafs} bin Giya>s\, dari Ibn Abi> Laila>, dari al-Sya‘bi> 

dari S}ilah dari H}uzaifah radiyalla>hu ‘anhu, sesungguhnya Nabi SAW. 

membaca dalam ruku‘ nya: subha>na rabbi> al-‘az}i>mi wa bi h}amdih tiga kali 

dan dalam sujudnya subha>na rabbi> al-a‘la> wa bi h}amdih tiga kali. 

 

Muh}mmad bin al-Mus\anna> bin ‘Ubaid bin Qais bin Di>na>r al-‘Anazi>, Abu>> 

Mu>sa> al-Bas}ri> ini tercatat sebagai guru al-Bazza>r dan murid dari H}afs} bin Giya>s\. 

Yah}ya> bin Ma‘i>n menilai rawi ini s\iqah. Sementara itu Muh}ammad bin Yah}ya al-

Naysa>bu>ri> menilai h}ujjah. Abu>> H}a>tim menilainya sa>lih} al-h}adi>s\, s}adu>q. al-Nasa>’i> 

menilainya la> ba’sa bih, terjadi perubahan dalam kitabnya. Ibnu H}ibba>n 

memasukkan rawi ini dalam kitabnya ‘al-S|iqa>t’.391
 

H}afs} bin Giya>s\ bernama lengkap H}afs} bin Giya>s\ bin T}alq bin Mu‘a>wiyah 

bin Ma>lik bin al-H}a>ris\ bin S|a‘labah bin ‘A<mir bin Jisym bin Wahbi>l bin Sa‘d bin 

                                                           
390

Al-Bazza>r, loc. cit.  
391

Al-Mizzi>, op. cit., J. XXVI, h. 359-365. Lihat juga Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. IX., 

h. 111. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. II., h. 209. Abu> al-Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J. 

II., h. 647. Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Mi>za>n...op. cit., J. IV., h. 24. 
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Ma>lik bin al-Nakha‘ al-Nakha‘i>.  Dinilai s\iqah oleh Yah}ya> bin ma‘i>n, tercantum 

pula pada al-S|iqa>t. 392
 

Ibn Abi> Laila> bernama lengkap ‘Abd al-Rah}ma>n bin Abi> laila>. Dinilai s\iqah 

oleh Yah}ya> bin ma‘i>n dan al-‘Ijli>. 393 

Al-Sya‘bi> bernama lengkap ‘A<mir bin Syara>hi>l bin ‘Abd bin Z|i> Kada>r. 

Tercatat sebagai guru dari Ibn Abi> Laila>. Abu> Mijlaz menilai rawi ini termasuk 

yang palih paham. Yah}ya> bin Ma’i>n menilai rawi ini s\iqah.
394

  

S}ilah bernama lengkap S}ilah bin Zafar al-‘Absi> Abu> al-‘Ala>’. Tercatat 

sebaga  murid dari Khuz\aifah dan guru dari ‘A<mir al-Sya’bi>. Ibn Khirasy dan 

Abu> Bakr al-Khat}i>b menilai rawi ini s\iqah.
395

  

Dengan demikian hadis yang kedua menjadi rujukan al-Alba>ni> tentang 

bacaan ruku’ ini memiliki kualitas sanad h}asan karena keberadaan Muh}mmad bin 

al-Mus\anna> yang dinilai la> ba’sa bih. Selanjutnya penulis akan melanjutkan pada 

penelitian matan hadis ini. 

b. Kritik Matan 

Terlihat dari gambar lajur sanad di atas hadis ini memiliki beberapa 

pendukung pada tingkat sahabat. Pada tingkat ini, di samping diriwayatkan oleh 

‘Uqbah bin ‘A<mir, hadis ini juga diriwayatkan oleh ‘Abdulla>h bin Mas‘u>d, 

H}uz\aifah, dan Rabi>‘ah bin Ka‘b.  

Dari berbagai riwayat hadis ini terlihat bahwa matannya cukup bervariasi. 

Sebagian riwayat menggunakan frasa...  َ ق ول  ِِف ر ك وِعهِ ي  dan sebagian lagi 

                                                           
392

Al-Mizzi>, op. cit., J. VII., h. 56-70. Lihat juga Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. III., h. 185. Ibn 

H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VI., h. 200. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 144. 
393

Al-Mizzi>, op. cit., J. XVII., h. 372-377. Lihat juga Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. V., h. 301. 

Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 424. Abu> al-Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J. II., h. 

881.  
394

Al-Mizzi>, op. cit., J. XIV., h. 28-40. Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. V., h. 185. Ah}mad 

bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. II., h. 84. Abu> al-Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J. III., h. 992.  
395

Al-Mizzi>, op. cit., J. XIII., h. 233-235. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. IV., h. 446. Ah}mad bin 

‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 322.  
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menggunakan frasa ...  َِإَذا رََكَع قَال.  Hal ini memberikan petunjuk bahwa hadis ini 

diriwayatkan secara makna bukan secara lafal.  

Di antar dalil pendukung untuk hadis ini adalah yang diriwayatkan oleh Ibn 

Ma>jah berikut ini: 

ثَ َنا ثَ َنا اْلَبَجِلي   رَاِفع   ْبن   َعْمر و َحدَّ  اْلَغاِفِقي   أَي وبَ  ْبنِ  م وَسى َعنْ  اْلم َباَركِ  ْبن   اللَّهِ  َعْبد   َحدَّ
 تْ نَ زَلَ  َلمَّا يَ ق ول   اْلْ َهِنَّ  َعاِمر   ْبنَ  ع ْقَبةَ  ْسَِْعت   يَ ق ول   َعاِمر   ْبنَ  ِإيَاسَ  َعم ي ْسَِْعت   قَالَ 
 يف  اْجَعل وَها َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى اللَّهِ  َرس ول   لََنا قَالَ  {اْلَعِظيمِ  َرب كَ  بِاْسمِ  َفَسب حْ }

 َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى اللَّهِ  َرس ول   لََنا قَالَ {اأْلَْعَلى َرب كَ  اْسمَ  َسب حْ }نَ زََلتْ  فَ َلمَّا ر ك وِعك مْ 
س ج ودِك مْ  يف  اْجَعل وَها

396
 

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami ‘Amru> bin Ra>fi' al-Bajali> berkata, telah 

menceritakan kepada kami ‘Abdulla>h Ibn al-Muba>rak dari Mu>sa> bin Ayyu>b 

al-Gafiqi> berkata; "Aku mendengar Iya>s bin ‘A|mir berkata; Aku mendengar 

‘Uqbah bin ‘A<mir al-Juhani> berkata, "Ketika turun ayat; (Sucikanlah nama 

Tuhanmu Yang Maha Tinggi), Rasulullah shallalla>hu ‘alaihi wasallam 

bersabda kepada kami: Lakukanlah itu dalam sujud kalian.  

Dengan demikian, pada penelitian awal terhadap hadis yang diriwayatkan 

oleh Abu> Da>wud menunjukkan bahwa hadis ini berstatus d}a‘i>f karena keberadaan 

Ayyu>b bin Mu>sa> atau Mu>sa> bin Ayyu>b. Akan tetapi karena mendapatkan 

dukungan dari riwayat al-bazza>r yang bernilai h}asan, maka hadis ini berstatus 

h}asan li gairih. 

 

25. Cara Berdiri setelah Ruku‘ 

Berkenaan dengan ini al-Alba>ni> menyampaikan hal berikut ini: 

َل تتم صالة ألحد من الناس حىت . . . يكرب . . . ث يركع . . . ث يقول : ْسع اهلل 
  397ملن ْحده حىت يستوي قائما
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Ibnu Ma>jah, op. cit., J. I., h. 287.   
397

Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, op. cit., h. 135. al-Alba>ni> menyebutkan bahwa hadis 

ini diriwayatkannya dari Abu> Da>wud dan al-H}a>kim. 
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Ketika ditelusuri melalui mu’jam, hadis ini atau yang semakna dengannya 

ternyata dapat ditemukan di kitab-kitab berikut ini: S}ah}i>h} al-Bukha>ri>, Kita>b 

S}ala>t, ba>b 26; Kita>b Aza>n ba>b 119 dan 132; Kita>b Fad}a>’il al-S}aha>bah, ba>b 18; 

Sunan al-Da>rimi>, Kita>b S}ala>t, ba>b 78; Muwat}t}a’ Ma >lik, Kita>b Safar, ba>b 72; 

Musnad Ah}mad bin H}anbal, Juz V, halaman 310, 384, 396.
398

 Namun demikian 

hadis yang paling mendekati dalam kesamaan dengan hadis ini dapat ditemukan 

dalam riwayat al-Tabra>ni>.
399

 

Untuk lebih jelasnya hadis ini adalah sebagai berikut:
400

 

ثَ َنا ثَ َنا ِإْْسَِعيلَ  ْبن   م وَسى َحدَّ  ََيَْي  ْبنِ  َعِلي   َعنْ  طَْلَحةَ  َأِب  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  ِإْسَحقَ  َعنْ  َْحَّاد   َحدَّ
د   ْبنِ   َعَلْيهِ  اللَّه   ىَصلَّ  النَِّب   فَ َقالَ  ِفيهِ  قَالَ  ََنَْوه   َفذََكرَ  اْلَمْسِجدَ  َدَخلَ  َرج اًل  َأنَّ  َعم هِ  َعنْ  َخالَّ

 ي َكب  ر   ث َّ  َمَواِضَعه   يَ ْعِن  اْلو ض وءَ  فَ َيَضعَ  يَ تَ َوضَّأَ  َحىتَّ  النَّاسِ  ِمنْ  أِلََحد   َصاَلة   تَِتم   ََل  إِنَّه   َوَسلَّمَ 
 َحىتَّ  يَ رَْكع   ث َّ  َأْكبَ ر   اللَّه   يَ ق ول   ث َّ  اْلق ْرآنِ  ِمنْ  تَ َيسَّرَ  ِبَا َويَ ْقرَأ   َعَلْيهِ  َوي  ْثِن  َوَعزَّ  َجلَّ  اللَّهَ  َوََيَْمد  
َده   ِلَمنْ  اللَّه   ْسَِعَ  يَ ق ول   ث َّ  َمَفاِصل ه   َتْطَمِئنَّ   َيْسج د   ث َّ  َأْكبَ ر   اللَّه   يَ ق ول   ث َّ  قَاِئًما َيْسَتِويَ  َحىتَّ  ْحَِ

 ث َّ  َأْكبَ ر   اللَّه   يَ ق ول   ث َّ  قَاِعًدا َيْسَتِويَ  َحىتَّ  رَْأَسه   َفع  َويَ رْ  َأْكبَ ر   اللَّه   يَ ق ول   ث َّ  َمَفاِصل ه   َتْطَمِئنَّ  َحىتَّ 
  َصاَلت ه   ََتَّتْ  فَ َقدْ  َذِلكَ  فَ َعلَ  فَِإَذا فَ ي َكب  ر   رَْأَسه   يَ ْرَفع   ث َّ  َمَفاِصل ه   َتْطَمِئنَّ  َحىتَّ  َيْسج د  

Artinya :  

Telah menceritakan kepada kami Mu>sa> bin Isma>‘i>l telah menceritakan 

kepada kami H}amma>d dari Isha>q bin ‘Abdulla>h bin Abu> T}alh}ah dari ‘Ali>  bin 

Yahya> bin Khalla>d dari pamannya bahwa seorang laki-laki masuk masjid…" 

selanjutnya dia melanjutkan seperti hadis di atas, lalu dia berkata; "Maka 

Nabi s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya tidak sempurna 

Shalat  seseorang sehingga dia ber-wud}u‘ yaitu membasuh anggota wud}u‘-
nya (dengan sempurna) kemudian bertakbir, memuji Allah Jalla wa ‘Azza, 

menyanjung-Nya dan membaca al-Qur'an yang mudah baginya. Setelah itu 

mengucapkan Alla>hu Akbar, kemudian ruku‘ sampai tenang semua 

persendiannya, lalu mengucapkan "Sami‘a Alla>hu liman h}amidah" sampai 

berdiri lurus, kemudian mengucapkan Alla>hu Akbar, lalu sujud sehingga 

semua persendiannya tenang. Setelah itu mengangkat kepalanya sambil 

                                                           
398

A.J. Wensinck, op. cit., J. I, h. 276. Hadis ini justru tidak ditemukan diriwayatkan dalam 

Sunan Abi> Da>wud sebagaimana yang menjadi rujukan al-Alba>ni>. H}adis yang berkenaan dengan 

ini justru dapat dirujuk setelah pencarian secara manual. Hadis berkenaan dengan ini dapat 

ditemukan dalam Sunan Abi> Da>wud, Kita>b S}ala>t, ba>b 148. Lihat Abu> Da>wud, op. cit., h. 150-

152. 
399

Al-T}abra>ni>, op. cit., J. V., h. 38.  
400

Abu> Da>wud, op. cit., h. 151. 
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bertakbir. Apabila dia telah mengerjakan seperti demikian, maka Shalat nya 

menjadi sempurna."  

a. Kritik Sanad 

Jalur periwayatan hadis ini, lebih jelasnya tampak pada gambar dalam 

halaman berikutnya. Sementara yang akan diteliti di sini adalah sebagai berikut: 

Mu>sa> bin Isma>‘i>l al-Minqari> tercatat sebagai guru Abu>> Da>wud dan murid 

dari Hamma>d bin Zaid dan Hamma>d bin Salmah. Yah}ya> bin Ma‘i>n menilai  s\iqah  

ma’mun, Ibnu Sa‘d, Abu> H}a>tim, dan Al-’Ajli> menilai  s\iqah, Ibnu H}ibba>n 

menyebutkan dalam al-S|iqa>t, Ibnu Kharasy menilai  s}adu>q, Ibnu H}ajar al-

‘Asqala>ni> menilai  s\iqah  s\abat, al-Z|ahabi>  menilai  H}a>fiz}.
401
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Al-Mizzi>, op. cit., J. XXIX., h. 21-27. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. VIII., h. 136. Ibn 

H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. IX., h. 160. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. II., h. 260. Abu> 

al-Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J. II., h. 705. 
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Abu>> Da>wud dilahirkan pada tahun 202 Hijriyah dan wafat pada tahun 275 

Hijriyah di Bas}rah. Banyak komentar ulama tentang Abu>> Da>wud, antara lain: al-

Ha>kim Abu>> ‘Abd Allah, Abu>> ‘Abd Allah bin Mandah, Abu>> H}a>tim bin H}ibba>n 

dan lain-lain yang menilai positif pada mukharrij ini. Tercatat sebagai murid dari 

Hamma>d bin Salmah.
402

 

Hamma>d bin Salmah bin Di>na>r al-Bas}ri> tercatat sebagai guru dari Mu>sa> bin 

Isma>‘i>l dan murid dari Ish}a>q bin ‘Abdulla>h bin Abi> T}alh}ah. Al-Nasa>’i>,  Yah}ya> bin 

Ma‘i>n, al-’Ajli>, Muh}ammad bin Sa‘d menilai  s\iqah.
403

 

Ish}a>q bin ‘Abdulla>h bin Abi> T}alh}ah namanya adalah Zaid bin Sahl al-

Ans}a>ri> al-Najja>ri> al-Madani>. Tercatat sebagai guru dari Hamma>d bin Salmah dan 

murid dari ‘Ali> > bin Yah}ya> bin Khalla>d. Yah}ya> bin Ma‘i>n,  Abu> Zur‘ah, Abu> 

H}a>tim,  al-Nasa>’i> menilai  s\iqah, Ibnu H}ibba>n menyebutkan dalam al-S|iqa>t, Ibnu 

H}ajar al-‘Asqala>ni> menilai  s\iqah  h}ujjah, al-Z|ahabi>  menilai  h}ujjah.
404

  

‘Ali>> bin Yah}ya> bin Khalla>d bin Ra>fi‘ bin al-‘Ajla>n bin ‘Amru>  bin ‘A<mir 

bin Zuraiq al-Zuraqi> al-Ans}a>ri> al-Madani>. Tercatat sebagai guru dari Ish}a>q bin 

‘Abdulla>h. Yah}ya> bin Ma‘i>n, al-Nasa>’i>, Ibnu H}ajar, dan al-Da>ruqut}ni> menilai  

s\iqah.
405

 

Sementara itu yang dimaksud dengan ‘Ammihi (pamannya) dalam jalur ini 

sesungguhnya adalah paman dari bapaknya ‘Ali> > bin Yah}ya> bin Khalla>d. 

Pamannya tersebut bernama Rifa>‘ah bin Ra>fi‘ bin Ma>lik bin al-‘Ajla>n bin ‘Amru>  

                                                           
402

Lihat Jama>l al-Di>n Abi> al-Hajja>j Yu>suf al-Mizzi>, selanjutnya disebut al-Mizzi>, Tahz\i>b 
al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l (Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1973) J. XXI, h. 355-367 

403
Al-Mizzi>, op. cit., J. VII., h. 253-269. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. III., h. 140. Ibn H}ibba>n, 

al-S|iqa>t...op. cit., J. VI., h. 216. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 157. Abu> al-Wali>d 

al-Andalusi>, op. cit., J. II., h. 523. 
404

Al-Mizzi>, op. cit., J. II., h. 444-446.  
405

Al-Mizzi>, op. cit., J. XXI., h. 173-174. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. VI., h. 208. Ibn 

H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VII., h. 205. Abu> al-Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J. III., h. 966.  
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bin ‘A<mir bin Zuraiq al-Ans}a>ri> al-Madani. Periwayat ini adalah sahabat.
406

 

Dengan demikian hadis ini bisa digunakan sebagai dalil. 

b. Kritik Matan 

Terlihat dari jalur sanad di atas hadis ini hanya diriwayatkan pada sahabat  

Rifa>‘ah bin Ra>fi‘. Jalur sanad kemudian baru terbagi kepada dua jalur setelah 

rawi H}amma>d. Rawi yang disebutkan terakhir ini selanjutnya meriwayatkan 

kepada H}ajja>j dan Mu>sa> bin Isma>‘i>l.  

Dari dua jalur akhir ini terlihat bahwa hadis ini memiliki matan yang 

bervariasi. Pada jalur Abu> Da>wud hadis ini diakhiri dengan kalimat  فَِإَذا فَ َعَل َذِلَك
 لَْ  فَِإَذا sementara pada jalur al-T}abra>ni> diakhiri dengan kalimat ....فَ َقْد ََتَّْت َصاَلت ه  

َصاَلت ه   تَِتمَّ  لَْ  َذِلكَ  يَ ْفَعلْ  .... Ini menunjukkan bahwa hadis ini diriwayatkan secara 

makna bukan seca lafal.  

Penulis menemukan beberapa hadis lain yang dapat mendukung keberadaan 

hadis ini. Hadis tersebut adalah berikut ini: 

ثَ َنا ع بَ ْيد  اللَِّه ْبن  ع َمَر قَاَل َحدََّثِن  ثَ َنا ََيَْي قَاَل َحدَّ  َسِعيد  َأْخبَ َرنَا ُم َمَّد  ْبن  اْلم ثَ نَّ قَاَل َحدَّ
َأنَّ َرس وَل اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم َدَخَل اْلَمْسِجَد  َعْن أَبِيِه َعْن َأِب ه َريْ َرةَ  ْبن  َأِب َسِعيد  

ل  َفَدَخَل َرج ل  َفَصلَّى ث َّ َجاَء َفَسلََّم َعَلى َرس وِل اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َردَّ َعَلْيِه َرس و 
لَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم َوقَاَل اْرِجْع َفَصل  فَِإنََّك لَْ ت َصل  فَ َرَجَع َفَصلَّى َكَما َصلَّى ث َّ اللَِّه َصلَّى ال

ِه َوَسلََّم َجاَء ِإَل النَِّب  َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم َفَسلََّم َعَلْيِه فَ َقاَل َله  َرس ول  اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَليْ 
َك السَّاَلم  اْرِجْع َفَصل  فَِإنََّك لَْ ت َصل  فَ َعَل َذِلَك َثاَلَث َمرَّات  فَ َقاَل الرَّج ل  َوالَِّذي َوَعَليْ 

َرْأ َما ت َ  َر َهَذا فَ َعل ْمِن َقاَل ِإَذا ق ْمَت ِإَل الصَّاَلِة َفَكب  ْر ث َّ اق ْ َيسََّر بَ َعَثَك بِاْلَْق  َما أ ْحِسن  َغي ْ
اْلق ْرآِن ث َّ ارَْكْع َحىتَّ َتْطَمِئنَّ رَاِكًعا ث َّ اْرَفْع َحىتَّ تَ ْعَتِدَل قَاِئًما ث َّ اْسج ْد َحىتَّ  َمَعَك ِمنْ 

 407َتْطَمِئنَّ َساِجًدا ث َّ اْرَفْع َحىتَّ َتْطَمِئنَّ َجاِلًسا ث َّ اف َْعْل َذِلَك يف َصاَلِتَك ك ل َها
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Al-Mizzi>, op. cit., J. IX., h. 203-204. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. III., h. 492. Ibn H}ibba>n, 

al-S|iqa>t...op. cit., J. III., h. 125. 
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Artinya: 

Telah mengabarkan kepada kami Muh}ammad bin al-Mus\anna> dia berkata; 

telah menceritakan kepada kami Yah}ya> dia berkata; 'Ubaidilla>h bin 'Umar 

dia berkata; telah menceritakan kepadaku Sa'i>d bin Abu> Sa'i>d dari Bapaknya 

dari Abu> Hurairah bahwa Rasu>lullah S}allalla>hu 'alaihi wasallam masuk ke 

dalam masjid, lalu ada seorang laki-laki yang ikut masuk kemudian shalat. 

Setelah itu ia datang kepada Rasu>lullah S}allalla>hu 'alaihi wasallam dengan 

mengucapkan salam kepada Rasu>lullah S}allalla>hu 'alaihi wasallam dan beliau 

Shallallahu'alaihi wasallam membalas salamnya sambil berkata, 'Kembalilah 

dan ulangi shalatmu karena kamu belum mengerjakan shalat! ' la lalu 

kembali lagi dan mengulangi shalatnya seperti shalat pertamanya. Kemudian 

ia datang lagi kepada Rasu>lullah S}allalla>hu 'alaihi wasallam dengan 

mengucapkan salam kepada beliau dan Rasu>lullah S}allalla>hu 'alaihi wasallam 

berkata, "Wa ‘alaik al-sala>m. Kembali dan ulangi lagi shalatmu karena kamu 

belum mengerjakan shalat! ' Lalu orang tersebut shalat seperti itu sampai 

tiga kali. Setelah itu orang tersebut berkata, "Demi Dzat yang mengutus 

engkau dengan membawa kebenaran, aku tidak bisa shalat lebih baik lagi 

dari yang seperti ini, maka ajarilah aku!" Rasu>lullah S}allalla>hu 'alaihi 

wasallam lalu bersabda: 'Jika kamu telah berdiri untuk shalat, maka 

bertakbirlah, kemudian bacalah A! Qur'an yang mudah bagimu. Kemudian 

ruku'lah hingga kamu tenang (thuma 'ninah) dalam rukumu dan bangkitlah 

dari ruku' hingga kamu berdiri tegak. Lalu sujudlah kamu hingga kamu 

tenang (thuma 'ninah) dalam sujudmu, dan bangkitlah dari sujud hingga 

kamu tenang (Thuma'ninah) dalam keadaan duduk. Kerjakanlah semua hal 

tersebut pada setiap shalatmu." 

َْي  َعْن ع بَ ْيِد اللَّ  ثَ َنا َعْبد  اللَِّه ْبن  ُن  ثَ َنا أَب و َبْكِر ْبن  َأِب َشْيَبَة َحدَّ ِه ْبِن ع َمَر َعْن َسِعيِد ْبِن َحدَّ
َأنَّ َرج اًل َدَخَل اْلَمْسِجَد َفَصلَّى َوَرس ول  اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه  َأِب َسِعيد  َعْن َأِب ه َريْ َرةَ 

َك لَْ ت َصل  َوَسلََّم يف نَاِحَية  ِمْن اْلَمْسِجِد َفَجاَء َفَسلََّم فَ َقاَل َوَعَلْيَك فَاْرِجْع َفَصل  فَِإنَّ 
 فَ َرَجَع َفَصلَّى ث َّ َجاَء َفَسلََّم َعَلى النَِّب  َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل َوَعَلْيَك فَاْرِجْع َفَصل  

لصَّاَلِة َفَأْسِبْغ فَِإنََّك لَْ ت َصل  بَ ْعد  قَاَل يف الثَّالِثَِة فَ َعل ْمِن يَا َرس وَل اللَِّه قَاَل ِإَذا ق ْمَت ِإَل ا
َلَة َفَكب  ْر ث َّ اق ْرَْأ َما تَ َيسََّر َمَعَك ِمْن اْلق ْرآِن ث َّ ارَْكْع َحىتَّ تَ  ْطَمِئنَّ اْلو ض وَء ث َّ اْستَ ْقِبْل اْلِقب ْ

ْرَفْع رَْأَسَك َحىتَّ رَاِكًعا ث َّ اْرَفْع َحىتَّ َتْطَمِئنَّ قَاِئًما ث َّ اْسج ْد َحىتَّ َتْطَمِئنَّ َساِجًدا ث َّ ا
408َتْسَتِوَي قَاِعًدا ث َّ اف َْعْل َذِلَك يف َصاَلِتَك ك ل َها

 

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Abu> Bakr bin Abu> Syaibah berkata, telah 

menceritakan kepada kami ‘Abdulla>h bin Numair dari ‘Ubaidulla>h bin Umar 

dari Sa‘i>d bin Abu> Sa‘i>d dari Abu> Hurairah berkata, "Seorang laki-laki masuk 
                                                           

408
Ibnu Ma>jah, op. cit., J. I., h. 336.  
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ke dalam masjid dan shalat, sementara Rasu>lullah s}allalla>hu ‘alaihi wasallam 

berada di sudut masjid. laki-laki itu kemudian datang seraya mengucapkan 

salam, tetapi Nabi bersabda: "Kembali dan shalatlah, sebab engkau belum 

shalat. " Laki-laki itu pun kembali shalat, lalu kembali menemui beliau dan 

mengucapkan shalat kepada Nabi s}allalla >hu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: 

"Kembali dan shalatlah, sebab engkau belum shalat. " Dan pada kali ketiganya 

ia berkata, "Wahai Rasu>lullah, ajarkanlah kepadaku. " Beliau bersabda: "Jika 

engkau shalat maka sempurnakanlah wudlu dan menghadaplah ke arah kiblat. 

Kemudian takbir dan bacalah ayat al-Qur'an yang mudah menurut kamu, 

kemudian rukuklah hingga engkau tenang, kemudian berdirilah hingga engkau 

tegak berdiri, kemudian sujudlah hingga engkau tenang, kemudian angkatlah 

kepalamu hingga engkau tegak duduk. Dan lakukanlah hal seperti dalam 

semua shalatmu. " 

Kedua hadis pendukung ini sama-sama menjelaskan tentang tata cara 

berdiri setelah ruku>‘, yakni berdiri tegak lurus. Dengan keberadaan dua hadis 

pendukung ini mengokohkan keyakinan penulis bahwa hadis yang sedang diteliti 

berstatus s}ah}i>h} li z}a>tih karena penilaian para kritikus terhadap rawi ini yang 

dinilai pada martabat pertama al-ta‘di>l. Dengan demikian dapat digunakan 

sebagai h}ujjah. 

  

26. Mengangkat Tangan Ketika Akan Sujud 

Berkenaan dengan ini al-Alba>ni> mengemukakan hal berikut ini: 

  409يرفع يديه إذا سجد –أحيانا  -كان

Ketika ditelusuri melalui mu’jam, hadis ini ternyata dapat ditemukan di 

Sunan Abu>> Da>wud, Kitab S}ala>t, ba>b 115.
410

  

ثَ َنا َعْبد  اْلَواِرِث ْبن   ثَ َنا ع بَ ْيد  اللَِّه ْبن  ع َمَر ْبِن َمْيَسَرَة اْلْ َشِمي  َحدَّ ثَ َنا َحدَّ َسِعيد  قَاَل َحدَّ
َثِن َعْبد  اْْلَبَّاِر ْبن  َواِئِل ْبِن ح ْجر  قَالَ  ك ْنت  غ اَلًما ََل أَْعِقل  َصاَلَة  ُم َمَّد  ْبن  ج َحاَدَة َحدَّ

َثِن َواِئل  ْبن  َعْلَقَمَة َعْن َأِب َواِئِل ْبِن ح ْجر  قَاَل َصلَّْيت  َمَع َرس ولِ  اللَِّه َصلَّى  َأِب قَاَل َفَحدَّ
ْدَخَل َيَدْيِه اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم َفَكاَن ِإَذا َكب ََّر َرَفَع َيَدْيِه قَاَل ث َّ اْلَتَحَف ث َّ َأَخَذ ِِشَاَله  بَِيِميِنِه َوأَ 

                                                           
409

Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, op. cit., h. 140. al-Alba>ni> menyebutkan bahwa hadis 

ini diriwayatkannya dari al-Nasa>’i> dan al-Da>ruqut}ni>.  
410

Keterangan ini juga tidak tepat karena setelah ditelusuri ternyata hadis yang dimaksud 

bukan pada ba>b 115, tetapi ba>b 116 hadis ke-723. Lihat Abu> Da>wud, op. cit., h. 128-129. 

Bandingkan dengan A.J. Wensinck, op. cit. J. II, h. 415. 
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َد َأْن يَ ْرَفَع رَْأَسه  ِمْن الر ك وِع يف ثَ ْوِبِه قَاَل فَِإَذا أَرَاَد َأْن يَ رَْكَع َأْخرََج َيَدْيِه ث َّ َرفَ َعه َما َوِإَذا أَرَا
ِه َحىتَّ َرَفَع َيَدْيِه ث َّ َسَجَد َوَوَضَع َوْجَهه  بَ ْيَ َكفَّْيِه َوِإَذا َرَفَع رَْأَسه  ِمْن الس ج وِد أَْيًضا َرَفَع َيَديْ 

 فَ رََغ ِمْن َصاَلتِهِ 
ْلََْسِن فَ َقاَل ِهَي َصاَلة  َرس وِل اللَِّه َصلَّى اللَّه  قَاَل ُم َمَّد  َفذََكْرت  َذِلَك لِْلَحَسِن ْبِن َأِب ا

ِن َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َعَله  َمْن فَ َعَله  َوتَ رََكه  َمْن تَ رََكه  قَاَل أَب و َداو د َرَوى َهَذا اْلَِْديَث ََهَّام  َعْن ابْ 
 ج َحاَدَة لَْ َيْذك ْر الرَّْفَع َمَع الرَّْفِع ِمْن الس ج ودِ 

Artinya :  

Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Umar bin Ma’Isa>rah Al 

Jusyami telah menceritakan kepada kami Abdul Warits bin Sa‘i>d dia 

berkata; telah menceritakan kepada kami Muh}ammad bin Juhadah telah 

menceritakan kepadaku Abdul Jabbar bin Wa`il bin Hujr dia berkata; "Aku 

adalah seorang anak yang belum mengerti Shalat  yang di kerjakan ayahku, 

katanya; maka "Wa'il bin 'Alqamah telah menceritakan kepadaku, dari 

ayahku Wa'il bin Hujr dia berkata; "Aku Shalat  bersama Rasu>lalla>h 

s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam, apabila beliau hendak bertakbir, maka beliau 

mengangkat kedua tangannya." Katanya; "Kemudian beliau melipatkan 

pakaiannya, lalu tangan kanannya memegang tangan kirinya dan 

memasukkan kedua tangannya ke dalam pakaian beliau." dia melanjutkan; 

"Apabila beliau hendak ruku‘, beliau mengeluarkan kedua tangannya dan 

mengangkatnya, dan apabila beliau hendak mengangkat kepalanya dari ruku‘ 

(i'tidal), beliau mengangkat kedua tangannya, barulah beliau sujud dengan 

meletakkan wajahnya sejajar dengan kedua telapak tangannya, apabila beliau 

hendak mengangkat kepalanya dari sujud, maka beliau juga mengangkat 

kedua tangannya lagi sampai selesai Shalat ." Muh}ammad mengatakan; 

"Lalu aku menyebutkan hal itu kepada al-H}asan bin Abu> Al Hasan, maka dia 

berkata; "Itu adalah Shalat  Rasu>lalla>h s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam yang di 

kerjakan oleh orang yang suka mengerjakan dan di tinggalkan oleh orang 

yang suka meninggalkannya." Abu> Daud mengatakan; "Hadits ini di 

riwayatkan juga oleh Hammam dari Ibnu Juhadah, namun dia tidak 

menyebutkan 'juga mengangkat tangan ketika bangkit dari sujud'. 

a. Kritik Sanad 

Selain diriwayatkan oleh Abu>> Da>wud, sebagaimana rujukan al-Alba>ni>, 

hadis yang senada juga dapat ditemukan dalam riwayat al-T}abra>ni.
411

 Untuk 

lebih jelasnya jalur periwayatan hadis ini dapat dilihat pada halaman berikutnya. 

                                                           
411

Al-T}abra>ni>, op. cit., XXII., h. 28.  
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Berikut ini penulis akan menguji para rawi yang ada dalam jalur sanad ini. 

Jalur sanad ini secara lebih jelas akan terlihat pada gambar berikut ini: 

 

              

                              

                      

                               

                        

                                    

       

                       

                       

         

         

          

          

         

                             

                        

    

   

          

     

         

                   

      

   

                       

           

                        

       

         

          

         

 

Abu>> Da>wud dilahirkan pada tahun 202 Hijriyah dan wafat pada tahun 275 

Hijriyah di Bas}rah. Banyak komentar ulama tentang Abu>> Da>wud, antara lain: al-

Ha>kim Abu>> ‘Abd Allah, Abu>> ‘Abd Allah bin Mandah, Abu>> H}a>tim bin H}ibba>n 



258 

 

dan lain-lain yang menilai positif pada mukharrij ini. Tercatat sebagai murid dari 

Ubaidullah bin ‘Umar.
 412

 

Ubaidullah bin ‘Umar bin Maisarah al-Jusyami> tercatat sebagai murid dari 

Abdul Wa>ris\ bin Sa‘i>d dan guru dari Abu>> Da>wud. Diantara penilaian kritikus 

terhadap rawi ini adalah Ibnu H}ajar menilai s\iqah s\abat, al-Z|ahabi> menilai Ha>fiz}, 

Yah}ya> bin Ma‘i>n, al-’Ijli>, dan al-Nasa>’i>, menilainya s\iqah, Abu> H}a>tim menilainya 

s}adu>q,  sedangkan Ibnu H}ibba>n menyebutkannya dalam al-S|iqa>t.413
 

‘Abd al-Wa>rits bin Sa‘i>d bernama lengkap ‘Abd al-Wa>rits bin Sa‘i>d bin 

Z|akwa>n al-Tami>mi> al-‘Anbari>. Tercatat sebagai murid dari Muh}ammad bin 

Juh}a>dah dan guru dari Ubaidullah bin ‘Umar. Komentar para kritikus hadis 

terhadap rawi ini adalah Abu> Zur‘ah menilai s\iqah, al-Nasa>’i> dan Ibnu H}ajar 

menilainya s\iqah s\abat, Abu> H}a>tim menilainya s\iqah, s}adu>q, al-Z|ahabi> 

menilainya h}a>fiz}, berpaham qadariyah.
414

 

Muh}ammad bin Juh}a>dah al-Audi> tercatat sebagai murid dari ‘Abd al-Jabba>r 

bin Wa>'il bin H}ujr dn guru dari Abdul Wa>rits bin Sa‘i>d. Penilaian kritikus hadis 

terhadap rawi ini adalah Abu> H}a>tim, al-Nasa>’i> , Ibnu H}ajar al-‘Asqala>ni>, dan Al-

Z|ahabi> menilainya s\iqah.
415

 

‘Abd al-Jabba>r bin Wa>'il bin H}ujr al-H}ad}rami> memiliki kunyah Abu>> 

Muh}ammad. Tercatat sebagai murid dari ‘Alqamah bin Wa>'il bin H}ujr dan guru 

dari Muh}ammad bin Juh}a>dah. Penilaian kritikus hadis terhadap rawi ini adalah 

                                                           
412

Lihat Jama>l al-Di>n Abi> al-Hajja>j Yu>suf al-Mizzi>, selanjutnya disebut al-Mizzi>, Tahz\i>b 
al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l (Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1973) J. XXI, h. 355-367 

413
Al-Mizzi>, op. cit., J. XIX., h. 130-136. Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VIII., h. 405. 

Abu> al-Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J. II., h. 891. 
414

Al-Mizzi>, op. cit., J. XVIII., h.  478-484. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. I., h. 146. Ibn Abi> 

H}a>tim, op. cit., J. VI., h. 75.  
415

 Ibid., J. XXIV., h. 575-579 
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Yah}ya> bin Ma‘i>n, Ibnu Sa‘d, dan Ibnu H}ajar al-‘Asqala>ni> menilainya s\iqah, Ibnu 

H}ibba>n  menyebutkan dalam al-S|iqa>t.416
 

‘Alqamah bin Wa>'il bin H}ujr al-H}ad}rami> al-Kindi> al-Ku>fi> ini tercatat 

sebagai murid dari ayahnya, Wa>’il bin H}ujr. Muridnya adalah saudaranya, ‘Abd 

al-Jabba>r bin Wa>’il. Penilaian kritikus hadis terhadap rawi ini adalah Ibnu H}ajar 

menilainya S}adu>q, Ibnu H}ibba>n  menyebutkannya dalam al-S|iqat.417
 

Dengan demikian jalur periwayatan hadis ini bisa digunakan sebagai dalil. 

 

b. Kritik Matan 

Dari jalur sanad hadis ini terlihat bahwa hadis ini hanya diterima oleh Abu> 

Wa>’il bin H}ujr. Jalur hadis ini baru terbelah menjadi dua setelah rawi ‘Abd al-

Wa>ris\ yang meriwayatkan kepada ‘Ubaidilla>h bin ‘Umar bin bin Maisarah al-

Jusyami>, Muh}ammad bin ‘Ubaid bin H}isa>b, dan Abu> ‘Umar al-Maq‘ad.  

Dilihat dari dua jalur periwayatan ini, matan yang disampaikan bervariasi. 

Dalam jalur Abu> Da>wud menggunakan frasa...  ِث َّ َأَخَذ ِِشَاَله  بَِيِميِنه..., sementara pada 

al-T}abra>ni menggunakan frasa...  ِفََأَخَذ ََيِيَنه  ِبِشَماِله...Ini menunjukkan bahwa hadis 

ini diriwayatkan secara makna bukan secara lafal.  

Di antara hadis yang penulis temukan untuk mendukung hadis ini adalah 

hadis yang diriwayatkan oleh muslim berikut ini: 

ثَ َنا أَب و َعَوانََة َعْن قَ َتاَدَة َعْن َنْصِر ْبِن َعاِصم  َعْن َماِلِك ْبِن  َثِن أَب و َكاِمل  اْلَْْحَدرِي  َحدَّ َحدَّ
َأنَّ َرس وَل اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا َكب ََّر َرَفَع َيَدْيِه َحىتَّ َي َاِذَي ِِبَِما  اْلْ َوْيِرثِ 

َع اللَّه   أ ذ نَ ْيِه َوِإَذا رََكَع َرَفَع َيَدْيِه َحىتَّ َي َاِذَي ِِبَِما أ ذ نَ ْيِه َوِإَذا رََفَع رَْأَسه  ِمْن الر ك وِع فَ َقالَ  ْسَِ
َده  فَ َعَل ِمْثَل َذِلكَ  ثَ َنا اْبن  َأِب َعِدي  َعْن َسِعيد  َعْن  ِلَمْن ْحَِ ثَ َناه ُم َمَّد  ْبن  اْلم ثَ نَّ َحدَّ و َحدَّ

                                                           
416Ibid., J. XVI., h. 393-395. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. VI., h. 30-31. Ibn H}ibba>n, al-

S|iqa>t...op. cit., J. VII., h. 135. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 446. Syams al-Di>n al-

Z|ahabi>, Mi>za>n...op. cit., J. II., h. 147. 
417Ibid., J. XX., h. 312-313. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. VI., h. 405. Ibn H}ibba>n, al-

S|iqa>t...op. cit., J. V., h. 209. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. II., h. 105. Syams al-Di>n al-

Z|ahabi>, Mi>za>n...op. cit., J. III., h. 108. 
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ْسَناِد أَنَّه  رََأى َنِبَّ اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم َوقَاَل َحىتَّ َي َ  اِذَي ِِبَِما ف  ر وَع قَ َتاَدَة ِِبََذا اْْلِ
418أ ذ نَ ْيهِ 

 

Artinya: 

Telah menceritakan kepadaku Abu> Kam>il al-Jah}dari> telah menceritakan 

kepada kami Abu> ‘Awa>nah dari Qata>dah dari Nas}r bin ‘A<s}im dari Ma>lik bin 

al-Huwairis\ bahwa Rasu>lulla>h s}allalla>hu ‘alaihi wasallam apabila bertakbir 

maka beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua 

telinganya, dan apabila rukuk maka beliau mengangkat kedua tangannya 

hingga sejajar dengan kedua telinganya, dan apabila mengangkat kepalanya 

dari rukuk seraya mengucapkan, 'Semoga Allah mendengarkan orang yang 

memuji-Nya', maka beliau melakukan seperti itu." Dan telah menceritakan 

kepada kami Muh}ammad bin al-Mus\anna> telah menceritakan kepada kami 

Ibnu Abi> ‘Adi> dari Sa‘i>d dari Qata>dah dengan sanad ini bahwa dia melihat 

Nabi Allah s}allalla>hu ‘alaihi wasallam seraya berkata, hingga kedua 

tangannya sejajar dengan cabang telinganya. 

Penulis mencukupkan pada hadis riwayat Muslim ini sebagai penguat hadis 

yang sedang diteliti. Dari jalur hadis yang diteliti terlihat ada ‘Alqamah bin Wa>'il  

yang dinilai s}adu>q. Oleh karena itu hadis ini bernilai h}asan li z\a>tih. Namun 

demikian karena hadis ini mendapat dukungan dari riwayat Muslim yang bernilai 

s}ah}i>h}, maka penulis menyimpulkan bahwa hadis ini berstatus s}ah}i>h} li gairih dan 

dapat digunakan sebagai h}ujjah. 

 

27. Meletakkan Tangan Lebih Dahulu ketika Akan Sujud 

Berkenaan dengan ini al-Alba>ni mengemukakan hadis berikut ini sebagai 

dalil: 

419إذا سجد أحدكم فال يربك كما يربك البعي وليضع يديه قبل ركبتيه
 

Ketika ditelusuri melalui mu’jam, hadis ini ternyata dapat ditemukan pada 

kitab Sunan Abi> Da>wud, Kita>b S}ala>t, ba>b 137 dan kitab Musnad Ah}mad bin 

Hanbal, Juz 2 halaman 280 dan 331.
420  

                                                           
418

Muslim, op. cit., J.   
419

Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, loc. cit. al-Alba>ni> menyebutkan bahwa hadis ini 

diriwayatkannya dari Abu> Da>wud dan al-Nasa>’i>. 
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ثَ  ثَ َنا َعْبد  اْلَعزِيِز ْبن  ُم َمَّد  َحدَّ ثَ َنا َسِعيد  ْبن  َمْنص ور  َحدَّ ِن ُم َمَّد  ْبن  َعْبِد اللَِّه ْبِن َحَسن  َحدَّ
قَاَل َرس ول  اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا  َعْن َأِب الز نَاِد َعْن اأْلَْعرَِج َعْن َأِب ه َريْ َرَة قَالَ 

 ْبَل ر ْكَبتَ ْيهِ َسَجَد َأَحد ك ْم َفاَل يَ ب ْر ْك َكَما يَ ب ْر ك  اْلَبِعي  َوْلَيَضْع َيَدْيِه ق َ 
Artinya :  

Telah menceritakan kepada kami Sa‘i>d bin Mans}u>r telah menceritakan 

kepada kami Abd al-‘Azi>z bin Muh}ammad telah menceritakan kepadaku 

Muh}ammad bin ‘Abdulla>h bin H}asan dari Abu> al-Zina>d dari al-A‘raj dari 

Abu> Hurairah dia berkata; Rasu>lalla>h s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam bersabda: 

"Apabila salah seorang dari kalian sujud, maka janganlah menderum 

sebagaimana unta menderum, akan tetapi hendaknya ia meletakkan kedua 

tangannya sebelum kedua lututnya." 

 

a. Kritik Sanad 

Selain diriwayatkan oleh Abu>> Da>wud, sebagaimana rujukan al-Alba>ni>, 

hadis yang senada juga dapat ditemukan dalam riwayat al-Da>rimi>,
421

 Ah}mad bin 

H}anbal,
422

 dan al-Baihaqi>.
423

 Untuk lebih jelasnya jalur sanad hadis ini dapat 

dilihat pada halaman berikut. 

Sementara rawi hadis yang akan diteliti adalah sebagai berikut:  

Abu>> Da>wud dilahirkan pada tahun 202 Hijriyah dan wafat pada tahun 275 

Hijriyah di Bas}rah. Banyak komentar ulama tentang Abu>> Da>wud, antara lain: al-

Ha>kim Abu>> ‘Abd Allah, Abu>> ‘Abd Allah bin Mandah, Abu>> H}a>tim bin H}ibba>n 

dan lain-lain yang menilai positif pada mukharrij ini. Tercatat sebagai murid dari 

Sa‘i>d bin Mans}u>r.
424

 

Sa‘i>d bin Mans}u>r bernama lengkap Sa‘i>d bin Mans}u>r
 
 bin Syu‘bah al-

Khurasa>ni> Abu>> ‘Us \ma>n al-Marwazi>. Tercatat sebagai murid dari ‘Abd al-‘Azi>z 

                                                                                                                                                               
420

A.J. Wensinck, loc. cit. Bandingkan dengan setelah dilakukan penelusuran melalui kitab 

aslinya ternyata hadis yang digunakan oleh al-Alba>ni> ini tercantum pada ba>b 141, hadis ke-840. 

Lihat Abu> Da>wud, op. cit., h. 148. 
421

Al-Da>rimi>, op. cit., J. II., h. 834.  
422

Ah}mad bin H}anbal, op. cit., J. XIV., h. 515.  
423

Al-Baihaqi>, op. cit., J. II., h. 143.  
424

Lihat Jama>l al-Di>n Abi> al-Hajja>j Yu>suf al-Mizzi>, selanjutnya disebut al-Mizzi>, Tahz\i>b 
al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l (Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1973) J. XXI, h. 355-367 
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bin Muh}ammad dan guru dari Abu>> Da>wud. Penilaian kritikus hadis terhadap rawi 

ini adalah Muhammad bin Sa‘d  menilainya s\iqah, Abu> H}a>tim  menilainya s\iqah 

s\abat, al-Z|ahabi> menilainya h}a>fiz}.
425

 

                                       

                 

      

           

     

                

     

                         

     

                       

         

          

                       

          

        

          

                     

       

            

          

     

                          

            

             

               

            

       

          

                    

             

                       

          

          

                     

          

            

            

          

            

          

 

‘Abd al-‘Azi>z bin Muh}ammad bin ‘Ubaid bin Abi> ‘Ubaid al-Dara>wardi> ini 

tercatata sebagai murid dari Muh}ammad bin ‘Abdulla>h bin H}asan. Salah satu 

muridnya adalah Sa‘i>d bin Mans}u>r. Salah seorang yang mengkritik negatif rawi 

                                                           
425

Al-Mizzi>, op. cit., J. XI., h. 77-80. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. IV., h. 68. Ibn H}ibba>n, op. 
cit., J. VIII., h. 268. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 249. Abu> al-Wali>d al-Andalusi>, 

op. cit., J. III., h. 1087. 
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ini adalah Abu>> T}a>lib  yang menyatakan bahwa jika rawi ini meriwayatkan dari 

kitab-kitab orang lain, maka diragukan (wahima). Kemungkinan terjadi 

kesalahan periwayatan yang berasal dari ‘Abdulla>h bin ‘Umar disebut dari 

‘Ubaid Alla>h bin ‘Umar. Penilaian kritikus hadis terhadap rawi ini adalah Yah}ya> 

bin Ma‘i>n  menilainya laisa bihi ba’s, Abu> Zur‘ah menilainya buruk hafalan, Ibnu 

H}ibba>n  menyebutkannya dalam al-S|iqa>t, al-’Ijli> menilainya s\iqah.426
 

Muh}ammad bin ‘Abdulla>h bin H}asan bernama lengkap Muh}ammad bin 

‘Abdulla>h bin H}asan bin H}asan bin ‘Ali> > bin Abi> T}a>lib al-Qurasyi> al-Ha>syimi>. 

Tercatat sebagai murid dari Abu>> al-Zina>d
 
dan guru dari ‘Abd al-‘Azi>z bin 

Muh}ammad al-Dara>wardi>. Penilaian ulama hadis terhadap rawi ini adalah  al-

Nasa>’i> dan Ibnu H}ajar al-‘Asqala>ni>  menilainya s\iqah,  Ibnu H}ibba>n  

menyebutkannya  dalam al-S|iqa>t.427
 

Abu>> al-Zina>d bernama asli ‘Abdulla>h bin Z|akwa>n al-Qurasyi>, Abu>> ‘Abd al-

Rah}ma>n al-Madani>. Tercatat sebagai murid dari al-A‘raj dan guru dari 

Muh}ammad bin ‘Abdulla>h
 
bin H}asan. Komentar para ulama terhadap rawi ini 

adalah Ahmad bin Hambal, Abu> Zur'ah, Yah}ya> bin Ma‘i>n , Al-’Ijli> menilainya 

s\iqah, Abu> H}a>tim  menilainya s\iqah, fa>qih. al-Sa>ji>, al-Nasa>’i>, Al 'Ajli, dan al-

T}abra>ni> menilainya s\iqah. Ibnu H}ibba>n  menyebutkannya  dalam al-S|iqa>t, Ibnu 

H}ajar menilainya s\iqah-fa>qih. Al-Z|ahabi> menilainya s\iqah s\abat.428
 

al-A‘raj bernama lengkap ‘Abd al-Rah}ma>n bin Sa‘d al-A‘raj, Abu>> H}umaid 

al-Madani> al-Muq‘ad. Tercatat sebagai murid dari Abu>> Hurairah. Komentar para 

ulama terhadap rawi ini adalah Ibnu Sa‘d , Ibnul Madini, al-‘Ijli>, Abu> Zur‘ah, dan 

                                                           
426

Al-Mizzi>, J. XVIII., h. 187-195. Bandingkan dengan Ibnu Abi> H}a>tim, op. cit., J. V., h. 

395. Ibn Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 429. Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar...op. cit., J. VIII., h. 

366. Ibn H}ajar al-‘Asqala>ni, Lisa>n al-Mi}za>n (Beirut: Mu’assasah al-A‘lami> li al-Mat}bu>‘a>t, 1971), 

J. VII., h. 507.  
427

Al-Mizzi>, op. cit., J. XXV., h. 465-471. Lihat juga Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. IX., 

h. 40. Ibn H}ajar al-‘Asqala>ni>, Lisa>n...op. cit., J. VII., h. 363.  
428

Al-Mizzi>, op. cit., J. XXXIII., h. 329., J. XIV., h. 476-483. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. V., 

h. 49. Abu> al-Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J. II., h. 818. 
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Ibnu Kharasy menilainya s\iqah, Ibnu H}ibba>n  menyebutkannya  dalam al-S|iqa>t, 

Ibnu H}ajar al-‘Asqala>ni>  menilainya s\iqah s\abat.429
 

‘Abd al-‘Azi>z bin Muh}ammad dikritik dalam jalur ini dikritisi. Namun 

demikian kritikan tersebut menyebutkan bahwa periwayatan yang berasal dari 

‘Abdulla>h bin ‘Umar disebut dari ‘Ubaid Alla>h bin ‘Umar. Sementara hadis yang 

sedang diteliti ini tidak berhubungan dengan kedua nama yang disebutkan 

terakhir. Berdasarkan fakta ini, maka penulis berkesimpulan bahwa jalur hadis ini 

berkualitas h}asan dan bisa dilanjutkan pada penelitian matan. 

 

b. Kritik matan 

Dari jalur sanad yang ada terlihat bahwa hadis ini tidak memiliki sya>hid 

dan hanya diriwayatkan melalui jalur Abu> Hurairah. Jalur sanad baru terbagi 

menjadi dua setelah rawi ‘Abd al-‘Azi>z bin Muh}ammad yang meriwayatkan 

hadis ini kepada Sa‘i>d bin Mans}u>r dan Yah}ya> bin H}assa>n. 

Dari varian matan yang ada terlihat bahwa Abu> Da>wud dan al-Da>rimi> 

menggunakan frasa  ِقَ ْبَل ر ْكَبتَ ْيه, sementara riwayat al-Baihaqi> dan Ah}mad 

menggunakan frasa  َّ ر ْكَبتَ ْيهِ  ث . Tiga periwayat menggunakan kata   اْلَبِعي untuk 

memberi tams\i>l hewan unta, sementara Ah}mad menggunakan kata   اْلََْمل untuk 

menjelaskan perumpamaan yang sama. Dari penjelasan ini terlihat bahwa hadis 

ini diriwayatkan secara makna bukan lafal.  

Di antara hadis yang penulis temukan yang bisa memperkuat hadis yang 

diteliti ini adalah sebagai berikut: 

ثَ َنا َمْرَوان  ْبن  ُم َمَّد  قَالَ   َأْخبَ َرنَا َهار ون  ْبن  ُم َمَِّد ْبِن َبكَّاِر ْبِن ِباَلل  ِمْن ِكَتاِبِه قَاَل َحدَّ
ثَ َنا ُم َمَّد  ْبن  َعْبِد اللَِّه ْبِن اْلَْسَ  ثَ َنا َعْبد  اْلَعزِيِز ْبن  ُم َمَّد  قَاَل َحدَّ ِن َعْن َأِب الز نَاِد َعْن َحدَّ

                                                           
429

Al-Mizzi>, op. cit., J. XVII., h. 139-142. Lihat Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. V., 297. Ibn 

H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. V., h. 107. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 423. Abu> al-

Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J. II., h. 878. 
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قَاَل َرس ول  اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َسَجَد َأَحد ك ْم فَ ْلَيَضْع  اأْلَْعرَِج َعْن َأِب ه َريْ َرَة قَالَ 
 430َيَدْيِه قَ ْبَل ر ْكَبتَ ْيِه َوََل يَ ب ْر ْك ب  ر وَك اْلَبِعيِ 

Artinya: 

Telah mengabarkan kepada kami Ha>ru>n bin Muh}ammad bin Bakka>r bin Bila>l 

dari kitabnya dia berkata; telah menceritakan kepada kami Marwa>n bin 

Muh}ammad dia berkata; telah menceritakan kepada kami ‘Abd al-‘Azi>z bin 

Muh}ammad dia berkata; telah menceritakan kepada kami Muh}ammad bin 

‘Abdulla>h bin al-H}asan dari Abu> al-Zina>d dari al-A‘raj dari Abu> Hurairah dia 

berkata; "Rasu>lulla>h Sallallahu > ‘alaihi wasallam bersabda: 'Jika salah seorang 

dari kalian hendak sujud, maka hendaklah ia meletakkan kedua tangannya 

sebelum kedua lututnya dan janganlah ia turun (untuk sujud) seperti 

menderumnya unta." 

َثِن ُم َمَّد  ْبن  َعْبِد ال ثَ َنا َعْبد  اْلَعزِيِز ْبن  ُم َمَّد  قَاَل َحدَّ ثَ َنا َسِعيد  ْبن  َمْنص ور  قَاَل َحدَّ لَِّه َحدَّ
قَاَل َرس ول  اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه  ِج َعْن َأِب ه َريْ َرَة قَالَ ْبِن اْلََْسِن َعْن َأِب الز نَاِد َعْن اأْلَْعرَ 

 431َوَسلََّم ِإَذا َسَجَد َأَحد ك ْم َفاَل يَ ب ْر ْك َكَما يَ ب ْر ك  اْلََْمل  َوْلَيَضْع َيَدْيِه ث َّ ر ْكَبتَ ْيهِ 
Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Sa‘i>d bin Mans}u>r berkata; telah 

menceritakan kepada kami Abd al-‘Azi>z bin Muh}ammad berkata; telah 

menceritakan kepadaku Muh}ammad bin ‘Abdulla>h bin al-H}asan dari Abu> al-

Zina>d dari al-A‘raj dari Abu> Hurairah berkata; Rasu>lulla>h s}allalla>hu ‘alaihi 

wasallam bersabda: "Jika salah seorang dari kalian sujud maka janganlah ia 

menderum sebagaimana menderumnya unta, dan hendaklah ia meletakkan 

kedua tangannya dahulu kemudian kedua lututnya." 

Dengan keberadaan dua hadis yang bisa dijadikan pendukung ini, maka 

penulis berkesimpulan bahwa hadis yang sedang diteliti ini berstatus h}asan li 

z\a>tih karena ‘Abd al-‘Azi>z bin Muh}ammad dalam jalur sanad ini dinilai laisa bihi 

ba’s. Dengan demikian hadis ini juga bisa digunakan sebagai dalil.   

 

28. Pencuri dalam Shalat 

Dalam persoalan ini al-Alba>ni> menyampaikan hal berikut ini: 

  432إنه من أسوإ الناس سرقة

                                                           
430

Al-Nasa>’i>, op. cit., J. II., h. 207.   
431

Ah}mad bin Ha}nbal, loc. cit.  
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Ketika ditelusuri melalui mu’jam, hadis ini ternyata dapat ditemukan di 

kitab-kitab berikut ini: Sunan al-Da>rimi>, Kita>b S}ala>t, Ba>b 78; Musnad Ah}mad 

bin H}anbal Juz III halaman 56.
433

  

Hadits berikut adalah hadis  dari  Musnad Ah}mad bin Hanbal. 

ثَ َنا َْحَّاد  َأْخبَ َرنَا َعِلي  ْبن  َزْيد  َعْن َسِعيِد ْبِن اْلم َسيَِّب َعْن َأِب َسِعيد   ثَ َنا َعفَّان  َحدَّ َحدَّ
َيْسرِق  َصاَلتَه   َأنَّ َرس وَل اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِإنَّ َأْسَوأَ النَّاِس َسرَِقًة الَِّذي اْْل ْدرِي  

 قَال وا يَا َرس وَل اللَِّه وََكْيَف َيْسرِق  َها قَاَل ََل ي ِتم  ر ك وَعَها َوََل س ج وَدَها

Artinya :  

Telah menceritakan kepada kami 'Affan berkata; telah menceritakan kepada 

kami Hammad berkata; telah mengabarkan kepada kami ‘Ali>  bin Zaid dari 

Sa‘i>d Ibnul Musayyab dari Abu> Sa‘i>d Al Khudri ia berkata; Rasu>lalla>h 

s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya seburuk-buruk manusia 

adalah pencuri yang mencuri Shalat nya, " para sahabat bertanya, "Wahai 

Rasu>l Alla>h, bagaimana ia mencuri Shalat nya?" beliau bersabda: "Ia tidak 

menyempurnakan ruku‘ dan sujudnya." 

 

a. Kritik Sanad 

Selain diriwayatkan oleh al-Da>rimi>, hadis yang senada juga dapat 

ditemukan dalam riwayat Ah}mad bin H}anbal, al-H}a>kim,
434

 al-Baihaqi>,
435

 al-

T}aya>lisi>,
436

 dan al-T}abra>ni>>.
437

 Jalur periwayatan hadis ini dapat dilihat pada 

halaman berikutnya. 

Berikut ini akan diuji otentisitas sanadnya. Ah}mad bin Muh}ammad bin 

H}anbal bin H}ila>l bin Asad al-Syaiba>ni>, Abu>> ‘Abdulla>h al-Marwa>zi> adalah nama 

lengkap mukharrij ini. Beliau dilahirkan pada tahun 164 Hijriyah dan wafat pada 

tahun 241 Hijriyah. Tercatat sebagai murid dari ‘Affa>n bin Muslim.
438

 

                                                                                                                                                               
432

Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, op. cit., h. 145 ketika menyatakan ini al-Alba>ni> tidak 

menyebutkan darimana sumber hadis ini.  
433

A.J. Wensinck, op. cit., J. II, h. 455 
434

Al-H}a>kim, op. cit., J. I., h. 353.  
435

Al-Baihaqi>, op. cit., J. II., h. 539.  
436

Al-T}aya>lisi>, op. cit., J. III., h. 669.   
437

Al-T}abra>ni>., op. cit., J. V., h. 59. 
438

 Al-Mizzi>, op. cit., J. I, h. 437-470 
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‘Affa>n bernama lengkap ‘Affa>n bin Muslim bin ‘Abdulla>h al-S}afa>r. 

Tercatat sebagai murid dari H}amma>d
 
dan guru dari Ah}mad bin H}anbal. Ibn H}ajar 

menilai rawi ini dinilai s\iqah s\abat, al-Z|ahabi menilai h}a>fiz}, dan Ibn Sa‘d menilai 

s\iqah.
439

 

H}amma>d bernama lengkap H}amma>d bin Zaid bin Dirham al-Azdi> al-

Jahd}ami>. Tercatat sebagai murid dari ‘Ali>> bin Zaid dan guru dari ‘Affa>n. 

                                                           
439

Al-Mizzi>, op. cit., J. XX., h. 160-176. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. VII., h. 30. Ibn H}ibba>n, 

al-S|iqa>t...op. cit., J. VIII., h. 522. Abu> al-Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J. III., h. 1041.  
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Periwayat ini dinilai positif oleh para kritikus.
 
Di antara penilaian itu adalah: al-

Nasa>’i>, Yah}ya> bin Ma‘i>n, al-‘Ajli>, dan Muh}ammad bin Sa‘d menilai s\iqah.
440

 

‘Ali>> bin Zaid tercatat sebagai murid dari Sa’i>d bin Musayyab dan murid 

dari H}amma>d. Para kriktikus telah menilai  rawi ini d}a‘i>f . Di antara penilaian 

negatif itu adalah Ah}mad bin H}anbal, al-‘Ajli, dan Abu> Zur‘ah menilai laisa bi 

qawi>. Sementara yah}ya> bin Ma‘i>n, al-Nasa>’i> dan Ibn H}ajar menilai d}a‘i>f.441
 

Sa’i>d bin Musayyab bernama lengkap Sa’i>d bin al-Musayyab bin H}azn bin 

Abi> Wahb bin ‘Amru>  bin ‘A<’iz \ bin ‘Imra>n bin Makhzu>m al-Qurasyi>. Tercatat 

sebagai murid dari Abu>> Sa‘i>d al-Khudri> dan guru dari ‘Ali> > bin Zaid. Ibn H}ajar 

menilai periwayat ini sebagai salah seorang ulama yang paling luas 

pengetahuannya pada masa ta>bi‘i>n. Sementara al-Z|ahabi> menilai s\iqah h}ujjah 

faqi>h.
442

 

Dengan keberadaan ‘Ali> > bin Zaid dalam jalur sanad ini, maka hadis bernilai 

d}a‘i>f  dan tidak bisa digunakan sebagai dalil. 

Sementara itu hadis  berikut adalah hadis  yang terdapat dalam kitab Sunan 

al-Da>rimi>. 

ثَ َنا اْلَولِيد  ْبن  م ْسِلم  َعْن اأْلَْوزَاِعي  َعْن ََيَْي ْبِن َأِب َكِثي  عَ  ْن َأْخبَ َرنَا اْلََْكم  ْبن  م وَسى َحدَّ
 اسِ َعْبِد اللَِّه ْبِن َأِب قَ َتاَدَة َعْن أَبِيِه قَاَل قَاَل َرس ول  اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم َأْسَوأ  النَّ 

 َسرَِقًة الَِّذي َيْسرِق  َصاَلتَه  قَال وا يَا َرس وَل اللَِّه وََكْيَف َيْسرِق  َصاَلتَه  قَاَل ََل ي ِتم  ر ك وَعَها َوََل 
 س ج وَدَها

                                                           
440

Al-Mizzi>, J. VII., h. 239-252. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. III., h. 137. Ah}mad bin ‘Ali> 

Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 155. Abu> al-Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J. II., h. 521. 
441

Al-Mizzi>, J. XX., h. 434-445. Lihat pula Ibnu Abi> H}a>tim, al-Jarh}..., op. cit., J. I., h. 147, 

180. Ibnu H}ibba>n, al-Majru>h}i>n min al-Muh}addis\i>n wa al-D}u‘afa>’ wa al-Matru>ki>n (Halb: Da>r al-

Wa‘yi, 1396), J. II., h. 103. Abu> Ah}mad bin ‘Adi> al-Jurja>ni>, al-Ka>mil fi> D}u‘afa>’ al-Rija>l (Cet. I; 

Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), J. VI., h. 333-334. Jama>l al-Di>n Abu> al-Farj ‘Abd al-

Rah}ma>n bin ‘Ali> bin Muh}ammad al-Jauzi>, selanjutnya disebut Jama>l al-Di>n al-Jauzi>, al-D}u‘afa>’ 
wa al-Matru>ku>n (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1406), II., h. 193. Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, 

op. cit., II., h. 447. 
442

Al-Mizzi>, J. XI., h. 66-75. Lihat pula Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. IV., h. 273. 

Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 237. Abu> al-Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J. III., h. 

1081.  
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Artinya :  

Telah mengabarkan kepada kami al-H}akam bin Mu>sa> telah menceritakan 

kepada kami al-Wali>d bin Muslim dari al-Auza>‘i> dari Yahya> bin Abu> Kas\i>r  

dari ‘Abdulla>h bin Abu> Qata>dah dari Ayahnya ia berkata, "Rasu>lalla>h 

s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam bersabda: "Pencuri yang paling buruk adalah 

orang yang mencuri Shalat nya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasu>l Alla>h, 

bagaimana ia mencuri Shalat nya?" Beliau menjawab: "Ia tidak 

menyempurnakan rukuk dan sujudnya." 

Dari hadis ini dapat diurai rawi sebagai berikut: ‘Abdulla>h bin ‘Abd al-

Rah}ma>n bin al-Fad}l bin Bahra>m bin ‘Abd al-S}amad al-Da>rimi> al-Tami>mi>, Abu>> 

Muh}ammad al-Samarqandi>. Banyak komentar positif yang diarahkan pada al-

Da>rimi>. Di antara yang menyampaikan komentar positif adalah: Muh}ammad bin 

‘Abdulla>h bin Numair, Abu>> Sa‘i>d al-Asyakh, dan Muh}ammad bin Basysya>r 

Bunda>r. Muh}addis\ ini dilahirkan pada tahun 181 Hijriyah dan meninggal pada 

tahun 255 Hujriyah. Tercatat sebagai murid dari al-H}akam bin Mu>sa>.
443

 

al-H}akam bin Mu>sa> bin Abu>> Zuhair, namanya adalah Syirza>d al-bagda>di>. 

Tercatat sebagai murid dari al-Wali>d bin Muslim dan guru dari ‘Abdulla>h bin 

‘Abd al-Rah}ma>n al-Da>rimi>. Periwayat ini dinilai positif (s}adu>q, laisa bih ba’sun) 

oleh para kritikus.
444

  

al-Wali>d bin Muslim yang dimaksud dalam jalur ini adalah al-Wali>d bin 

Muslim al-Qurasyi>, Abu>> al-‘Abba>s al-Dimasyqi> maula> Bani Umayyah. Tercatat 

sebagai murid dari Syaibah bin al-Ah}naf al-Auza>‘i>. Periwayat ini dinilai positif 

oleh para kritikus. Namun demikian terdapat catatan penting yang melemahkan 

rawi ini. Antara lain adalah yang dikemukakan oleh Abu> Bakr al-Marru>z\i> bahwa 

al-Wali>d bin Muslim banyak melakukan kesalahan. Mu’ammal bin Iha>b 

menyatakan bahwa al-Wali>d bin Muslim mengemukakan hadis yang bersumber 

dari al-Auza>‘i> berasal dari para pendusta dan ia melakukan tadli>s dalam hal ini. 

                                                           
443

Al-Mizzi>, op. cit., J. XXV, h. 210-218. 
444

Al-Mizzi>, op. cit., J. VII., h. 136-143. Lihat juga Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VIII., 

h. 195. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 140. Abu> al-Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J. 

II., h. 527.  
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Hal yang senada juga dikemukakan oleh al-Hais\am bin Kha>rijah bahwa al-Wali>d 

bin Muslim
 
telah merusak hadi-hadis al-Auza>‘i. Abu>> al-Hasan al-Da>raqut}ni> 

mengatakan bahwa rawi ini melakukan irsal terhadap hadis-hadis dari al-Auza>‘i
 

yang bersumber dari guru-guru yang d}a‘i>f.445
 

al-Auza>‘i> bernama lengkap ‘Abd al-Rahma>n bin ‘Amru>  bin Abi> ‘Amru> , 

dikenal juga dengan nama Abu>> ‘Amru>  al-Auza>‘i>. Tercatat sebagai murid dari 

Yah}ya> bin Abi> kas\i>r dan guru dari al-Wali>d bin Muslim. Penilaian kritikus hadis 

terhadap rawi ini adalah Ibnu H}ibba>n  menyebutkannya  dalam al-S|iqa>t. Al-’Ijli> 

menilainya s\iqah. Ibnu H}ajar al-‘Asqala>ni>  menilainya s\iqah jalil. Al-Z|ahabi> 

menilainya syeikh Islam, ha>fiz} faqi>h zuhud.
446

  

Yah}ya> bin Abi> Kas\i>r al-T}a>’i> tercatat sebagai murid dari ‘Abdulla>h bin Abu>> 

Qata>dah dan guru dari al-Auza>‘i>. Penilaian kritikus hadis terhadap rawi ini 

adalah Al-’Ijli> menilainya s\iqah, Ibnu H}ibba>n  menyebutkannya  dalam al-S|iqa>t, 

Ibnu H}ajar al-‘Asqala>ni>  menilainya s\iqah s\abat, dan al-Z|ahabi> menilainya 

seorang tokoh.
447

 

‘Abdulla>h bin Abu>> Qata>dah al-Ans}a>ri> al-Salami>. Tercatat sebagai murid 

dari ayahnya, Abu>> Qata>dah dan guru dari Yah}ya> bin Abi> Kas\i>r. Penilaian kritikus 

                                                           
445

Al-Mizzi>, op. cit., J. XXXI., h. 86-99. Bandingkan dengan al-Da>ruqut}ni>, al-D}u‘afa>’ wa 
al-Matru>ki>n (t. tp.: al-Ja>mi‘ah al-Isla>miyah, 1403), h. 139. Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, al-Mugni...op. 
cit., II., h. 725. Dalam kitab yang terakhir ini justru disebutkan jika al-Wali>d bin Muslim 

menyatakan meriwayatkan dari al-Auza>‘i>--dalam hadis ini justru diriwayatkan dari al-Auza>‘i>, 

justru hadisnya bisa dijadikan sebagai h}ujjah. Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Mi>za>n...op. cit., J. IV., h. 

347. Ah}mad bin ‘Abd al-Rah}i>m bin al-H}usain al-Kirdi> al-Ra>ziya>ni> al-Mis}ri>, selanjutnya disebut 

Ibn al-‘Iraqi>, al-Mudallisi>n (t.tp.: Da>r al-Wafa>’, 1995), h. 99. 
446

Al-Mizzi>, op. cit., J. XVII., h. 307-315. Lihat juga Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., 
J. I., h. 412. Abu al-Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J. II., h. 873. Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar...op. 
cit., J. VI., h. 541.  

447
Al-Mizzi>, op. cit., J. XXXI., h 504-510. Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VII., h. 591. 

Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. II., h. 348. Abu> al-Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J. III., h. 

1225-1226. 
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hadis terhadap rawi ini adalah Ibnu H}ibba>n  menyebutkannya  dalam al-S|iqa>t, al-

Nasa>’i>, Ibnu Sa‘d,  dan Ibnu H}ajar al-‘Asqala>ni>  menilainya s\iqah.
448

  

Dengan keberadaan al-Wali>d bin Muslim dalam jalur periwayatan ini, maka 

hadis ini tidak bisa digunakan sebagai dalil. 

 

b. Kritik Matan 

Terlihat dari jalur sanad, hadis ini tidak berdiri sendiri. Pada tingkatan 

sahabat hadis ini diriwayatkan dari Abu> Hurairah, Abu> Qata>dah, dan Abu> Sa‘i>d 

al-Khudri>. Namun demikian dari Mukharrij Ah}mad bin H}anbal dan al-Da>rimi> 

hadis ini berstatus d}a‘i>f. Oleh karena itu penulis tidak melanjutkan kembali 

pembahasan ini kepada penelitian matan. 

 

29. Bacaan Sujud 

Berkenaan dengan ini al-Alba>ni> mengemukakan hal berikut ini: 

  449سبحان رب األعلى وحبمده )ثالثا(
Ketika ditelusuri melalui mu’jam, hadis ini ternyata dapat ditemukan 

dalam Kitab Sunan Abi> Da>wud, Kitab S}ala>t, ba>b 151, hadis ke-870.
450  

ثَ َنا اللَّْيث  يَ ْعِن اْبَن َسْعد  َعْن أَي وَب ْبِن م وَسى َأْو م وَسى ْبِن  ثَ َنا َأْْحَد  ْبن  ي ون َس َحدَّ َحدَّ
َة ْبِن َعاِمر  ِبَْعَناه  زَاَد قَاَل َفَكاَن َرس ول  اللَِّه َصلَّى اللَّه  أَي وَب َعْن َرج ل  ِمْن قَ ْوِمِه َعْن ع ْقبَ 

 َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا رََكَع قَاَل س ْبَحاَن َرب َ اْلَعِظيِم َوحِبَْمِدِه َثاَلثًا َوِإَذا َسَجَد قَاَل س ْبَحاَن َرب َ 

                                                           
448

Al-Mizzi>, op. cit., J. XV., h. 440-443. Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. V., h. 20-21. Abu> 

al-Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J. II., h. 815.  
449

Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, op. cit., h. 146. al-Alba>ni> menyebutkan bahwa hadis 

ini diriwayatkannya dari Abu> Da>wud, al-Da>ruqut}ni>, Ah}mad, al-T}abra>ni>, dan al-Baihaqi>. 
450

Dalam pelacakan melalui mu’jam yang penulis lakukan justru tidak ditemukan adanya 

keterangan bahwa hadis tersebut diriwayatkan dalam Sunan Abu> Da>wud dan Musnad Ah}mad 
sebagaimana yang dirujuk oleh al-Alba>ni>. Lihat misalnya A.J. Wensinck, op. cit., J. II, h. 299. 

Namun demikian setelah dilakukan pelacakan secara manual ternyata hadis tersebut terdapat 

dalam Sunan Abi> Da>wud, Kitab S}ala>t, ba>b 151, hadis ke-870. Lihat Abu Da>wud, op. cit., h. 153.  
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و د َوَهِذِه الز يَاَدة  ََنَاف  َأْن ََل َتك وَن َُمْف وظًَة قَاَل أَب و َداو د اأْلَْعَلى َوحِبَْمِدِه َثاَلثًا قَاَل أَب و َدا
 انْ َفَرَد أَْهل  ِمْصَر بِِإْسَناِد َهَذْيِن اْلَِْديثَ ْيِ َحِديِث الرَّبِيِع َوَحِديِث َأْْحََد ْبِن ي ون سَ 

Artinya :  

Telah menceritakan kepada kami Ah}mad bin Yu>nus telah menceritakan 

kepada kami al-Lais\ yaitu Ibnu Sa‘d dari Ayyu>b bin Mu>sa> atau Mu>sa> bin 

Ayyub dari seorang laki-laki dari Kaumnya dari 'Uqbah bin 'Amir dengan 

makna yang sama, dia menambahkan; Uqbah berkata; "Apabila Rasu>lalla>h 

s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam ruku‘ beliau mengucapkan; "Subhaana rabbiyal 

'azhiim wa bihamdihi (Maha suci Rabbku yang Maha Agung dengan pujian-

Nya) " sebanyak tiga kali , dan apabila sujud beliau mengucapkan; 

"Subhaana rabbiyal a'la wa bihamdih (Maha suci Rabbku yang Maha Tinggi 

dengan segala pujian-Nya) " sebanyak tiga kali ." Abu> Daud mengatakan; 

"Saya khawatir tambahan ini tidak dari tambahan yang benar-benar terjaga 

(kebenarannya)." Abu> Da>wud mengatakan; "Penduduk Mesir meriwayatkan 

dengan periwayatan tunggal mengenai dua isnad hadis  ini yaitu hadis  Rabi' 

dan hadis  Ah}mad bin Yu>nus. 

a. Kritik Sanad 

Selain diriwayatkan oleh Abu>> Da>wud, sebagaimana rujukan al-Alba>ni>, 

hadis yang senada juga dapat ditemukan dalam riwayat al-Baihaqi>,
451

 al-

Da>ruqut}ni>,
452

 al-T}abra>ni>,
453

 dan al-Bazza>r.
454

 Untuk lebih jelasnya riwayat ini 

dapat dilihat pada halaman berikut. 

Abu>> Da>wud dilahirkan pada tahun 202 Hijriyah dan wafat pada tahun 275 

Hijriyah di Bas}rah. Banyak komentar ulama tentang Abu>> Da>wud, antara lain: al-

Ha>kim Abu>> ‘Abd Allah, Abu>> ‘Abd Allah bin Mandah, Abu>> H}a>tim bin H}ibba>n 

dan lain-lain yang menilai positif pada mukharrij ini. Tercatat sebagai murid dari 

Ah}mad bin Yu>nus.
455

 

Ah}mad bin Yu>nus ini bernama lengkap Ah}mad bin ‘Abdulla>h bin Yu>nus  

bin ‘Abdulla>h bin Qays al-Tami>mi> al-Yarbu>‘i> \, Abu>> ‘Abdulla>h al-Ku>fi>. Ia juga 

terkadang dinisbatkan kepada kakeknya. Tercatat sebagai guru dari Abu>> Da>wud 
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Al-Baihaqi>, op. cit., J. II., h. 122.  
452

Al-Da>ruqut}ni>, op. cit., J. II., h. 143.  
453

Al-T}abra>ni>, op. cit., J. V., h. 56.  
454

Al-Bazza>r.op. cit., J. VII., h. 322. 
455

Lihat Jama>l al-Di>n Abi> al-Hajja>j Yu>suf al-Mizzi>, selanjutnya disebut al-Mizzi>, Tahz\i>b 
al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l (Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1973) J. XXI, h. 355-367 
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dan murid dari al-Lais\. Abu> H}a>tim menilai  s\iqah  mutqin, al-Nasa>’i> menilai  

s\iqah, Us\ma>n bin Abi> Syainah menilai  s\iqah  laisa bihi syai’, Ibnu H}ibba>n 

menyebutkan dalam al-S|iqa>t, Ibnu H}ajar al-‘Asqala>ni> menilai  s\iqah  h}a>fiz}.456
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Al-Mizzi>, op. cit., J. I., h. 375-388. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. II., h. 57. Ibn H}ibba>n, al-

S|iqa>t...op. cit., J. VIII., h. 9. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 31. Abu> al-Wali>d al-

Andalusi>, op. cit., J. I., h. 328. 
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al-Lais\ bernama lengkap Lais bin Sa‘d bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Fahmi>, Abu>> 

al-H}a>ris\ al-Mis}ri>. Tercatat sebagai guru dari Qutaibah dan murid dari 

Muh}ammad bin Muslim bin Syiha>b al-Zuhri>. Secara umum, para kritikus hadis 

menilai rawi ini positif. Namun demikian Abu> Da>wud meskipun menilainya 

s\iqah menyebutkan juga bahwa rawi ini tasahhul (bersikap lunak) dalam 

menerima periwayatan. Ya‘qu>b bin Abi> Syaibah menyebutkan bahwa terjadi 

id}t}ira>b pada sebagian hadisnya dari jalur al-Zuhri>. Penilaian lainnya sebagai 

berikut: Yah}ya> bin Ma‘i>n, Ah}mad bin H}anbal, Abu> Zur‘ah, dan Muh}ammad bin 

Sa‘d menilai  s\iqah, Ibnu Madi>ni> menilai  s\iqah  s\abat. 457
 

Ayyu>b bin Mu>sa> atau Mu>sa> bin Ayyu>b demikian nama yang tertulis dan 

nama ini termasuk bagian dari yang meragukan (min al-awham). Tercatat 

meriwayatkan dari rajul min qawmih dan muridnya adalah Lais\ bin Sa‘d. Terlihat 

jelas dalam sanad ini terdapat orang yang mubham. Di antara catatan para 

kritikus adalah: Yah}ya> bin <Ma‘i>n
 
dan Abu> Da>wud menilai s\iqah. Al-‘Uqaili 

menilai d}a‘i>f, bahkan al-Sa>ji> menilainya munkar al-h}adi>s\.458 

‘Uqbah bin ‘Ami>r bernama lengkap ‘Uqbah bin ‘Ami>r bin ‘Abs bin ‘Amru>  

bin ‘Adi> bin ‘Amru>  bin Rifa>‘ah. Periwayat ini adala seorang s}ahabat.459 

Dengan keberadaan rawi yang mubham dalam jalur ini ditambah dengan 

komentar Abu>> Da>wud di akhir hadis di atas, maka penulis menyimpulkan hadis 

ini bernilai d}a‘i>f  dan tidak bisa digunakan sebagai dalil. 
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Al-Mizzi>, op. cit., J. XXIV., h. 255-279. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. V., h.189. Ibn 

H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VIII., h. 346. Abu> al-Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J. II., h. 850-851. 

Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar...op. cit., J. IX., h. 223. Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Mi>za>n...op. cit., J. 

II., h. 521-522. 
458

al-Mizzi>, op. cit., J III., h. 497-498. Lihat juga Ibnu Abi> H}a>tim, op. cit., J. VII., h. 179-

180.  Lihat juga Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar...op. cit., J. 136-163. 
459

al-Mizzi>, op.cit., J XX., h. 202.  
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Selanjutnya penulis akan mencoba meneliti jalur sanad yang diperkirakan 

bisa membantu jalur ini. Penulis akan mencoba meneliti melalui jalur al-Bazza>r. 

Hadis melalui jalur ini adalah sebagai berikut: 

ثَ َنا ُم َمَّد  ْبن  اْلم ثَ نَّ ، قَاَل : َأْخبَ َرنَا َحْفص  ْبن  ِغَياث  ، َعِن اْبِن َأِب لَي َْلى ، َعِن  َحدَّ
ى اهلل عليه وسلم َكاَن الشَّْعِب  ، َعْن ِصَلَة ، َعْن ح َذيْ َفَة َرِضَي اللَّه  َعْنه  ، َأّن النَِّبَّ صل

يَ ق ول  يف ر ك وِعِه : س ْبَحاَن َرب َ اْلَعِظيِم َوحِبَْمِدِه َثالثًا ، َويف س ج وِدِه س ْبَحاَن َرب َ اأَلْعَلى 
 460َوحِبَْمِدِه َثالثًا

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Muh}ammad bin al-Mus\anna>, telah 

mengabarkan kepada kami Hafs} bin Giya>s\, dari Ibn Abi> Laila>, dari al-Sya‘bi> 

dari S}ilah dari H}uzaifah radiyalla>hu ‘anhu, sesungguhnya Nabi SAW. 

membaca dalam ruku‘ nya: subha>na rabbi> al-‘az}i>mi wa bi h}amdih tiga kali 

dan dalam sujudnya subha>na rabbi> al-a‘la> wa bi h}amdih tiga kali. 

 

Muh}mmad bin al-Mus\anna> bin ‘Ubaid bin Qais bin Di>na>r al-‘Anazi>, Abu>> 

Mu>sa> al-Bas}ri> ini tercatat sebagai guru al-Bazza>r dan murid dari H}afs} bin Giya>s\. 

Yah}ya> bin Ma‘i>n menilai rawi ini s\iqah. Sementara itu Muh}ammad bin Yah}ya al-

Naysa>bu>ri> menilai h}ujjah. Abu>> H}a>tim menilainya sa>lih} al-h}adi>s\, s}adu>q. al-Nasa>’i> 

menilainya la> ba’sa bih, terjadi perubahan dalam kitabnya. Ibnu H}ibba>n 

memasukkan rawi ini dalam kitabnya ‘al-S|iqa>t’.461
 

H}afs} bin Giya>s\ bernama lengkap H}afs} bin Giya>s\ bin T}alq bin Mu‘a>wiyah 

bin Ma>lik bin al-H}a>ris\ bin S|a‘labah bin ‘A<mir bin Jisym bin Wahbi>l bin Sa‘d bin 

Ma>lik bin al-Nakha‘ al-Nakha‘i>.  Dinilai s\iqah oleh Yah}ya> bin ma‘i>n, tercantum 

pula pada al-S|iqa>t. 462
 

                                                           
460

Al-Bazza>r, loc. cit.  
461

Al-Mizzi>, op. cit., J. XXVI, h. 359-365. Lihat juga Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. IX., 

h. 111. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. II., h. 209. Abu> al-Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J. 

II., h. 647. Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Mi>za>n...op. cit., J. IV., h. 24. 
462

Al-Mizzi>, op. cit., J. VII., h. 56-70. Lihat juga Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. III., h. 185. Ibn 

H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VI., h. 200. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 144. 
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Ibn Abi> Laila> bernama lengkap ‘Abd al-Rah}ma>n bin Abi> laila>. Dinilai s\iqah 

oleh Yah}ya> bin ma‘i>n dan al-‘Ijli>. 463 

Al-Sya‘bi> bernama lengkap ‘A<mir bin Syara>hi>l bin ‘Abd bin Z|i> Kada>r. 

Tercatat sebagai guru dari Ibn Abi> Laila>. Abu> Mijlaz menilai rawi ini termasuk 

yang palih paham. Yah}ya> bin Ma’i>n menilai rawi ini s\iqah.
464

  

S}ilah bernama lengkap S}ilah bin Zafar al-‘Absi> Abu> al-‘Ala>’. Tercatat 

sebaga  murid dari Khuz\aifah dan guru dari ‘A<mir al-Sya’bi>. Ibn Khirasy dan 

Abu> Bakr al-Khat}i>b menilai rawi ini s\iqah.
465

  

Dengan demikian hadis yang kedua menjadi rujukan al-Alba>ni> tentang 

bacaan ruku’ ini memiliki kualitas sanad h}asan Muh}mmad bin al-Mus\anna> yang 

dinilai s}adu>q. Selanjutnya penulis akan melanjutkan pada penelitian matan hadis 

ini. 

 

b. Kritik Matan 

Terlihat dari gambar lajur sanad di atas hadis ini memiliki beberapa 

pendukung pada tingkat sahabat. Pada tingkat ini, di samping diriwayatkan oleh 

‘Uqbah bin ‘A<mir, hadis ini juga diriwayatkan oleh ‘Abdulla>h bin Mas‘u>d, 

H}uz\aifah, dan Rabi>‘ah bin Ka‘b.  

Dari berbagai riwayat hadis ini terlihat bahwa matannya cukup bervariasi. 

Sebagian riwayat menggunakan frasa...  ِيَ ق ول  ِِف ر ك وِعه dan sebagian lagi 

menggunakan frasa ...  َِإَذا رََكَع قَال.  Hal ini memberikan petunjuk bahwa hadis ini 

diriwayatkan secara makna bukan secara lafal.  

                                                           
463

Al-Mizzi>, op. cit., J. XVII., h. 372-377. Lihat juga Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. V., h. 301. 

Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 424. Abu> al-Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J. II., h. 

881.  
464

Al-Mizzi>, op. cit., J. XIV., h. 28-40. Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. V., h. 185. Ah}mad 

bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. II., h. 84. Abu> al-Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J. III., h. 992.  
465

Al-Mizzi>, op. cit., J. XIII., h. 233-235. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. IV., h. 446. Ah}mad bin 

‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 322.  
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Di antar dalil pendukung untuk hadis ini adalah yang diriwayatkan oleh Ibn 

Ma>jah berikut ini: 

ثَ َنا ثَ َنا اْلَبَجِلي   رَاِفع   ْبن   َعْمر و َحدَّ  اْلَغاِفِقي   أَي وبَ  ْبنِ  وَسىم   َعنْ  اْلم َباَركِ  ْبن   اللَّهِ  َعْبد   َحدَّ
 نَ زََلتْ  َلمَّا يَ ق ول   اْلْ َهِنَّ  َعاِمر   ْبنَ  ع ْقَبةَ  ْسَِْعت   يَ ق ول   َعاِمر   ْبنَ  ِإيَاسَ  َعم ي ْسَِْعت   قَالَ 

 يف  َعل وَهااجْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى اللَّهِ  َرس ول   لََنا قَالَ  {اْلَعِظيمِ  َرب كَ  بِاْسمِ  َفَسب حْ }
 َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى اللَّهِ  َرس ول   لََنا قَالَ {اأْلَْعَلى َرب كَ  اْسمَ  َسب حْ }نَ زََلتْ  فَ َلمَّا ر ك وِعك مْ 
س ج ودِك مْ  يف  اْجَعل وَها

466
 

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami ‘Amru> bin Ra>fi' al-Bajali> berkata, telah 

menceritakan kepada kami ‘Abdulla>h Ibn al-Muba>rak dari Mu>sa> bin Ayyu>b 

al-Gafiqi> berkata; "Aku mendengar Iya>s bin ‘A|mir berkata; Aku mendengar 

‘Uqbah bin ‘A<mir al-Juhani> berkata, "Ketika turun ayat; (Sucikanlah nama 

Tuhanmu Yang Maha Tinggi), Rasulullah shallalla>hu ‘alaihi wasallam 

bersabda kepada kami: Lakukanlah itu dalam sujud kalian.  

Dengan demikian, pada penelitian awal terhadap hadis yang diriwayatkan 

oleh Abu> Da>wud menunjukkan bahwa hadis ini berstatus d}a‘i>f. Akan tetapi 

karena mendapatkan dukungan dari riwayat al-bazza>r, maka hadis ini berstatus 

h}asan li gairih. 

 

30. Memperlama Aktifitas dalam Shalat Karena Adanya Alasan 

Berkenaan dengan ini al-Alba>ni> mengemukakan hadis berikut ini: 

] الظهر أو  -لعشي خرج علينا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف إحدى صالِت ا
وهو حامل حسنا أو حسينا فتقدم النب صلى اهلل عليه وسلم فوضعه ] عند  -العصر [ 

قدمه اليمن [ ث كرب للصالة فصلى فسجد بي ظهراِن صالته سجدة أطاَلا قال : 
فرفعت رأسي ] من بي الناس [ فإذا الصب على ظهر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

ت إل سجودي فلما قضى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الصالة قال وهو ساجد فرجع
الناس : يا رسول اهلل إنك سجدت بي ظهراِن صالتك ] هذه [ سجدة أطلتها حىت 
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Ibnu Ma>jah, op. cit., J. I., h. 287.   
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ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك قال : ) كل ذلك ل يكن ولكن ابن ارحتلن 
  467فكرهت أن أعجله حىت يقضي حاجته (

Karena penelusuran melalui mu’jam terasa sulit dilakukan, maka hadis ini 

ditelusiri secara manual langsung kepada kitab yang dijadikan rujukan oleh al-

Alba>ni>. Dengan cara ini ditemukan bahwa hadis yang dimaksud tercantum dalam 

Sunan al-Nasa>’i>.468 

Untuk lebih lengkapnya, hadis tersebut adalah sebagai berikut: 

ثَ َنا يَزِيد  ْبن  َهار وَن قَاَل أَنْ َبأَنَا َجرِير   م  قَاَل َحدَّ ْبن  َأْخبَ َرنَا َعْبد  الرَّْْحَِن ْبن  ُم َمَِّد ْبِن َسالَّ
ثَ َنا ُم َمَّد  ْبن  َأِب يَ ْعق وَب اْلَبْصرِي  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َشدَّاد  َعْن أَبِيِه قَالَ  َج َخرَ  َحازِم  قَاَل َحدَّ

َنا َرس ول  اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم يف ِإْحَدى َصاَلَِتْ اْلِعَشاِء َوه َو َحاِمل  َحَسًنا أَْو  َعَلي ْ
ًنا فَ تَ َقدََّم َرس ول  اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َوَضَعه  ث َّ َكب ََّر لِلصَّاَلِة َفَصلَّى َفَسَجدَ    بَ ْيَ ح َسي ْ

َظْهرَاَِنْ َصاَلتِِه َسْجَدًة َأطَاََلَا قَاَل َأِب فَ َرفَ ْعت  رَْأِسي َوِإَذا الصَِّب  َعَلى َظْهِر َرس وِل اللَِّه 
َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم َوه َو َساِجد  فَ َرَجْعت  ِإَل س ج وِدي فَ َلمَّا َقَضى َرس ول  اللَِّه َصلَّى اللَّه  

لََّم الصَّاَلَة قَاَل النَّاس  يَا َرس وَل اللَِّه ِإنََّك َسَجْدَت بَ ْيَ َظْهرَاَِنْ َصاَلِتَك َسْجَدًة َعَلْيِه َوسَ 
اْبِن َأطَْلتَ َها َحىتَّ ظَنَ نَّا أَنَّه  َقْد َحَدَث أَْمر  َأْو أَنَّه  ي وَحى إِلَْيَك قَاَل ك ل  َذِلَك لَْ َيك ْن َوَلِكنَّ 

َله  َحىتَّ يَ ْقِضَي َحاَجَته  اْرحَتََلِن َفكَ   رِْهت  َأْن أ َعج 
Artinya :  

Telah mengabarkan kepada kami ‘Abd al-Rah}ma>n bin Muh}ammad bin 

Sallam dia berkata; telah menceritakan kepada kami Yazi>d bin Ha>ru>n dia 

berkata; telah memberitakan kepada kami Jari>r bin Ha>zim dia berkata; telah 

menceritakan kepada kami Muh}ammad bin Abu> Ya‘qu>b al-Bas}ri> dari 

‘Abdulla>h bin Syadda>d dari bapaknya, dia berkata; "Rasu>lalla>h S}allallahu 

‘alaihi wa sallam pergi kepada kami didalam salah satu Shalat  'Isya', ia 

membawa H}asan atau H}usain. Kemudian Rasu>lalla>h S}allalla>hu ‘alaihi 

wasallam ke depan dan meletakkan (H}asan dan H}usain), kemudian beliau 

bertakbir untuk shalat  lalu mengerjakan shalat . Saat shalat  beliau sujud 

yang lama, maka ayahku berkata, 'Lalu aku mengangkat kepalaku, dan 

ternyata ada anak kecil di atas punggung Rasu>lalla>h S}allalla>hu ‘alaihi wa 

sallam yang sedang sujud, lalu aku kembali  sujud'. Setelah Rasu>lalla>h 
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Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, op. cit., h. 148. al-Alba>ni> menyebutkan bahwa hadis 

ini diriwayatkannya dari al-Nasa>’i>, Ibnu ‘Asa>kir, dan al-H}a>kim. 
468

Lihat pada Kita>b S}ala>t, ba>b 82. al-Nasa>’i>, op. cit., h. 186. 
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S}allalla>hu ‘alaihi wa sallam selesai shalat , orang-orang berkata, 'Wahai 

Rasu>lalla>h saat shalat  engkau memperlama sujud, hingga kami mengira 

bahwa ada sesuatu yang telah terjadi atau ada wahyu yang diturunkan 

kepadamu?' Beliau menjawab, 'Bukan karena semua itu, tetapi cucuku 

(H}asan dan H}usain) menjadikanku sebagai kendaraan, maka aku tidak mau" 

membuatnya terburu-buru, (aku biarkan) hingga ia selesai dari bermainnya'." 

Selain diriwayatkan oleh al-Nasa>’i> sebagaimana rujukan al-Alba>ni>, hadis 

yang senada juga dapat ditemukan dalam riwayat Ah}mad bin H}anbal
469

 dan al-

H}a>kim.
470

 Jalur periwayatan ini dapat dilihat pada gambar di halaman berikut. 
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Ah}mad bin H}anbal, op. cit., J. XLV., h. 613.  

470
Al-H}a>kim, op. cit., J. III., h. 181. 
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Sementara rawi yang akan diuji adalah sebagai berikut: 

Ahli hadis ini bernama Ah}mad bin Syu‘aib bin ‘Ali>> bin Sina>n bin Bah}r bin 

Di>nar, Abu>> ‘Abd al-Rahma>n al-Nasa>’i>. ‘Abd al-Rah}ma>n bin ‘Adi> berkomentar 

bahwa al-Nasa>’i> adalah salah seorang imam umat Islam. Komentar senada juga 

dilontarkan oleh antara lain: al-Ha>kim Abu>> ‘Abd Allah, Muh}ammad bin Sa‘d al-

Ba>wardi>, dan Abu>> al-Husain Muh}ammad bin al-Muz}affar. Sementara itu 

disebutkan bahwa al-Nasa>’i> dilahirkan tahun 215 Hijriyah dan wafat pada tahun 

303 Hijriyah.
471

 

‘Abd al-Rah}ma>n bin Muh}ammad bin Salla>m bin Na>s}ih al-Bagda>di> tercatat 

sebagai murid dari Yazi>d bin Ha>ru>n
 
dan guru dari al-Nasa>’i>. Al-Nasa>’i> dan Ibn 

H}ajar menilai rawi ini la> ba’sa bih. Abu> H}a>tim menilai syaikh. Ibn H}ibba>n 

menyebutkannya dalam al-S|iqa>t. Sementara al-Da}ruqut}ni> menilai s\iqah.
472

  

Yazi>d bin Ha>ru>n bernama lengkap Yazi>d bin Ha>ru>n bin Za>z\i>. Tercatat 

sebagai murid dari Jari>r bin H}a>zm dan guru dari ‘Abd al-Rah}ma>n bin Muh}ammad 

bin Salla>m. Yah}ya> bin Ma‘i>n, Ibn al-Madini>, al-‘Ijli>, Abu> H}a>tim dan Ibn Sa‘d 

menilai rawi ini s\iqah. Ibn H}ajar menilai s\iqah ahli ibadah.
473

  

Jari>r bin H}a>zm bernama lengkap Jari>r bin H}a>zm bin Zaid bin ‘Abdulla>h bin 

Syuja>‘ al-Azdi>. Tercatat sebagai murid dari Muh}ammad bin ‘Abdulla>h bin Abi> 

Ya‘qu>b al-Bas}ri> dan guru dari Yazi>d bin Ha>ru>n. Al-‘Ijli> dan al-Sa>ji> menilai rawi 

ini s\iqah. Abu> H}a>tim menilai s}adu>q s\iqah. Sementara al-Nasa>’i> menilai laisa bihi 

ba’s. 474
  

                                                           
471

Al-Mizzi>, op. cit., J. I, h. 328-340  
472

Al-Mizzi>, op.cit., J. XVII., h. 390-392. Lihat juga Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. V., h. 282. 

Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VIII., h. 383. 
473

Al-Mizzi>, op.cit., J. XXXII., h. 261-269. . Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. IX., h. 295. Ibn 

H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VII., h. 632. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. II., h. 365. Abu> 

al-Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J. III., h. 1234-1235. 
474

Al-Mizzi>, op.cit., J. IV., h. 524-531. Lihat juga Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. I., h. 136. 

Tercatat juga dalam nama-nama rawi yang s\iqah Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VI., h. 144. 

Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 117. Abu> al-Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J. I., h. 458. 
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Muh}ammad bin ‘Abdulla>h bin Abi> Ya‘qu>b al-Tami>mi> al-D}abbi> al-Bas}ri> ini 

tercatat sebagai murid dari ‘Abdulla>h bin Syadda>d
 
 dan guru dari Jari>r bin H}a>zm. 

Yah}ya> bin Ma‘i>n, Abu> H}a>tim, al-Nasa>’i> dan Abu> H}a>tim menilai rawi ini s\iqah.
475

 

‘Abdulla>h bin Syadda>d bin al-Ha>d ini tercatat sebagai murid dari ayahnya, 

Syadda>d bin al-Ha>d dan guru dari Muh}ammad bin ‘Abdulla>h bin Abi> Ya‘qu>b. Al-

‘Ijli>, Abu> Bakr al-Kha>t}ib, Abu> Zur‘ah, al-Nasa>’i> dan Ibn Sa‘d menilai rawi ini 

s\iqah.
476  

Tampak dalam jalur hadis ini belum ditemukan rawi yang dipermasalahkan. 

Dengan demikian jalur hadis ini bisa digunakan sebagai dalil. 

 

b. Kritik Matan 

Terlihat dari jalur sanad hadis ini diriwayatkan hanya dari seorang sahabat 

yaitu Syadda>d bin al-Ha>d. Sanad hadis terpecah menjadi dua setelah rawi Jari>r 

bin H}a>zim yang meriwayatkan hadis kepada Wahb bin Jari>r bin H}a>zim dan Yazi>d 

bin Ha>ru>n.  

Dari varian matan yang ada terlihat bahwa melalui jalur al-H}a>kim frasa 

yang digunakan adalah ... َسَجْدتَ  َلَقدْ  , sementara pada jalur Ah}mad bin H}anbal dan 

al-Nasa>’i> frasa yang digunakan adalah ... َِإنََّك َسَجْدت. Ini menunjukkan bahwa 

hadis ini diriwayatkan secara makna bukan lafal. 

Penulis, sebagaimana sudah dikemukakan pada awal pembahasan ini, juga 

menemukan riwayat Ah}mad bin H}anbal yang dapat dijadikan pendukung hadis 

ini. Riwayat tersebut adalah berikut ini:  

                                                           
475

Al-Mizzi>, op.cit., J. XXV., h. 573-574. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. VII., h. 308. Ibn 

H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VII., h. 401. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. II., h. 186. Abu> 

al-Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J. II., h. 651. 
476

Al-Mizzi>, op.cit., J. XV., h. 81-85. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. V., h. 80. Ibn H}ibba>n, al-
S|iqa>t...op. cit., J. V., h. 20. Abu> al-Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J. II., h. 849. 
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ثَ َنا يَزِيد  قَاَل َأْخبَ رَنَا َجرِير  ْبن  َحازِم  َعْن ُم َمَِّد ْبِن َأِب يَ ْعق وَب َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن  قَاَل َحدَّ
َنا َرس ول  اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم يف ِإْحَدى َصاَلَِتْ اْلَعِشي   َعْن أَبِيِه قَالَ  َشدَّاد   َخرََج َعَلي ْ

َم النَِّب  َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم ف َ  َوَضَعه  الظ ْهِر َأْو اْلَعْصِر َوه َو َحاِمل  اْلََْسَن َأْو اْلْ َسْيَ فَ تَ َقدَّ
ث َّ َكب ََّر لِلصَّاَلِة َفَصلَّى َفَسَجَد بَ ْيَ َظْهرَاَِنْ َصاَلتِِه َسْجَدًة َأطَاََلَا فَ َقاَل ِإِن  َرفَ ْعت  رَْأِسي 
فَِإَذا الصَِّب  َعَلى َظْهِر َرس وِل اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم َوه َو َساِجد  فَ َرَجْعت  يف س ج وِدي 

َضى َرس ول  اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم الصَّاَلَة قَاَل النَّاس  يَا َرس وَل اللَِّه ِإنََّك فَ َلمَّا قَ 
 َسَجْدَت بَ ْيَ َظْهرَاَِنْ َصاَلِتَك َهِذِه َسْجَدًة َقْد َأطَْلتَ َها َفظَنَ نَّا أَنَّه  َقْد َحَدَث أَْمر  َأْو أَنَّه  َقدْ 

َله  َحىتَّ يَ ْقِضَي  ي وَحى إِلَْيَك قَالَ  َفك ل  َذِلَك لَْ َيك ْن َوَلِكنَّ اْبِن اْرحَتََلِن َفَكرِْهت  َأْن أ َعج 
 477َحاَجَته  

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Yazi>d berkata; telah mengabarkan kepada 

kami Jari>r bin H}a>zim dari Muh}ammad bin Abu> Ya‘qu>b dari Abdulla>h bin 

Syadda>d dari bapaknya berkata; Rasu>lulla>h S}allalla>hu ‘alaihi wasallam 

keluar menemui kami dengan menggendong H}asan atau H}usain antara dua 

waktu shalat, zhuhur dan ashar. Nabi S}allalla>hu ‘alaihi wasallam maju ke 

depan dan meletakkan (H}asan atau H}usain) lalu mulai bertakbir untuk shalat, 

dan beliau bersujud ketika dalam shalatnya dengan sujud yang begitu 

lama.(Syadad) berkata; "Saya mengangkat kepalaku, terlihat anak kecil itu 

sedang berada di punggung Rasu>lulla>h S}allalla>hu ‘alaihi wasallam, maka 

saya kembali lagi untuk bersujud, ketika Rasu>lulla>h S}allalla>hu ‘alaihi 

wasallam selesai dari shalatnya, orang-orang berkata; 'Wahai Rasulullah, 

anda tadi sujud waktu dalam shalat dengan begitu lama, sehingga kami 

mengira jangan-jangan terjadi suatu hal atau telah diturunkan wahyu 

kepadamu". Beliau bersabda: "Bukan karena itu, tapi ketika aku sujud, 

anakku (maksudnya cucuku) sedang menaikiku, saya tidak mau 

menyegerakannya sampai cucuku turun dariku". 

Dengan adanya rawi ‘Abd al-Rah}ma>n bin Muh}ammad dan Jari>r bin H}a>zm 

yang dinilai la> ba’sa bih dan s}adu>q pada jalur periwayatan ini, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa hadis ini berstatus h}asan li z\a>tih. 
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Ah}mad bin H}anbal, loc. cit.  
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31. Anggota Tubuh yang Bercahaya pada Hari Kiamat 

Berkenaan dengan hal ini, al-Alba>ni> mengemukakan hal berikut ini: 

)ما من أمت من أحد إَل وأنا أعرفه يوم القيامة( قالوا : وكيف تعرفهم يا رسول اهلل يف  
كثرة اْلالئق قال : )أرأيت لو دخلت صربة فيها خيل دهم ِبم وفيها فرس أغر ُمجل 
أما كنت تعرفه منها( قال : بلى . قال : )فإن أمت يومئذ غر من السجود ُمجلون من 

478الوضوء(
 

  Ketika ditelusuri, hadis ini ternyata dapat ditemukan dalam Musnad 

Ah}mad bin H}anbal juz 4, halaman 189 dan juz 5, halaman 99.
479

 

َثِن يَزِيد  ْبن  ُخ َْي  الرََّحِب  َعْن َعْبِد اللَّ  ثَ َنا َصْفَوان  قَاَل َحدَّ ثَ َنا أَب و اْلم ِغيَِة قَاَل َحدَّ ِه ْبِن َحدَّ
َعْن َرس وِل اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّه  قَاَل َما ِمْن أ مَِّت ِمْن َأَحد  ِإَلَّ َوأَنَا  ر  اْلَماِزِن  ب سْ 

اَلِئِق قَاَل أَرَأَْيَت  َلْو َدَخْلَت أَْعرِف ه  يَ ْوَم اْلِقَياَمِة قَال وا وََكْيَف تَ ْعرِف  ه ْم يَا َرس وَل اللَِّه يف َكثْ َرِة اْلَْ
َها قَاَل بَ َلى قَاَل فَإِ  َرًة ِفيَها َخْيل  د ْهم  ب  ْهم  َوِفيَها فَ َرس  أََغر  ُم َجَّل  أََما ك ْنَت تَ ْعرِف ه  ِمن ْ نَّ َصب ْ

 أ مَِّت يَ ْوَمِئذ  غ رٌّ ِمْن الس ج وِد ُم َجَّل وَن ِمْن اْلو ض وءِ 
Artinya:  

Telah menceritakan kepada kami Abu>l Mughirah ia berkata, Telah 

menceritakan kepada kami Shafwan ia berkata, telah menceritakan kepadaku 

Yazi>dbin Khumair Ar Rahabi dari ‘Abdulla>h bin Busr dari Rasu>lalla>h 

s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Tidak seorang pun dari 

umatku, kecuali  aku akan mengen’Ali> nya kelak pada hari kiamat." Pada 

sahabat bertanya, "Wahai Rasu>l Alla>h, bagaimana tuan akan mengen’Ali> nya 

di tengah banyaknya makhluk?" beliau menjelaskan: "Tidakkah kamu 

mengetahui, sekiranya kamu memasuki Shabrah (tempat berkumpulnya 

kuda) yang di dalamnya terdapat kuda yang berwarna hitam pekat lagi besar, 

kemudian di situ juga terdapat kuda yang mempunyai belang pada wajah dan 

kakinya, tidakkah kamu mengen’Ali> nya?" ia menjawab, "Benar." Beliau 

kemudian bersabda: "Sesungguhnya pada hari kiamat nanti, wajah, tangan 

dan kaki umatku akan bercahaya karena bekas sujud dan wudlu mereka." 
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Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, op. cit., h. 149. al-Alba>ni> menyebutkan bahwa hadis 

ini diriwayatkannya dari Ah}mad dan al-Tirmi>z\i>. Untuk mukharrij terakhir ini lihat al-Tirmiz\i>, op. 
cit., J. II., h. 505. 

479
A. J. Wensinck, op. cit., J. III, h. 243 dan J. V, h. 100. 
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a. Kritik Sanad 

                                       

      

                                   

                                 

     

          

          

                   

          

            

          

                       

                              
                    

          

       

          

     

 

 

Ah}mad bin Muh}ammad bin H}anbal bin H}ila>l bin Asad al-Syaiba>ni>, Abu>> 

‘Abdulla>h al-Marwa>zi> adalah nama lengkap mukharrij ini. Beliau dilahirkan pada 

tahun 164 Hijriyah dan wafat pada tahun 241 Hijriyah. Tercatat sebagai murid 

dari Abu>> al-Mugi>rah.
480

 

                                                           
480

 Al-Mizzi>, op. cit., J. I, h. 437-470 
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Abu>> al-Mugi>rah bernama asli ‘Abd al-Quddu>s bin al-H}ajja>j al-Khaula>ni>. 

Tercatat sebagai murid dari S}afwa>n dan guru dari Ah}mad bin H}anbal. Al-‘Ijli>, al-

Da>ruqut}ni>, dan Ibn H}ajar menilai rawi ini s\iqah. Abu> H}a>tim menilai s}adu>q. 

Sementara al-Nasa>’i> menilai laisa bihi ba’s.481 

S}afwan dalam jalur ini bernama S}afwa>n bin ‘Amru>  bin Harim al-Saksaki>.  

Tercatat sebagai murid dari Yazi>d bin Khumair al-Rah}abi> dan guru dari Yazi>d 

bin Khumair al-Rah}abi>. al-Nasa>’i,  Abu> H}a>tim, dan Al-‘Ijli> menilai rawi ini 

s\iqah. Sementara Ah}mad bin H}anbal menilai laisa bihi ba’s.482
 

Yazi>d bin Khumair al-Rah}abi> bernama Yazi>d bin Khumair bin Yazi>d al-

Rah}abi>. Tercatat sebagai murid dari ‘Abdulla>h bin Busr al-Ma>zini
 
dan guru dari 

S}afwan. Yah}ya> bin Ma‘i>n, Syu’bah dan al-Z|ahabi> menilai rawi ini s\iqah. Abu> 

H}a>tim menilai s}adu>q s}a>lih}. Sementara Ibn H}ajar menilai s}adu>q.483 

‘Abdulla>h bin Busr al-Ma>zini> namanya adalah ‘Abdulla>h bin Busr bin Abu>> 

Busr al-Ma>zini>. Tercatat sebagai seorang s}aha>bah. 484 

Dari data yang dipaparkan di atas belum terlihat adanya masalah, 

maka penulis menganggap bahwa hadis ini bisa digunakan sebagai h}ujjah. 

Penelitian akan dilanjutkan pada penelitian matan. 

 

b. Kritik Matan 

Terlihat dari jalur sanad di atas hadis ini hanya diriwayatkan melalui 

‘Abdulla>h bin Busr al-Ma>zini>. Dengan demikian tidak bisa dilihat apakah hadis 

ini diriwayatkan secara lafal atau makna.  
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Al-Mizzi, op.cit., J. XVIII., h. 237-239. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. VI., h. 56. Ibn 

H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VIII., h. 419. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. II., h. VII. 

Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Siya>r...op. cit., J. VIII., h. 349. 
482

Al-Mizzi, op.cit., J. XIII., h. 201-207. Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VI., h. 469. 

Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 317.  
483

Al-Mizzi, op.cit., J. XXXII., h. 116-119. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. IX., h. 258. Ah}mad 

bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. II., h. 357. 
484

Al-Mizzi, op.cit., J. XIV., h. 333-335.  
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  Di antara hadis yang memiliki muatan yang sama dengan ini, yang dapat 

penulis temukan adalah sebagai berikut: 

ثَ َنا ََيَْي ْبن  أَي وَب َوس َرْيج  ْبن  ي ون َس َوق  تَ ْيَبة   يًعا َعْن  َحدَّ ْبن  َسِعيد  َوَعِلي  ْبن  ح ْجر  َجَِ
ثَ َنا ِإْْسَِعيل  َأْخبَ َرِن اْلَعاَلء  َعْن أَبِيِه َعْن َأِب ه َريْ رَ  َأنَّ  ةَ ِإْْسَِعيَل ْبِن َجْعَفر  قَاَل اْبن  أَي وَب َحدَّ

َقاَل السَّاَلم  َعَلْيك ْم َداَر قَ ْوم  م ْؤِمِنَي َوإِنَّا َرس وَل اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم أََتى اْلَمْقب  َرَة ف َ 
اللَِّه ِإْن َشاَء اللَّه  ِبك ْم ََلِحق وَن َوِدْدت  أَنَّا َقْد رَأَيْ َنا ِإْخَوانَ َنا قَال وا َأَوَلْسَنا ِإْخَواَنَك يَا َرس وَل 

ت وا بَ ْعد  فَ َقال وا َكْيَف تَ ْعِرف  َمْن لَْ يَْأِت بَ ْعد  ِمْن قَاَل أَنْ ت ْم َأْصَحاِب َوِإْخَوان  َنا الَِّذيَن لَْ يَأْ 
م  أ مَِّتَك يَا َرس وَل اللَِّه فَ َقاَل أَرَأَْيَت َلْو َأنَّ َرج اًل لَه  َخْيل  غ رٌّ ُم َجََّلة  بَ ْيَ َظْهَرْي َخْيل  د هْ 

َله  قَال وا بَ َلى يَا َرس وَل اللَّ  ِه قَاَل فَِإن َّه ْم يَْأت وَن غ رًّا ُم َجَِّلَي ِمْن اْلو ض وِء ب  ْهم  َأََل يَ ْعِرف  َخي ْ
َوأَنَا فَ َرط ه ْم َعَلى اْلَْْوِض َأََل لَي َذاَدنَّ رَِجال  َعْن َحْوِضي َكَما ي َذاد  اْلَبِعي  الضَّال  أ نَاِديِهْم 

485ل  س ْحًقا س ْحًقاَأََل َهل مَّ فَ ي  َقال  ِإن َّه ْم َقْد َبدَّل وا بَ ْعَدَك َفأَق و 
 

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Yah}ya> bin Ayyu>b dan Suraij bin Yu>nus dan 

Qutaibah bin Sa‘i>d dan ‘Ali bin H}ujr semuanya meriwayatkan dari Isma >‘i>l 

bin Ja‘far, Ibnu Ayyu>b berkata, telah menceritakan kepada kami Isma >‘i>l 

telah mengabarkan kepadaku al-‘Ala >’ dari bapaknya dari Abu> Hurairah, 

bahwa Rasu>lulla>h s}allalla>hu ‘alaihi wasallam pernah mendatangi pekuburan 

lalu bersabda: "Semoga keselamatan terlimpahkah atas kalian penghuni 

kuburan kaum mukminin, dan sesungguhnya insya Allah kami akan bertemu 

kalian, " sungguh aku sangat gembira seandainya kita dapat melihat saudara-

saudara kita." Para Sahabat bertanya, 'Tidakkah kami semua saudara-

saudaramu wahai Rasu>lullah? ' Beliau menjawab dengan bersabda: "Kamu 

semua adalah sahabatku, sedangkan saudara-saudara kita ialah mereka yang 

belum berwujud." Sahabat bertanya lagi, 'Bagaimana kamu dapat mengenali 

mereka yang belum berwujud dari kalangan umatmu wahai Rasu>lullah? ' 

Beliau menjawab dengan bersabda: "Apa pendapat kalian, seandainya 

seorang lelaki mempunyai seekor kuda yang berbulu putih di dahi serta di 

kakinya, dan kuda itu berada di tengah-tengah sekelompok kuda yang hitam 

legam. Apakah dia akan mengenali kudanya itu? ' Para Sahabat menjawab, 

'Sudah tentu wahai Rasulullah.' Beliau bersabda lagi: 'Maka mereka datang 

dalam keadaan muka dan kaki mereka putih bercahaya karena bekas wudlu. 

Aku mendahului mereka ke telaga. Ingatlah! Ada golongan lelaki yang 

dihalangi dari datang ke telagaku sebagaimana dihalaunya unta-unta sesat'. 

                                                           
485

Muslim, op. cit., J. I., h. 218.   
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Aku memanggil mereka, 'Kemarilah kamu semua'. Maka dikatakan, 

'Sesungguhnya mereka telah menukar ajaranmu selepas kamu wafat'. Maka 

aku bersabda: "Pergilah jauh-jauh dari sini."  

Dengan keberadaan Abu>> al-Mugi>rah dan S}afwan yang dinilai laisa bihi ba’s 

dan Yazi>d bin Khumair yang dinilai  s}adu>q, maka hadis ini bernilai h}asan li z\a>tih. 

Namun demikian karena ada dukungan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim 

yang berstatus s}ah}i>h}, maka dapat penulis simpulkan bahwa hadis ini berstatus 

s}ah}i>h} li gairih. 

 

32. Waktu Mengangkat Tangan ketika Takbir 

Berkenaan dengan hal ini, al-Alba>ni> mengemukakan hal berikut: 

486كان يرفع يديه مع هذا التكبي
 

Ketika ditelusuri melalui mu’jam, hadis ini ternyata dapat ditemukan 

dalam Sunan Abi> Da>wud, Kita>b S}ala>t, ba>b 115; Sunan Ibnu Ma>jah, Kita>b 

Iqa>mah, ba>b 15; Musnad Ah}mad bin H}anbal, Juz III, halaman 31 dan Juz 4 

halaman 316.
487

 Kesulitan kembali  penulis dapati ketika mencoba menemukan 

keterangan tersebut. Melalui program Maktabah Sya>milah penulis menemukan 

keterangan bahwa hadis ini dapat ditemukan dalam riwayat Ah}mad bin 

H}anbal.
488

 Oleh karena itu untuk lebih jelasnya, jalur hadis ini dapat dilihat 

dalam gambar berikut ini: 

Hadis yang mendekati dengan yang dimaksud oleh al-Alba>ni> ini dari jalur 

Abu>> Da>wud adalah sebagai berikut:
489

 

َثِن َعْبد  اْْلَبَّاِر ْبن   ثَ َنا اْلَمْسع وِدي  َحدَّ ثَ َنا يَزِيد  يَ ْعِن اْبَن ز َرْيع  َحدَّ ثَ َنا م َسدَّد  َحدَّ َحدَّ
َثِن أَْهل  بَ ْيِت َعْن َأِب أَنَّه  َحدَّثَ ه مْ  ْرَفع  أَنَّه  رََأى َرس وَل اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم ي َ  َواِئل  َحدَّ

 َيَدْيِه َمَع التَّْكِبيَةِ 
                                                           

486
Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, op. cit., h. 151. al-Alba>ni> menyebutkan bahwa hadis 

ini diriwayatkannya dari Ah}mad dan Abu> Da>wud. 
487

A.J. Wensinck, op. cit., J. V, h. 513 
488

Ah}mad bin H}anbal, op. cit., J. XXIX., h. 237. 
489

Abu> Da>wud, op. cit., h. 129 hadis ke-724 
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Artinya :  

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada 

kami Yazi>dyaitu Ibnu Zurai' telah menceritakan kepada kami Al Mas'udi 

telah menceritakan kepadaku Abdul Jabbar bin Wa'il telah menceritakan 

kepadaku keluargaku dari ayahku bahwa dia menceritakan kepada mereka 

(ahli baitku) bahwa dia (ayahku) pernah melihat Rasu>lalla>h s}allalla>hu 

‘alaihi wa sallam mengangkat kedua tangannya sambil bertakbir." 
 

                               

                                        

               

                               

         

       

        

                       

               

                        

       

          

          

          

              

      

    

          

          

          

          

    

        

    

          

    

 

a. Kritik Sanad 

Abu>> Da>wud dilahirkan pada tahun 202 Hijriyah dan wafat pada tahun 275 

Hijriyah di Bas}rah. Banyak komentar ulama tentang Abu>> Da>wud, antara lain: al-

Ha>kim Abu>> ‘Abd Allah, Abu>> ‘Abd Allah bin Mandah, Abu>> H}a>tim bin H}ibba>n 

dan lain-lain yang menilai positif pada mukharrij ini. Tercatat sebagai murid dari 

Musaddad.
490

 

                                                           
490

Lihat Jama>l al-Di>n Abi> al-Hajja>j Yu>suf al-Mizzi>, selanjutnya disebut al-Mizzi>, Tahz\i>b 
al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l (Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1973) J. XXI, h. 355-367 
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Musaddad bernama lengkap Musaddad bin Musarhad, bin Musarbal al-

Asadi>, Abu> al-Hasan al-Bas}ri>. Tercatat sebagai guru Abu>> Da>wud dan murid dari 

Yazi>d Ibnu Zurai‘. Al-Nasa>’i>, al-‘Ijli> dan Abu> H}a>tim menilai rawi ini s\iqah. 

Yah}ya> bin Ma‘i>n menilai s}adu>q.
491

 

Yazi>d Ibnu Zurai‘ al-‘Aisyi> ini tercatat sebagai murid dari al-Mas‘u>di> dan 

guru dari Musaddad. Yah}ya> bin Ma‘i>n menilai rawi ini s\iqah. Sementara Ah}mad 

bin H}anbal menilai s}adu>q mutqin.
492

  

 al-Mas‘u>di> bernama lengkap ‘Abd al-Rah}ma>n bin ‘Abdulla>h bin ‘Utaibah 

bin ‘Abdulla>h bin Mas‘u>d al-Ku>fi> al-Mas‘u>di >. Tercatat sebagai murid dari ‘Abd 

al-Jabba>r bin Wa>’il dan guru dari Yazi>d Ibnu Zurai‘. Yah}ya bin Ma’i>n dan Ibn 

Sa‘d menilai rawi ini s\iqah. Al-Nasa>’i> menilai laisa bihi ba’s. Sementara Ibn 

H}ajar menilai s}adu>q.
493  

‘Abd al-Jabba>r bin Wa>’il bernama ‘Abd al-Jabba>r bin Wa>’il bin H}ujr bin al-

H}ad}rami> al-Ku>fi>. Yah}ya bin Ma’i>n dan Ibn Sa‘d menilai rawi ini s\iqah. Tercatat 

sebagai seorang s}aha>bah.
494

 dalam jalur ini terlihat ada nama yang tidak 

diketahui yang meriwayatkan dari Nabi ke ‘Abd al-Jabba>r bin Wa>’il. Oleh karena 

itu hadis ini berstatus mursal s}aha>bi>495
 dan hadis dalam keadaan seperti ini masih 

bisa digunakan sebagai hujjah. 

 Sementara dari Musnad Ah}mad, yang semakna adalah: 

                                                           
491

Al-Mizzi>, op. cit., J. XXVII., h. 443-448. Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. IX., h. 200. 

Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, op. cit., Siyar...op. cit., J. X., h. 591. 
492

Al-Mizzi>, op. cit., J. XXXII., 124-129. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. IX., h. 265. Ibn H}ajar 

al-‘Asqala>ni>, Taqri>b...op. cit., h. 601. 
493

Al-Mizzi>, op. cit., J. XVII., h. 219-227. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. V., h. 250. Syams al-

Di>n al-Z|ahabi>, Siyar...op. cit., J. VI., h. 532. Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, op. cit., J. II., h. 574.  
494

Al-Mizzi>, op. cit., J. XVI., h. 393. 
495Mursal s}aha>bi adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat tanpa menyebutkan 

sahabat lain sebagai sumber utama setelah Nabi SAW. Hadis seperti ini disepakati oleh ulama 

hadis dapat diterima. Lihat misalnya al-Sya>fi‘i>, al-Nakt ‘Ala> Muqaddimah Ibn S}ala>h} (Riyad: 

Ad}wa>’ al-Salaf, 1998), J. II., h. 35. Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, Tadri>b al-Ra>wi> fi> Syarh} Taqri>b al-
Nawa>wi> (t. tp.: Da>r T}ayyibah, t.th.), J. I., h. 249. 
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ثَ َنا ش ْعَبة  َعْن َجاِبر  ْسَِْعت  َساِلَ ْبَن َعْبِد اللَِّه َي َد ث   ثَ َنا ُم َمَّد  ْبن  َجْعَفر  َحدَّ أَنَّه  رََأى  َحدَّ
َذِلَك فَ َزَعَم  نْ أَبَاه  يَ ْرَفع  َيَدْيِه ِإَذا َكب ََّر َوِإَذا أَرَاَد َأْن يَ رَْكَع َوِإَذا َرَفَع رَْأَسه  ِمْن الر ك وِع َفَسأَْلت ه  عَ 

 أَنَّه  رََأى َرس وَل اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم َيْصنَ ع ه  
Artinya :  

Telah menceritakan kepada kami Muh}ammad bin Ja‘far telah menceritakan 

kepada kami Syu'bah dari Jabir aku mendengar Sa>lim bin ‘Abdulla>h 

menceritakan bahwa ia melihat Ayahnya mengangkat kedua tangannya 

ketika takbir, ketika hendak rukuk dan ketika bangkit dari rukuk. Lalu aku 

menanyakan hal itu kepadanya, ia pun mengaku bahwa ia melihat Rasu>lalla>h 

s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam melakukannya." 

Muh}ammad bin Ja‘far al-Huz\a>li> ini tercatat sebagai murid dari Syu‘bah dan 

guru dari Ah}mad bin Hanbal. Dinilai positif oleh para kritikus.
496

 

Syu‘bah bernama lengkap lengkap Syu‘bah bin al-H}ajja>j bin al-Ward al-

‘Ataqi> al-Azdi>, Abu>> Bist}a>m al-Wa>sit}i>. Tercatat sebagai guru dari Muh}ammad bin 

Ja‘far dan murid dari Ja>bir. Di antara yang menilai positif rawi ini adalah Ah}mad 

bin H}anbal, H}amma>d bin Zaid, Sufya>n.
497

 

Ja>bir bernama lengkap Ja>bir bin Yazi>d bin al-H}a>ris\ bin ‘Abd Yagu>s \ bin 

Ka‘b bin al-H}a>ris\ bin Mu‘a>wiyah bin Wa>il bin Mara’i> bin Ju‘fa> al-Ju’fi>. Tercatat 

sebagai murid dari Sa>lim bin ‘Abdulla>h dan guru dari Syu ‘bah. Yah}ya> bin Ma‘i>n 

menilai rawi ini kaz\a>b. Ah}mad bin H}anbal mendustakan rawi ini. Sementara Ibn 

H}ajar menilai d}a‘i>f .498
 

Sa>lim bin ‘Abdulla>h bernama lengkap Sa>lim bin ‘Abdulla>h bin ‘Umar bin 

al-Khatta>b al-Qurasyi>. Tercatat sebagai murid dari ayahnya, ‘Abdulla>h bin 

‘Umar dan guru dari Ja>bir. Periwayat ini dinilai positif.
499

 

                                                           
496

Al-Mizzi>, op. cit., J. XXV., h. 5-9. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. VII., h. 221. Ibn H}ibba>n, 

op. cit., J. IX., h. 50. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. II., h. 168. 
497

Al-Mizzi>, op. cit., J. XII., h. 479-495. Lihat juga Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VI., h. 

446; Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 299. Abu> al-Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J. III., 

h. 1162. 
498

Al-Mizzi>, op. cit., J. IV., h. 465-472. Lihat juga al-Nasa>’i>, al-D}u‘afa>’...op. cit., h. 28. Ibn 

Abi> H}a>tim, op. cit., J. II., h. 497-498. Ibnu H}ibba>n, al-Majru>h}i>n...op. cit., J. I., h. 208. Abu> Ah}mad 

bin ‘Adi> al-Jurja>ni>, op. cit., J. II., h. 327-330. Ibu al-Jauzi>, op. cit., I., h. 164. Syams al-Di>n al-

Z|ahabi>, al-Mugni>...op. cit., J. I., 126. Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Mi>za>n...op. cit., J. I., h. 379.  
499

Al-Mizzi>., J. X., 145-154. 
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Dalam jalur periwayatan hadis ini terlihat ada Ja>bir bin Yazi>d bin al-H}a>ris 

yang dinilai d}a‘i>f oleh para kritikus. Dengan kenyataan ini maka penulis 

menyimpulkan bahwa jalur hadis ini bernilai d}a‘i>f dan tidak bisa digunakan 

sebagai dalil. 

 

b. Kritik Matan 

Pada bagian ini, karena du hadis melalui Abu> Da>wud dan Ah}mad ini saling 

terkait, maka penulis akan meneliti matan secara bersamaan. Pada jalur sanad di 

atas terlihat bahwa hadis ini diriwayatkan kepada dua orang sahabat: Wa>’il dan 

Sa>lim bin ‘Abdilla>h. Wa>’il berakhir pada Abu> Da>wud yang sanadnya baik. 

Sementara Sa>lim bin ‘Abdilla>h berakhir pada Ah}mad bin H}anbal yang sanadnya 

tidak baik.  

Dari varian matan yang ada terlihat bahwa dalam jalur Abu> Da>wud 

menggunakan frasa  ِيََدْيِه َمَع التَّْكِبيَة, sementara pada jalur Ah}mad bin H}anbal 

menggunakan frasa  َيَ ْرَفع  يََدْيِه ِإَذا َكب َّر. Hal ini menunjukkan bahwa hadis ini 

diriwayatkan secara makna bukan lafal.  

Di antara riwayat lain yang dapat dijadikan sebagai pendukung hadis ini 

adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukha>ri> berikut ini:
500

 

ثَ َنا ُم َمَّد  ْبن  م َقاِتل  َقاَل َأْخبَ َرنَا َعْبد  اللَِّه قَاَل َأْخبَ َرنَا ي ون س  َعْن الز ْهرِي  َأْخبَ َرِن  َساِل  َحدَّ
رَأَْيت  َرس وَل اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه  ِن ع َمَر َرِضَي اللَّه  َعن ْه َما قَالَ ْبن  َعْبِد اللَِّه َعْن َعْبِد اللَِّه بْ 

ر  َوَسلََّم ِإَذا قَاَم يف الصَّاَلِة َرَفَع َيَدْيِه َحىتَّ َيك ونَا َحْذَو َمْنِكبَ ْيِه وََكاَن يَ ْفَعل  َذِلَك ِحَي ي َكب   
َده  َوََل يَ ْفَعل  َذِلَك لِلر ك وِع َويَ ْفَعل  َذِلَك ِإَذا  َع اللَّه  ِلَمْن ْحَِ رََفَع رَْأَسه  ِمْن الر ك وِع َويَ ق ول  ْسَِ

 يف الس ج ودِ 

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Muh}ammad bin Muqa>til berkata, telah 

mengabarkan kepada kami ‘Abdulla>h berkata, telah mengabarkan kepada 

kami Yu>nus dari al-Zuhri> telah mengabarkan kepadaku Sa>lim bin ‘Abdulla>h 
                                                           

500
Al-Bukha>ri>, op. cit., J. I., h. 148.  
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dari ‘Abdulla>h bin ‘Umar rad}ialla>hu ‘anhuma> berkata, "Aku melihat jika 

Rasu>lulla>h s}allalla>hu ‘alaihi wasallam berdiri shalat, beliau mengangkat 

kedua tangannya hingga sejajar dengan pundaknya. Beliau melakukan seperti 

itu ketika takbir untuk rukuk dan bangkit dari rukuk dengan mengangkat 

kepalanya sambil mengucapkan: ‘sami‘alla>hu liman h}amidah’ (Semoga Allah 

mendengar orang yang memuji-Nya)'. Namun beliau tidak melakukan seperti 

itu ketika akan sujud." 

Penulis mencukupkan pada dukungan riwayat al-Bukhari ini terhadap hadis 

yang diriwayatkan oleh Abu> Da>wud. Dengan demikian hadis yang diteliti ini 

dapat dinilai berstatus s}ah}i>h} li gairih.  

 

33. Bacaan ketika Duduk antara Dua Sujud 

Berkenaan dengan hal ini al-Alba>ni> menyebutkan sebagai berikut: 

] وعافن  -اللهم ) ويف لفظ : رب ( اغفر ل وارْحن ] واجربِن [ ] وارفعن [ واهدِن 
501[ وارزقن

 

Ketika ditelusuri melalui mu’jam, hadis yang dikemukakan oleh al-Alba>ni> 

ini adalah hasil pemahamannya terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Abu>> 

Da>wud dan al-Tirmi>z\i>, sebagaimana rujukannya. Hadis yang dirujuk dari Abu>> 

Da>wud terdapat pada Kita>b S}ala>t, ba>b al-Du‘a>’ baina al-Sajadatain, hadis ke-

850. Secara lengkap hadis itu berbunyi sebagai berikut:
502

  

ثَ َنا َزْيد   ثَ َنا ُم َمَّد  ْبن  َمْسع ود  َحدَّ َثِن َحِبيب  ْبن   َحدَّ ثَ َنا َكاِمل  أَب و اْلَعاَلِء َحدَّ ْبن  اْلْ َباِب َحدَّ
َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يَ ق ول   َأِب ثَاِبت  َعْن َسِعيِد ْبِن ج بَ ْي  َعْن اْبِن َعبَّاس  

 ِن َوَعاِفِن َواْهِدِن َواْرز ْقِن بَ ْيَ السَّْجَدتَ ْيِ اللَّه مَّ اْغِفْر ِل َواْرْحَْ 
Artinya :  

Telah menceritakan kepada kami Muh}ammad bin Mas'ud telah menceritakan 

kepada kami Zaid bin Al Khubbab telah menceritakan kepada kami Kamil 

Abu> Al 'Ala` telah menceritakan kepadaku Habib bin Abu> Tsabit dari Sa‘i>d 

bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwa Nabi s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

mengucapkan diantara dua sujudnya "Alla>humma ghfir li> warh}amni> wa ‘a>fini> 
wahdini> warzuqni> " (ya Allah anugerahkanlah untukku ampunan, rahmat, 

kesejahteraan, petunjuk dan rizki)." 

                                                           
501

Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, op. cit., h. 153. al-Alba>ni> menyebutkan bahwa hadis 

ini diriwayatkannya dari Abu> Da>wud, al-Tirmi>z\i>, Ibnu Ma>jah, dan al-H}a>kim.  
502

Abu> Da>wud, op. cit., h. 149. 
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a. Kritik Sanad 

Selain diriwayatkan oleh Abu>> Da>wud dan al-Tirmi>z\i>, sebagaimana rujukan 

al-Alba>ni>, hadis yang senada juga dapat ditemukan dalam riwayat Ah}mad bin 

H}anbal,
503

 dan al-T}aya>lisi>.
504

 Sanad hadis ini secara lengkap dapat dilihat sebagai 

berikut: 

                                     

             

                      

              
             

                        

                       

                        

        

         

         

         

    

    

         

       
      

       

                          

    

         
             

            

    

         

    

       

         

             

         

        

              

         

    

         

               

       

           

    

         

         

         

         

                      

        

         

           

 
                                                           

503
Ah}mad bin H}anbal, op. cit., J. XXXI., h. 455, 478; J. XXXII., h. 152  

504
Al-T}aya>lisi>, op. cit., J. II., h. 157. 
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Abu>> Da>wud dilahirkan pada tahun 202 Hijriyah dan wafat pada tahun 275 

Hijriyah di Bas}rah. Banyak komentar ulama tentang Abu>> Da>wud, antara lain: al-

Ha>kim Abu>> ‘Abd Allah, Abu>> ‘Abd Allah bin Mandah, Abu>> H}a>tim bin H}ibba>n 

dan lain-lain yang menilai positif pada mukharrij ini. Tercatat sebagai murid dari 

Muh}ammad bin Mas‘u>d.
505

 

Muh}ammad bin Mas‘u>d bernama lengkap Muh}ammad bin Mas‘u>d bin 

Yu>suf al-Naisa>>bu>ri>. Tercatat sebagai murid dari Zaid bin al-Hu}ba>b dan guru dari 

Abu>> Da>wud. Periwayat ini dinilai positif oleh para kritikus.
506

 

Zaid bin H}uba>b bin al-Raya>n ini tercatat sebagai murid dari Ka>mil Abu>> al- 

‘Ala>’ dan guru dari Muh}ammad bin Mas‘u>d. Periwayat ini dinilai positif.
507

 

Ka>mil Abu>> al-‘Ala>’ bernama lengkap Ka>mil bin al-‘Ala>’ al-Tami>mi> al-

Sa‘di>. Tercatat sebagai murid dari H}abi>b bin Abi> S|a>bit dan guru dari Zaid bin 

H}uba>b. Periwayat ini dinilai positif namun demikian ada juga yang berkomentar 

negatif. Di antara yang berkomentar negatif adalah al-Nasa>’i> yang menyatakan 

bahwa rawi ini laisabi al-Qawi>. Ah}mad bin ‘Adi> berkata: ‘aku melihat ada 

sesuatu (yang negatif) pada sebagian riwayatnya yang aku ingkari. Namun 

demikian bagiku ia tergolong la> ba’sa bih. 508 

H}abi>b bin Abi> S|a>bit bernama Qais bin Di>na>r. Tercatat sebagai murid dari 

Sa‘i>d bin Jubair dan guru dari Ka>mil Abu>> al-‘Ala>’. Periwayat ini dinilai positif.
509
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Sa‘i>d bin Jubair bernama lengkap Sa‘i>d bin Jubair bin Hisya>m al-Asadi> al-

Wa>libi>. Tercatat sebagai murid dari ‘Abdulla>h bin ‘Abba>s dan guru dari H}abi>b 

bin Abi> S|a>bit. Periwayat ini dinilai positif.
510

 

Komentar negatif yang ditujukan pada Ka>mil Abu>> al-‘Ala>’ dalam jalur rawi 

sudah bisa tidak serta merta menggoyahkan sisi positif darinya. Oleh karena itu 

hadis ini, menurut penulis, bisa digunakan sebagai dalil. 

Sementara yang bersumber dari al-Tirmi>z\i> terdapat pada Sunan-nya, Ki ta>b 

S}ala>t, ba>b Ma> Yaqu>lu baina al-Sajadatain, hadis ke-284. Secara lebih lengkap 

hadis tersebut berbunyi sebagai berikut:
511

 

ثَ َنا َزْيد  ْبن  ح َباب  َعْن َكاِمل  َأِب اْلَعاَلِء َعْن َحِبيِب ْبِن َأِب  ثَ َنا َسَلَمة  ْبن  َشِبيب  َحدَّ َحدَّ
ل  بَ ْيَ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يَ ق و  ثَاِبت  َعْن َسِعيِد ْبِن ج بَ ْي  َعْن اْبِن َعبَّاس  

 السَّْجَدتَ ْيِ اللَّه مَّ اْغِفْر ِل َواْرَْحِْن َواْجب  ْرِن َواْهِدِن َواْرز ْقِن 
ثَ َنا يَزِيد  ْبن  َهار وَن َعْن َزْيِد ْبِن ح َباب  َعْن   ل  اْلْ ْلَواِن  َحدَّ الَّ ثَ َنا اْلََْسن  ْبن  َعِلي  اْلَْ َحدَّ

قَاَل أَب و ِعيَسى َهَذا َحِديث  َغرِيب  َوَهَكَذا ر ِوَي َعْن َعِلي  َوِبِه يَ ق ول   َكاِمل  َأِب اْلَعاَلِء ََنَْوه  
الشَّاِفِعي  َوَأْْحَد  َوِإْسَحق  يَ َرْوَن َهَذا َجائِزًا يف اْلَمْكت وبَِة َوالتََّطو ِع َوَرَوى بَ ْعض ه ْم َهَذا 

 اْلَِْديَث َعْن َكاِمل  َأِب اْلَعاَلِء م ْرَساًل 
Artinya :  

Telah menceritakan kepada kami Salamah bin Syabib berkata; telah 

menceritakan kepada kami Zaid bin Hubab dari Kamil Abu> Al 'Ala` dari 

Habib bin Abu> Tsabit dari Sa‘i>d bin Jubair dari Ibnu Abbas berkata; "Ketika 

duduk di antara dua sujud, Nabi s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam membaca do`a: " 
Alla>humma ghfir li> warh}amni> wa jburni> wahdini> warzuqni> (ya Allah 

ampunila aku, kasihanilah aku, cukupkanlah aku, berilah aku hidayah dan 

berilah aku rizqi)." Telah menceritakan kepada kami al-H}asan bin ‘Ali>  Al 

Khallal Al Hulwani berkata; telah menceritakan kepada kami Yazi>dbin 

Ha>ru>n  dari Zaid bin Hubab dari Kamil Abu> Al 'Ala` sebagaimana dalam 

hadis ." Abu> ‘Isa> berkata; "Hadits ini derajatnya gharib, dan seperti inilah 

diriwayatkan dari ‘Ali>.  Pendapat ini diambil oleh Imam Syafi'i, Ah}mad dan 

Ishaq. Mereka berpandangan bahwa hal itu dibolehkan baik dalam Shalat  
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wajib maupun Shalat  sunnah. Dan sebagian yang lain meriwayatkan hadis  

ini dari Kamil Abu> Al 'Ala` secara Mursal." 

al-Tirmi>z\i> memiliki nama asli Muh}ammad bin ‘I<sa> bin Saurah bin Mu>sa> bin 

al-D}ahha>k. Disebut juga dengan nama Muh}ammad bin ‘I<sa> bin Yazi>d bin Saurah 

bin al-Sakan al-Sulami>, Abu>> ‘I<sa> al-Tirmi>z\i> al-D}ari>r. Ibnu H}ibba>n memasukkan 

al-Tirmi>z\i> dalam kitabnya ‘al-S|iqqa>t’. > al-Tirmi>z\i>  wafat pada tahun 279 

Hijriyah.
512

 Ketika meninggal berumur 70 tahun. Tercatat sebagai murid dari 

Salmah bin Syabi>b.
513

 

Salmah bin Syabi>b bernama lengkap Salmah bin Syabi>b al-Naisa>bu>>ri> Abu>> 

‘Abd al-Rah}ma>n al-H}ajri> al-Misma‘i>. Tercatat sebagai murid dari Zaid bin al-

H}uba>b dan guru dari al-Tirmi>z\i>. Abu> H}a>tim menilai rawi ini s}adu>q. Ibn H}ibba>n 

menyebutkannya dalam al-S|iqa>t. Ibn H}ajar menilai s\iqah.
514

 

Zaid bin H}uba>b bernama lengkap Zaid bin H}uba>b bin al-Raya>n disebut juga 

bernama Ibn Ruma>n al-Tami>mi>. Tercatat sebagai murid dari Ka>mil Abi> al-‘Ala>’ 

dan guru dari Salmah bin Syabi>b. Yah}ya> bin Ma‘i>n dan al-Da>ruqut}ni> menilai 

rawi ini s\iqah. Abu> H}a>tim menilai s}a>lih}. Ibn H}ibba>n menyebutkannya dalam al-

S|iqa>t.  515
   

Ka>mil Abi> al-‘Ala>’ al-Tami>mi> al-Sa‘di> ini tercatat sebagai murid dari 

Habi>b bin Abi> S|a>bit dan guru dari Zaid bin H}uba>b. Di samping penilaian positif 

yang diterima oleh rawi ini, namun ada juga yang menilai negatif. Al-Nasa>’i> 

menilai rawi ini laisa bi qawi>. Ibn H}ajar menilai s}adu>q yukhti’. Ibn Sa‘d menilai 

qalil al-h}adi>s\.516
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Habi>b bin Abi> S|a>bit nama lainnya adalah Qais bin Di>na>r. Tercatat sebagai 

murid dari Sa’i>d bin Jubair dan guru dari Ka>mil Abi> al-‘Ala>’. Yah}ya> bin Ma‘i>n 

dan Ibn ‘Adi> menilai rawi ini s\iqah h}ujjah. Al-Nasa>’i> menilai s\iqah.
517
  

Sa’i>d bin Jubair bernama lengkap Sa’i>d bin Jubair bin Hisya>m al-Asadi> al-

Wa>libi>. Tercatat sebagai murid dari ‘Abdulla>h bin ‘Abba>s dan guru dari H}abi>b 

bin Abi> S|a>bit. Yah}ya> bin Ma‘i>n dan Abu> zur‘ah menilai rawi ini s\iqah.
518
   

Keberadaan Ka>mil Abi> al-‘Ala>’ dalam jalur ini tidak melemahkan jalur 

periwayatan. Oleh karena itu hadis ini bisa digunakan sebagai h}ujjah. 

 

b. Kritik Matan 

Dari jalur sanad di atas terlihat bahwa hadis ini memiliki corraboration 

baik tingkat sahabat maupun setelahnya. Pada tingkat sahabat, hadis ini 

diriwayatkan kepada Ibn ‘Abba>s dan Ibn Abi> Aufa. 

Dilihat dari keragaman matan yang digunakan, hadis ini diriwayatkan 

secara makna bukan secara lafal.  

Di samping dua hadis yang sedang diteliti ini mampu menguatkan antara 

satu dengan yang lainnya, penulis juga menemukan jalur lain yang dapat 

mendukung dua hadis ini. Hadis tersebut adalah sebagai berikut: 

ثَ نَ  ثَ َنا ُم َمَّد   ْبن   َعِلي   اَحدَّ ثَ نَا ِغَياث   ْبن   َحْفص   َحدَّ  ْبنِ  َعْمرِو َعنْ  اْلم َسيَّبِ  ْبن   اْلَعاَلء   َحدَّ
ثَ َنا و ح ح َذيْ َفةَ  َعنْ  يَزِيدَ  ْبنِ  طَْلَحةَ  َعنْ  م رَّةَ  ثَ َنا ُم َمَّد   ْبن   َعِلي   َحدَّ  ِغَياث   ْبن   َحْفص   َحدَّ
 َعنْ  ز فَ رَ  ْبنِ  ِصَلةَ  َعنْ  اأْلَْحَنفِ  ْبنِ  اْلم ْستَ ْورِدِ  َعنْ  ع بَ ْيَدةَ  ْبنِ  َسْعدِ  َعنْ  اأْلَْعَمشِ  َعنْ 

 اْغِفرْ  َرب   ِل  اْغِفرْ  َرب   السَّْجَدتَ ْيِ  بَ ْيَ  يَ ق ول   َكانَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى النَِّبَّ  َأنَّ  ح َذيْ َفةَ 
519 ِل 
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Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami ‘Ali> bin Muh}ammad berkata, telah 

menceritakan kepada kami Hafs} bin Giya>s\ berkata, telah menceritakan 

kepada kami al-‘Ala>’ Ibn al-Musayyab dari ‘Amru> bin Murrah dari T}alh}ah 

bin Yazi>d dari Huz\aifah. (dalam jalur yang lain disebutkan; Telah 

menceritakan kepada kami ‘Ali> bin Muh}ammad berkata, telah menceritakan 

kepada kami Hafs} bin Ghiya>s\ dari al-A‘masy dari Sa‘d bin ‘Ubaidah dari al-

Mustaurid Ibn al-Ah}naf dari S}illah bin Zufar dari Huz\aifah berkata; "Ketika 

duduk antara dua sujud Nabi s}allalla>hu ‘alaihi wasallam mengucapkan: 

"rabbigfirli> rabbigfirli> (Ya Allah ampunilah aku, Ya Allah ampunilah aku). " 

ثَ َنا ثَ َنا اْلَعاَلءِ  ْبن   ُم َمَّد   ك َرْيب   أَب و َحدَّ  قَالَ  اْلَعاَلءِ  َأِب  َكاِمل   َعنْ  َصِبيح   ْبن   ِإْْسَِعيل   َحدَّ
 َرس ول   َكانَ  قَالَ  َعبَّاس   اْبنِ  َعنْ  ج بَ ْي   ْبنِ  َسِعيدِ  َعنْ  َي َد ث   ثَاِبت   َأِب  ْبنَ  َحِبيبَ  ت  ْسَِعْ 
 َواْرَْحِْن  ِل  اْغِفرْ  َرب   اللَّْيلِ  َصاَلةِ  يف  السَّْجَدتَ ْيِ  بَ ْيَ  يَ ق ول   َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى اللَّهِ 

 520 َواْرفَ ْعِن  ِن َواْرز قْ  َواْجب  ْرِن 
Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Abu> Kuraib Muh}ammad bin al-‘Ala>’ 

berkata, telah menceritakan kepada kami Isma >‘i>l bin S}abi>h dari Ka>mil Abu 

al-‘Ala>’ ia berkata; aku mendengar H}abi>b bin Abu> S|a>bit menceritakan dari 

Sa‘i>d bin Jubair dari Ibnu ‘Abba>s ia berkata; "Dalam shalat malam 

Rasu>lulla>h sallalla>hu ‘alaihi wasallam membaca di antara dua sujud; 

"rabbigfirli>, warh}amni>, wajburni>, warzuqni>, warfa‘ni>" (Wahai Tuhanku, 

ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keraguanku, limpahkanlah 

rizkiku dan angkatlah derajatku). " 

Dari hasil penelitian penulis, jalur sanad pertama hadis pendukung yang 

diriwayatkan oleh Ibn Ma>jah lebih baik dibanding dengan yang kedua. Terlihat 

dari matan hadis ini do’a yang diucapkan antara dua sujud ini cukup beragam. 

Namun demikian ini menunjukkan bahwa keberagaman bukan berarti 

bertentangan antara satu dengan yang lainnya. 

Dalam beberapa penjelasan tentang hadis ini dapat penulis simpulkan 

bahwa: pertama: berdo’a antara dua sujud itu disyari’atkan; kedua: keberagaman 
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dalam riwayat yang ada ini mengarah kepada pilihan saja.
521

 Dengan demikian 

penulis dapat menyimpulkan bahwa hadis ini berstatus h}asan li gairih. 

 

34. Aktifitas yang Ada Dalam Setiap Raka‘at 

Berkenaan dengan hal ini, al-Alba>ni> menyampaikan hal berikut ini: 

 ث افعل ذلك يف صالتك كلها ) ويف رواية :  يف كل ركعة (
522

 

Dalam bukunya al-Alba>ni> menyebutkan bahwa potongan pertama hadis ini 

diriwayatkan oleh al-Bukha>ri>. Sementara potongan kedua diriwayatkan oleh 

Ah}mad bin H}anbal. Dalam Musnad Ah}mad bin H}anbal hadis ini terdapat dalam 

musnad Abi> Hurairah, hadis ke-9635. Secara lebih lengkap hadis ini adalah 

sebagai berikut:
523

 

َثِن َسِعيد  ْبن  َأِب َسِعيد  َعْن أَبِيِه َعْن َأِب  ثَ َنا ََيَْي َعْن ع بَ ْيِد اللَِّه قَاَل َحدَّ  ه َريْ َرَة قَالَ  َحدَّ
َدَخَل َرج ل  اْلَمْسِجَد َفَصلَّى ث َّ َجاَء ِإَل النَِّب  َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم َفَسلََّم فَ َردَّ َعَلْيِه 

َوالَِّذي  السَّاَلَم َوقَاَل اْرِجْع َفَصل  فَِإنََّك لَْ ت َصل  فَ َرَجَع فَ َفَعَل َذِلَك َثاَلَث َمرَّات  قَاَل فَ َقالَ 
َرْأ َما ت َ  َر َهَذا فَ َعل ْمِن قَاَل ِإَذا ق ْمَت ِإَل الصَّاَلِة َفَكب  ْر ث َّ اق ْ َيسََّر بَ َعَثَك بِاْلَْق  َما أ ْحِسن  َغي ْ

اْسج ْد َحىتَّ َمَعَك ِمْن اْلق ْرآِن ث َّ ارَْكْع َحىتَّ َتْطَمِئنَّ رَاِكًعا ث َّ اْرَفْع َحىتَّ تَ ْعَتِدَل قَاِئًما ث َّ 
 َتْطَمِئنَّ َساِجًدا ث َّ اْرَفْع َحىتَّ َتْطَمِئنَّ َجاِلًسا ث َّ اف َْعْل َذِلَك يف َصاَلِتَك ك ل َها

Artinya : 

Telah menceritakan kepada kami Yahya> dari Ubaidillah telah menceritakan 

kepadaku Sa‘i>d bin Abi Sa‘i>d dari bapaknya dari Abu> Hurairah berkata; 

Seorang laki-laki memasuki masjid lalu Shalat , kemudian ia menemui Nabi 

s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam seraya mengucapkan salam kepadanya, beliau 

kemudian menjawabnya dan bersabda: "ulangi dan Shalat lah, karena 

sesungguhnya kamu belum Shalat , " lalu ia pun kembali , dan ia melakukan 

seperti semula sampai tiga kali , " Abu> Hurairah berkata; "laki-laki itu 

kemudian berkata; "Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku 

tidak bisa melakukan yang lebih baik dari ini, maka ajarilah aku, " beliau 
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bersabda: "Jika kamu berdiri untuk Shalat  maka bertakbirlah, kemudian 

bacalah apa yang mudah bagimu dari Al quràn, lalu ruku‘lah hingga engkau 

tenang dalam ruku‘mu, kemudian angkatlah hingga engkau berdiri tegak, 

lalu sujudlah hingga engkau tenang dalam sujudmu, lalu angkatlah hingga 

engkau duduk dengan tenang dan lakukanlah hal tersebut dalam Shalat mu." 

a. Kritik Sanad  

Selain diriwayatkan oleh Ah}mad bin H}anbal, sebagaimana rujukan al-

Alba>ni>, hadis yang senada juga dapat ditemukan dalam riwayat al-Bukha>ri,
524

 

Muslim,
525

 Abu>> Da>wud,
526

 al-Nasa>’i>,
527

 Ibnu Ma>jah,
528

 dan al-Baihaqi.
529

 Untuk 

lebih jelasnya, jalur periwayatan ini dapat dilihat sebagai berikut: 
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Ah}mad bin Muh}ammad bin H}anbal bin H}ila>l bin Asad al-Syaiba>ni>, Abu>> 

‘Abdulla>h al-Marwa>zi> adalah nama lengkap mukharrij ini. Beliau dilahirkan pada 

tahun 164 Hijriyah dan wafat pada tahun 241 Hijriyah. Tercatat sebagai murid 

dari Yah}ya> bin Sa‘i>d.
530

 

Yah}ya> dalam sanad ini adalah Yah}ya> bin Sa‘i>d bin Farru>kh al-Qatta>n al-

Tami>mi>. Tercatat sebagai murid dari ‘Ubaid Alla>h dan guru dari Ah}mad bin 

H}anbal. Periwayat ini dinilai positif. Di antara yang menilai positif itu adalah 

sebagai berikut: al-Nasa>’i> menilai s\iqah s\abat. Abu> Zur‘ah dan Abu> H}a>tim 

menilai s\iqah h}a>fiz}. Al-‘Ajli menilai s\iqah. 
531

 

‘Ubaid Alla>h dalam jalur ini adalah ‘Ubaid Alla>h bin ‘Umar bin Hafs} bin 

‘A<s}im bin ‘Umar bin al-Khat}t}a>b al-Qurasyi> al-‘Adawi> al-‘Umari>. Tercatat 

sebagai murid dari Sa‘i>d bin Abi> Sa‘i>d dan guru dari Yah}ya> bin Sa‘i>d. Al-Z|ahabi, 

Yah}ya> bin Ma>‘i>n, dan Abu> Zur‘ah menilai rawi ini s\iqah. Sementara al-Nasa>’i> 

dan Ibn H}ajar menialai s\iqah s\abat.532
 

Sa‘i>d bin Abi> Sa‘i>d ini tercatat sebagai murid dari ayahnya Abu>> Sa‘i>d al-

Maqbu>ri > dan guru dari ‘Ubaid Alla>h. Ibnu Madini, Muh}ammad bin Sa‘i>d, al-

‘Ajli>, Abu> Zur‘ah, dan al-Nasa>’i> menilai rawi ini s\iqah.
533

 

Ayah dari Sa‘i>d bin Abi> Sa‘i>d adalah Kaisa>>n, Abu>> Sa‘i>d al-Maqbu>ri> al-

Madani>. Tercatat sebagai murid dari Abu>> Hurairah dan guru dari anaknya, Sa‘i>d 

bin Abi> Sa‘i>d. Al-Nasa>’i> menilai rawi ini la> ba’sa bih.
534
  

Belum ditemukan komentar yang dapat melemahkan jalur rawi ini. Oleh 

karena itu hadis melalui jalur ini bisa digunakan sebagai dalil. 
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 Al-Mizzi>, op. cit., J. I, h. 437-470 
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Al-Mizzi>., op. cit., J. XXXI., h.329-343.. Ibnu Abi> H}a>tim, op. cit., J. IX., h. 153. 
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Al-Mizzi>., op. cit., J. XIX.,  h. 124-130. 
533Ibid., J. X.,  h. 466-473. Ibnu Abi> H}a>tim, op. cit., J. IV., h. 57. Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. 

cit., J. IV., h. 284. Abu> al-Wali>d al-Andalu>si>, op. cit., J. III., h. 1079. 
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Al-Mizzi>., op. cit.,  J. XXIV.,  h. 240-242. Ibnu Abi> H}a>tim, op. cit., J. VII., h. 166. Ibn 

H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. V., h. 340.  
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b. Kritik Matan 

Terlihat dari jalur sanad di atas meskipun diriwayatkan oleh banyak 

mukharrij,  hadis ini ternyata hanya diriwayatkan melalui Abu> Hurairah. Jalur 

periwayatan terpecah kepada banyak jalur setelah rawi ‘Ubaidillah bin ‘Umar. 

Dilihat dari varian matan yang ada, hadis ini diriwayatkan secara makna 

bukan lafal. Sebagaimana penulis sampaikan pada awal pembahasan ini bahwa 

hadis yang senada juga diriwayatkan oleh al-Bukha>ri> dan Muslim. Dua 

periwayatan ini sekaligus penulis jadikan sebagai dalil pendukung hadis yang 

sedang penulis teliti ini. Hadis tersebut adalah sebagai berikut: 

ثَ َنا َْي   ْبن   اللَّهِ  َعْبد   َأْخبَ َرنَا َمْنص ور   ْبن   ِإْسَحاق   َحدَّ ثَ َنا ُن   َأِب  ْبنِ  َسِعيدِ  َعنْ  اللَّهِ  ع بَ ْيد   َحدَّ
 َصلَّى اللَّهِ  َوَرس ول   اْلَمْسِجدَ  َدَخلَ  َرج اًل  َأنَّ  َعْنه   اللَّه   َرِضيَ  ه َريْ َرةَ  َأِب  َعنْ  اْلَمْقرب ِي   َسِعيد  

 اللَّهِ  َرس ول   َله   فَ َقالَ  َعَلْيهِ  َفَسلَّمَ  َجاءَ  ث َّ  َفَصلَّى اْلَمْسِجدِ  نَاِحَيةِ  يف  َجاِلس   َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  لَّه  ال
 َجاءَ  ث َّ  َفَصلَّى فَ َرَجعَ  ت َصل   لَْ  فَِإنَّكَ  َفَصل   اْرِجعْ  السَّاَلم   َوَعَلْيكَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى

 بَ ْعَدَها الَِّت  يف  َأوْ  الثَّانَِيةِ  يف  فَ َقالَ  ت َصل   لَْ  فَِإنَّكَ  َفَصل   فَاْرِجعْ  السَّاَلم   َوَعَلْيكَ  فَ َقالَ  لَّمَ َفسَ 
َلةَ  اْستَ ْقِبلْ  ث َّ  اْلو ض وءَ  َفَأْسِبغْ  الصَّاَلةِ  ِإَل  ق ْمتَ  ِإَذا فَ َقالَ  اللَّهِ  َرس ولَ  يَا َعل ْمِن   ث َّ  رْ َفَكب    اْلِقب ْ

 ث َّ  قَاِئًما َتْسَتِويَ  َحىتَّ  اْرَفعْ  ث َّ  رَاِكًعا َتْطَمِئنَّ  َحىتَّ  ارَْكعْ  ث َّ  اْلق ْرآنِ  ِمنْ  َمَعكَ  تَ َيسَّرَ  ِبَا اق ْرَأْ 
 ث َّ  َساِجًدا َتْطَمِئنَّ  َحىتَّ  اْسج دْ  ث َّ  َجاِلًسا َتْطَمِئنَّ  َحىتَّ  اْرَفعْ  ث َّ  َساِجًدا َتْطَمِئنَّ  َحىتَّ  اْسج دْ 

 َحىتَّ  اأْلَِخيِ  يف  أ َساَمةَ  أَب و َوقَالَ  ك ل َها َصاَلِتكَ  يف  َذِلكَ  اف َْعلْ  ث َّ  َجاِلًسا َتْطَمِئنَّ  َحىتَّ  اْرَفعْ 
535قَاِئًما َتْسَتِويَ 

 

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Ish}a>q bin Mans}u>r telah mengabarkan 

kepada kami ‘Abdulla>h bin Numair telah menceritakan kepada kami 

‘Ubaidulla>h dari Sa‘i>d bin Abu> Sa‘i>d al-Maqburi> dari Abu> Hurairah 

radlialla >hu ‘anhu bahwa seorang laki-laki memasuki masjid, sementara 

Rasulullah s}allalla>hu ‘alaihi wasallam tengah duduk di pojok masjid, 

kemudian laki-laki itu mengerjakan shalat. Seusai shalat ia datang menemui 

beliau sambil mengucapkan salam, dan Rasu>lulla>h sallalla>hu ‘alaihi wasallam 

bersabda kepadanya: "Wa‘alika al-salam, Kembalilah dan ulangi shalatmu 

karena kamu belum mengerjakan shalat! ' lalu ia kembali lagi dan 
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mengulangi shalatnya. Seusai shalat ia datang lagi sambil mengucapkan 

salam dan beliau bersabda: " Wa‘alika al-salam. Kembali dan ulangi lagi 

shalatmu karena kamu belum mengerjakan shalat! ' Lalu orang tersebut 

berkata ketika disuruh mengulangi yang kedua kali atau setelahnya; 

"Ajarilah aku wahai Rasu>lulla>h!" Selanjutnya beliau bersabda: 'Jika kamu 

hendak mengerjakan shalat, maka sempurnakanlah wud}u’, lalu menghadap 

ke arah Kiblat, setelah itu bertakbirlah, kemudian bacalah al-Qur'an yang 

mudah bagimu. Kemudian ruku'lah hingga kamu benar-benar ruku' dan 

bangkitlah dari ruku' hingga kamu berdiri tegak. Lalu sujudlah kamu hingga 

kamu benar-benar sujud, dan bangkitlah hingga kamu benar-benar duduk, 

setelah itu sujudlah hingga kamu benar-benar sujud, lalu bangkitlah hingga 

kamu benar-benar duduk, dan Kerjakanlah semua hal tersebut pada setiap 

shalatmu." Abu> Usa>mah mengatakan di akhir hadisnya; "Sehingga kamu 

benar-benar berdiri."  

َثِن َسِعيد  ْبن  َأِب  ثَ َنا ََيَْي ْبن  َسِعيد  َعْن ع بَ ْيِد اللَِّه قَاَل َحدَّ َثِن ُم َمَّد  ْبن  اْلم ثَ نَّ َحدَّ  َحدَّ
َأنَّ َرس وَل اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم َدَخَل اْلَمْسِجَد َفَدَخَل  َسِعيد  َعْن أَبِيِه َعْن َأِب ه َريْ َرةَ 

لَّه  ج ل  َفَصلَّى ث َّ َجاَء َفَسلََّم َعَلى َرس وِل اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َردَّ َرس ول  اللَِّه َصلَّى الرَ 
 َعَلْيِه َوَسلََّم السَّاَلَم قَاَل اْرِجْع َفَصل  فَِإنََّك لَْ ت َصل  فَ َرَجَع الرَّج ل  َفَصلَّى َكَما َكاَن َصلَّى ث َّ 

َسلََّم َجاَء ِإَل النَِّب  َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم َفَسلََّم َعَلْيِه فَ َقاَل َرس ول  اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه وَ 
 َوَعَلْيَك السَّاَلم  ث َّ قَاَل اْرِجْع َفَصل  فَِإنََّك لَْ ت َصل  َحىتَّ فَ َعَل َذِلَك َثاَلَث َمرَّات  فَ َقالَ 
َر َهَذا َعل ْمِن قَاَل ِإَذا ق ْمَت ِإَل الصَّاَلِة َفَكب  ْر ث َّ   الرَّج ل  َوالَِّذي بَ َعَثَك بِاْلَْق  َما أ ْحِسن  َغي ْ

ا ث َّ اق ْرَْأ َما تَ َيسََّر َمَعَك ِمْن اْلق ْرآِن ث َّ ارَْكْع َحىتَّ َتْطَمِئنَّ رَاِكًعا ث َّ اْرَفْع َحىتَّ تَ ْعَتِدَل قَاِئمً 
اْسج ْد َحىتَّ َتْطَمِئنَّ َساِجًدا ث َّ اْرَفْع َحىتَّ َتْطَمِئنَّ َجاِلًسا ث َّ اف َْعْل َذِلَك يف َصاَلِتَك  

 536ك ل َها
Artinya: 

Telah menceritakan kepadaku Muh}ammad bin al-Mus\anna> telah 

menceritakan kepada kami Yah}ya> bin Sa‘i>d dari ‘Ubaidulla>h dia berkata, 

telah menceritakan kepadaku Sa‘i>d bin Abi> Sa‘i>d dari bapaknya dari Abu> 

Hurairah bahwa Rasu>lulla>h s}allalla>hu ‘alaihi wasallam memasuki sebuah 

masjid, lalu seorang laki-laki masuk, lalu shalat, kemudian dia datang, lalu 

mengucapkan salam kepada Rasu>lulla>h s}allalla>hu ‘alaihi wasallam, maka 

Rasu>lulla>h s}allalla>hu ‘alaihi wasallam membalas salamnya seraya berkata, 

'Kembalilah, lalu shalatlah, karena kamu belum shalat. Lalu laki-laki 

tersebut kembali, lalu shalat sebagaimana sebelumnya dia shalat, kemudian 

mendatangi Nabi s}allalla>hu ‘alaihi wasallam seraya mengucapkan salam 

kepada beliau. Maka Rasu>lulla>h s}allalla>hu ‘alaihi wasallam menjawab, 
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'Semoga keselamatan terlimpahkan kepadamu' kemudian beliau bersabda 

lagi, 'Kembalilah dan shalatlah lagi, karena kamu belum shalat', hingga dia 

melakukan hal tersebut tiga kali. Lalu laki-laki tersebut berkata, 'Demi Dzat 

yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak dapat melakukan yang lebih 

baik selain daripada ini, ajarkanlah kepadaku.' Beliau bersabda, 'Apabila 

kamu mendirikan shalat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah sesuatu yang 

mudah dari al-Qur'an, kemudian ruku'lah hingga bertuma'ninah dalam 

keadaan ruku'. Kemudian angkatlah (kepalamu dari ruku') hingga lurus 

berdiri, kemudian sujudlah hingga bertuma'ninah dalam keadaan sujud, 

kemudian angkatlah hingga bertuma'ninah dalam duduk, kemudian lakukan 

hal tersebut dalam shalatmu semuanya'."  

Keberadaan Kaisa>>n dalam jalur ini yang  dinilai la> ba’sa bih menjadikan 

hadis ini berstatus h}asan li z\a>tih. Namun demikian karena ada dua hadis riwayat 

al-Bukha>ri> dan Muslim yang mendukung riwayat ini, maka penulis 

menyimpulkan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Ah}mad bin H}anbal berstatus 

s}ah}i>h} li gairih. 

 

35. Sifat Tasyahhud 

Pada bagian ini al-Alba>ni> mengemukakan hal berikut ini: 

  537فإذا جلست يف وسط الصالة فاطمئن وافرتش فخذك اليسرى ث تشهد

Hadis ini terdapat dalam Sunan Abi> Da>wud—sebagaimana yang dirujuk 

oleh al-Alba>ni>. Pada Kita>b S}ala>t, ba>b S}ala>ti Man la} Yuqi>mu S}albahu fi> al-Ruku>‘ 

wa al-Suju>d, hadis ke-860. Untuk lebih jelasnya hadis tersebut adalah sebagai 

berikut:
538

 

َثِن َعِلي  ْبن  ََيَْي ْبِن  ثَ َنا ِإْْسَِعيل  َعْن ُم َمَِّد ْبِن ِإْسَحَق َحدَّ ثَ َنا م َؤمَّل  ْبن  ِهَشام  َحدَّ َحدَّ
ِه رِفَاَعَة ْبِن رَاِفع  َعْن النَّ  ِد ْبِن رَاِفع  َعْن أَبِيِه َعْن َعم  ِب  َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم ِِبَِذِه َخالَّ

ْرآِن اْلِقصَِّة قَاَل ِإَذا أَْنَت ق ْمَت يف َصاَلِتَك َفَكب  ْر اللََّه تَ َعاَل ث َّ اق ْرَْأ َما تَ َيسََّر َعَلْيَك ِمْن اْلق  
ْش َفِخَذَك اْلي ْسَرى ث َّ َتَشهَّْد ث َّ ِإَذا َوقَاَل ِفيِه فَِإَذا َجَلْسَت يف َوَسِط الصَّاَلِة فَاْطَمِئنَّ َواف ْرتَِ 

  ق ْمَت َفِمْثَل َذِلَك َحىتَّ تَ ْفر َغ ِمْن َصاَلِتكَ 
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Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, op. cit., h. 157. al-Alba>ni> menyebutkan bahwa hadis 

ini diriwayatkannya dari Abu> Da>wud dan al-Baihaqi>. 
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Artinya :  

Telah menceritakan kepada kami Mu‘ammal bin Hisyam telah menceritakan 

kepada kami Isma'il dari Muh}ammad bin ishaq telah menceritakan kepadaku 

‘Ali>  bin Yahya> bin Khallad bin Rafi' dari ayahnya dari pamannya yaitu 

Rifa'ah bin Rafi' dari Nabi s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam dengan k’Isa>h seperti 

ini, beliau bersabda: "Apabila kamu hendak mengerjakan Shalat , 

bertakbirlah kepada Allah Ta'ala, kemudian bacalah Al-Qur’an yang mudah 

bagimu." -dalam hadis  tersebut beliau juga bersabda- Apabila kamu duduk 

di tengah mengerjakan Shalat , maka tenangkanlah dirimu dan duduklah di 

atas paha kirimu, kemudian bacalah tasyahud. Setelah itu, apabila kamu 

berdiri, kerjakanlah seperti itu pula, sehingga kamu selesai dari Shalat ."  

 

a. Kritik Sanad 

Selain diriwayatkan oleh Abu>> Da>wud, sebagaimana rujukan al-Alba>ni>, 

hadis yang senada juga dapat ditemukan dalam riwayat al-Baihaqi>.
539

 Secara 

lebih jelas kedua jalur periwayatan ini dapat dilihat sebagai berikut: 
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Abu>> Da>wud dilahirkan pada tahun 202 Hijriyah dan wafat pada tahun 275 

Hijriyah di Bas}rah. Banyak komentar ulama tentang Abu>> Da>wud, antara lain: al-

Ha>kim Abu>> ‘Abd Allah, Abu>> ‘Abd Allah bin Mandah, Abu>> H}a>tim bin H}ibba>n 

dan lain-lain yang menilai positif pada mukharrij ini. Tercatat sebagai murid dari 

Mu’ammal bin Hisya>m.
540

 

Mu’ammal bin Hisya>m al-Yasykuri> ini tercatat sebagai murid dari Isma>’i>l
 

dan guru dari Abu>> Da>wud. Abu> Da>wud dan al-Nasa>’i> menilai rawi ini s\iqah. 

Sementara Abu> H}a>tim menilai s\adu>q.
541

  

Isma>’i>l bernama lengkap Isma>’i>l bin Ibra>hi>m bin Miqsam al-Asadi>. Tidak 

tercatat sebagai murid dari Muh}ammad bin Ish}a>q tapi tercatat sebagai guru dari 

Mu’ammal bin Hisya>m. Yah}ya> bin Ma‘i>n menilai rawi ini s\iqah ma’mu>n. Namun 

demikian Ibn H}ajar dan al-Z|ahabi> menilai d}a‘i>f.  542
 

Muh}ammad bin Ish}a>q bin Yasa>r bin Khiya>r ini tercatat sebagai murid dari 

‘Ali>> bin Yah}ya> bin Khalla>d namun Tidak tercatat sebagai guru dari Isma>’i>l bin 

Ibra>hi>m. Yah}ya> bin Ma‘i>n menilai rawi ini s\iqah. Ibn H}ajar menilai s}adu>q 

yudallis. Namun demikian ada juga yang menilainya negatif. Di antara yang 

menilai rawi ini lemah adalah al-Nasa>’i>.
543

  

‘Ali>> bin Yah}ya> bernama ‘Ali>> bin Yah}ya bin Khalla>d bin Ra>fi‘ bin Ma>lik bin 

al-‘Ajla>n bin ‘Amru>  bin ‘A<mir bin Zuraiq al-Zuraqi> al-Ans}a>ri> al-Madani>. 

Tercatat sebagai murid dari ayahnya, Yah}ya bin Khalla>d dan guru dari 

                                                           
540

Lihat Jama>l al-Di>n Abi> al-Hajja>j Yu>suf al-Mizzi>, selanjutnya disebut al-Mizzi>, Tahz\i>b 
al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l (Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1973) J. XXI, h. 355-367 

541
Al-Mizzi>, op.cit., J. XXIX., h. 186-187. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. VIII., h. 375. Ibn 

H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. IX., h. 188.  
542

Al-Mizzi>, op.cit., J. III., h. 23-33. Lihat juga Ibnu Abi> H}a>tim, op. cit., J. II., h. 153. 

Bandingkan dengan Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Mi>za>n...op. cit., J. I., h. 216.  
543

Al-Mizzi>, op.cit., J. XXIV., h. 405-429. Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VII., h. 380. 

Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. II., h. 162. 
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Muh}ammad bin Ish}a>q bin Yasa>r. Yah}ya> bin Ma‘i>n al-Nasa>’i>, dan Ibn H}ajar 

menilai rawi ini s\iqah. Sementara al-Da>ruqut}ni} men-s\iqahkan-nya.
544

  

Ayah dari ‘Ali>> bin Yah}ya> adalah Yah}ya bin Khalla>d bin Ra>fi‘ bin Ma>lik bin 

al-‘Ajla>n bin ‘Amru>  bin ‘A<mir bin Zuraiq al-Ans}a>ri> al-Zuraqi> al-Madani. 

Tercatat sebagai murid dari pamannya, Rifa>‘ah bin Ra>fi dan guru dari anaknya, 

‘Ali>> bin Yah}ya>. Periwayat ini adalah sahabat nabi SAW.
 545
begitu juga dengan 

Pamannya Rifa>‘ah bin Ra>fi‘
546

 

Di samping ditemukannya penilaian negatif dari para kritikus pada rawi 

Isma>’i>l bin Ibra>hi>m dan Muh}ammad bin Ish}a>q bin Yasa>r, tidak ditemukan adanya 

catatan hubungan guru dan murid antara keduanya. Oleh karena itu penulis 

menyimpulkan hadis ini tidak bisa digunakan sebagai dalil.  

 

b. Kritik Matan 

Terlihat dari jalur sanad, hadis ini diriwayatkan melalui sahabat tunggal 

yakni Rifa>‘ah bin Ra>fi‘. Al-Baihaqi> menurunkan riwayat yang sama. Oleh karena 

itu jalur al-Baihaqi> ini juga tidak bisa membantu jalur Abu> Da>wud. Matan hadis 

ini juga tidak bervariasi, diriwayatkan secara lafal. Dengan keadaan sanad seperti 

ini maka penulis menyimpulkan bahwa hadis ini d}a‘i>f. Dengan demikian pula 

penelitian ini tidak dilanjutkan pada penelitian matan. 

  

36. Menggerakkan Jari ketika Tasyahhud 

Berkenaan dengan ini al-Alba>ni> mengemukakan hal berikut ini: 

                                                           
544

Al-Mizzi>, op.cit., J. XXI., h. 173-174.  
545

Al-Mizzi>, op.cit., J. XXXI., h. 294-295. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. VI., h. 208. Abu> al-

Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J. III., h. 966. Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VII., h. 205. 
546

Al-Mizzi>, op.cit., J. IX., h. 203. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. IX., h. 139. Ibn H}ajar al-

‘Asqala>ni>, op. cit., J. VI., h. 544. Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. V., h. 519. 
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  547كان رفع إصبعه َيركها يدعو ِبا

Ketika ditelusuri melalui mu’jam, hadis ini ternyata dapat ditemukan di 

dalam Kitab Sunan al-Nasa>’i>, Kita>b Iftita>h}, ba>b 11 dan Sunan Abi> Da>wud, Kita>b 

S}ala>t, ba>b 181.
548

 Dua sumber ini memang menjadi rujukan al-Alba>ni>. Cuplikan 

dari Sunan al-Nasa>’i > adalah hadis ke-1268 sebagai berikut:
549

 

ث َ  َنا َعاِصم  ْبن   َأْخبَ َرنَا س َوْيد  ْبن  َنْصر  قَاَل أَنْ َبأَنَا َعْبد  اللَِّه ْبن  اْلم َباَرِك َعْن زَاِئَدَة قَاَل َحدَّ
َثِن َأِب َأنَّ َواِئَل ْبَن ح ْجر  قَاَل ق  ْلت   أَلَْنظ َرنَّ ِإَل َصاَلِة َرس وِل اللَِّه َصلَّى  ك َلْيب  قَاَل َحدَّ

تَ َرَش رِْجَله  اْلي   ْسَرى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم َكْيَف ي َصل ي فَ َنظَْرت  إِلَْيِه فَ َوَصَف قَاَل ث َّ قَ َعَد َواف ْ
ْمَن َوَوَضَع َكفَّه  اْلي ْسَرى َعَلى َفِخِذِه َور ْكَبِتِه اْلي ْسَرى َوَجَعَل َحدَّ ِمْرَفِقِه اأْلََْيَِن َعَلى َفِخِذِه اْلي  

 ِِبَا َم َْتَصر   ث َّ قَ َبَض اثْ َنتَ ْيِ ِمْن َأَصاِبِعِه َوَحلََّق َحْلَقًة ث َّ َرَفَع أ ْصب  َعه  فَ رَأَيْ ت ه  َي َر ك َها َيْدع و
Artinya :  

Telah mengabarkan kepada kami Suwaid bin Nashr dia berkata; telah 

memberitakan kepada kami '‘Abdulla>h bin Al Mubarak dari Zaidah dia 

berkata; telah menceritakan kepada kami 'Ashim bin Kulaib dia berkata; 

bapakku telah menceritakan kepadaku bahwasanya Wa'il bin Hujr berkata; 

"Aku akan melihat cara Shalat  Rasu>lalla>h Shalallah 'Alaihi Wa Sallam. 

Kemudian aku melihat beliau Shallallallahu'alaihi wasallam Shalat ." -dia 

menyifatinya dengan berkata-; 'Beliau duduk diatas kaki kiri serta 

meletakkan telapak tangan kiri diatas paha dan lutut bagian kiri. Lalu beliau 

Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam meletakkan siku lengan kanan diatas paha 

kanan, lalu menggenggam dua jari sehingga menjadi melingkar, kemudian 

beliau mengangkat telunjuknya, aku melihat beliau mengerak-gerakannya 

dan berdoa dengannya." (secara ringkas). 

 

a. Kritik Sanad 

Selain diriwayatkan oleh Abu>> Da>wud dan al-Nasa>’i>, sebagaimana rujukan 

al-Alba>ni>, hadis yang senada juga dapat ditemukan dalam riwayat Ah}mad bin 

H}anbal,
550

 al-Da>rimi>,
551

 Ibnu Khuzaimah,
552

 Ibnu H}ibba>n,
553

 al-Baihaqi>.
554

 Untuk 

lebih jelasnya jalur periwayatan hadis ini dapat dilihat pada halaman berikutnya. 

                                                           
547

Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, op. cit., h. 158. al-Alba>ni> menyebutkan bahwa hadis 

ini diriwayatkannya dari Abu> Da>wud, al-Nasa>’i>, Ibn al-Ja>rud, dan Ibn Khuzaimah. 
548

A.J. Wensinck, op. cit., J. I., h. 450. 
549

Al-Nasa>’i>, op. cit., h. 205. 
550

Ah}mad bin H}anbal, op. cit., J. XXXI., h. 160.  
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551
Al-Da>rimi>, op. cit., J. II., h. 856.  

552
Ibnu Khuzaimah, op. cit., J. I., h. 354.  

553
Ibnu H}ibba>n, op. cit., J.  V., h. 170. 

554
Al-Baihaqi>, op. cit., J. II., h. 189. 
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Ahli hadis ini bernama Ah}mad bin Syu‘aib bin ‘Ali>> bin Sina>n bin Bah}r bin 

Di>nar, Abu>> ‘Abd al-Rahma>n al-Nasa>’i>. ‘Abd al-Rah}ma>n bin ‘Adi> berkomentar 

bahwa al-Nasa>’i> adalah salah seorang imam umat Islam. Komentar senada juga 

dilontarkan oleh antara lain: al-Ha>kim Abu>> ‘Abd Allah, Muh}ammad bin Sa‘d al-

Ba>wardi>, dan Abu>> al-Husain Muh}ammad bin al-Muz}affar. Sementara itu 

disebutkan bahwa al-Nasa>’i> dilahirkan tahun 215 Hijriyah dan wafat pada tahun 

303 Hijriyah. Tercatat sebagai murid dari Suwaid bin Nas}r.
555

 

Suwaid bin Nas}r bernama lengkap Suwaid bin Nas}r bin Suwaid al-

Marwazi>. Tercatat sebagai murid dari  ‘Abdulla>h bin al-Muba>rak dan guru dari 

al-Nasa>’i>. Periwayat ini dinilai positif.
 556
 

‘Abdulla>h bin al-Muba>rak bernama lengkap ‘Abdulla>h bin al-Muba>rak bin 

Wa>d}ih} al-H}anzali> al-Tami>mi>. Tercatat sebagai murid dari Za>’idah bin Quda>mah 

dan guru dari Suwaid bin Nas}r. Periwayat ini dinilai positif.
557

 

Za>’idah bernama lengkap Za>’idah
 
bin Quda>mah al-S|aqafi>. Tercatat sebagai 

murid dari ‘A<s}im bin Kulaib dan guru dari ‘Abdulla>h bin al-Muba>rak. Periwayat 

ini dinilai positif.
 558  

‘A<s}im bin Kulaib bernama lengkap ‘A<s}im bin Kulaib bin Syiha>b ibn al-

Majnu>n al-Jarmi> al-Ku>fi>. Tercatat sebagai murid dari ayahnya, Kulaib bin Syiha>b 

dan guru dari Za>’idah
 
bin Quda>mah. Periwayat ini dinilai positif.

559
    

                                                           
555

Al-Mizzi>, op. cit., J. I, h. 328-340  
556

Al-Mizzi>, op. cit., J. XII., h. 272-274. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. IV., h. 239. Ibn H}ibba>n, 

al-S|iqa>t...op. cit., J. VIII., h. 295.  
557

Al-Mizzi>, J. XVI.,  h. 5-25. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. V., h. 179. Ibn H}ibba>n, al-
S|iqa>t...op. cit., J. VII., h. 7. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 389.  

558
Al-Mizzi>, J. IX.,  h.273-277. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. III., h. 613. Ibn H}ibba>n, al-

S|iqa>t...op. cit., J. VI., h. 339. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 228. 
559

Al-Mizzi>, J. XIII., h. 537-539. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. VI., h. 349. Ibn H}ibba>n, al-
S|iqa>t...op. cit., J. VII., h. 256. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. II., h. 97. 
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Ayah dari ‘A<s}im bin Kulaib adalah Kulaib bin Syiha>b bin al-Majnu>n al-

Jarmi>. Tercatat sebagai murid dari Wa>’il bin H}ujr al-H}ad}rami> dan guru dari 

‘A<s}im bin Kulaib. Periwayat ini dinilai positif.
560

 

Wa>’il bin H}ujr al-H}ad}rami> ini tercatat sebagai seorang sahabat.
561

 

 Dari catatan ini belum ditemukan adanya rawi yang bermasalah. Oleh 

karena itu penulis menyimpulkan bahwa hadis ini bisa digunakan sebagai dalil. 

Sementara yang dikutip dari Sunan Abi> Da>wud adalah pada hadis ke-989 

sebagai berikut:
562

 

ثَ َنا َحجَّاج  َعْن اْبِن ج َرْيج  َعْن زِيَاد  َعْن ُم َمَِّد ْبنِ  ثَ َنا إِبْ رَاِهيم  ْبن  اْلََْسِن اْلِمص يِصي  َحدَّ  َحدَّ
َلْيِه َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اللَّه  عَ  َعْجاَلَن َعْن َعاِمِر ْبِن َعْبِد اللَِّه َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن الز بَ ْيِ أَنَّه  ذََكرَ 

 َوَسلََّم َكاَن ي ِشي  بِأ ْصب ِعِه ِإَذا َدَعا َوََل َي َر ك َها
Artinya :  

Telah menceritakan kepada kami Ibra>him bin al-H}asan Al Mishhishi telah 

menceritakan kepada kami Hajjaj dari Ibnu Juraij dari Ziyad dari Muh}ammad 

bin 'Ajlan dari 'Amir bin ‘Abdulla>h dari ‘Abdulla>h bin Zubair bahwa dia 

menyebutkan bahwa Nabi s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam memberi isyarat 

dengan jarinya ketika berdo'a, tanpa menggerakkannya."  

Akan tetapi dari kitab takhri>j dalam al-Maktabah al-Sya>milah terlihat agak 

aneh pada bagaian ini karena al-Alba>ni> memberi komentar يحركها وال بقوله شاذ  (ada 

kejanggalan pada frasa ‘tidak menggerakkannya’. Padahal hadis ini juga menjadi 

rujukan al-Alba>ni> sendiri. Oleh karena itu berikut ini kembali  akan diuji validitas 

hadis tersebut.  

Ibra>hi>m bin al-H}asan al-Mis}s}i>s}i> bernama lengkap Ibra>hi>m bin al-H}asan bin 

al-Hais\am al-Khos\‘ami>, Abu>> Isha>q al-Mis}s}i>s}i> al-Miqsami>. Tercatat sebagai murid 

dari H}ajja>j dan guru dari Abu> Da>wud. Periwayat ini dinilai positif.
563

 

                                                           
560

Al-Mizzi>, J. XXIV.,  h. 211-213. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. VII., h. 167. Ibn H}ibba>n, al-
S|iqa>t...op. cit., J. V., h. 377.  

561
Al-Mizzi>, J. XXX.,  h. 419-420.  

562
 Abu> Da>wud, op. cit., h. 172. 

563
Al-Mizzi>., op.cit. J. II.,  h.72-73. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. II., h. 93. Ibn H}ibba>n, al-

S|iqa>t...op. cit., J. VIII., h. 85.  
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H}ajja>j bernama lengkap H}ajja>j bin Muh}ammad al- Mis}s}i>s}i>. Tercatat sebagai 

murid dari Ibn Juraij dan guru dari Ibra>hi>m bin al-H}asan. Periwayat ini dinilai 

positif.
564

 

Ibn Juraij bernama lengkap ‘Abd al-Ma>lik bin ‘Abd al-‘Azi>z bin Juraij al-

Qurasyi> al-Umawi>. Tercatat sebagai murid dari Ziya>d dan guru dari H}ajja>j. 

Periwayat ini dinilai positif.
565

 

Ziya>d bernama lengkap Ziya>d bin Sa‘d bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Khura>sa>ni>. 

Tercatat sebagai murid dari Muh}ammad bin ‘Ajla>n dan guru dari Ibn Juraij. 

Periwayat ini dinilai positif.
566

 

Muh}ammad bin ‘Ajla>n al-Qurasyi> ini tercatat sebagai murid dari ‘A<mir bin 

‘Abdulla>h} dan guru dari Ziya>d. Periwayat ini dinilai positif.
567

 

‘A<mir bin ‘Abdulla>h} bernama lengkap ‘A<mir bin ‘Abdulla>h} bin al-Zubair 

al-‘Awwa>m al-Qurasyi> al-Asadi>. Tercatat sebagai murid dari ‘Abdulla>h bin al-

Zubair dan guru dari Muh}ammad bin ‘Ajla>n. Periwayat ini dinilai positif.
 568  

Sementara itu ‘Abdulla>h bin al-Zubair adalah seorang sahabat.
569

 

Dari data ini seluruh rawi belum ditemukan yang menilai negatif. Dengan 

demikian maka hadis ini bisa digunakan sebagai dalil. 

 

 

 

                                                           
564

Al-Mizzi>., op.cit. J. V., h. 451-457. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. III., h. 166. Ibn H}ibba>n, 

al-S|iqa>t...op. cit., J. VIII., h. 201. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 154. 
565

Al-Mizzi>., op.cit. J. XVIII., h. 338-354. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. V., h. 356. Ibn 

H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VII., h. 93. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 437. 
566

Al-Mizzi>., op.cit. J. IX., h. 474-476. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. III., h. 533. Ibn H}ibba>n, 

al-S|iqa>t...op. cit., J. VI., h. 319. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 220. 
567

Al-Mizzi>., op.cit. J. XXVI.,  h. 101-108. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J.VIII., h. 49. Ibn 

H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VII., h. 386.. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. II., h. 199. 
568

Al-Mizzi>., op.cit. J. XIV., h. 57-60. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J.VI., h. 325. Ibn H}ibba>n, al-
S|iqa>t...op. cit., J. V., h. 186. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. II., h. 86. 

569
Al-Mizzi>., op.cit. J. XIV., h. 508.  
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b. Kritik Matan 

Dari jalur sanad yang ada terlihat hadis diriwayatkan melalui dua orang 

sahabat, yakni Wa>’il bin H}ujr dan ‘Abdulla>h bin Zubair. Sebagaimana yang 

tampak di atas, hadis ini berbeda satu sama lainnya. Ini menunjukkan bahwa 

hadis ini diriwayatkan secara makna bukan lafal.  

Kesimpulan sementara penulis bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Abu> 

Da>wud berstatus s}ah}i>h} li z\a>tih. Sementara hadis yang diriwayatkan oleh al-

Nasa>’i> berstatus h}asan li z\a>tih. Kesimpulan sementara pada hadis riwayat al-

Nasa>’i> ini yang berstatus h}asan li z\a>tih karena rawi Za>’idah, ‘A<s}im bin Kulaib, 

dan Kulaib yang dinilai s}adu>q dan la> ba’sa bih. Untuk lebih jelasnya 

permasalahan ini akan dibahas pada pemecahan masalah yang masih tampak 

bertentangan. 

  

37. Berdo’a Setelah Tasyahhud 

Berkenaan dengan ini al-Alba>ni> mengemukakan hal berikut ini: 

إذا قعدمت يف كل ركعتي فقولوا : التحيات إخل . . . وليتخي أحدكم من الدعاء أعجبه 
570إليه فليدع اهلل عز وجل ]به[

 

Hadis ini dalam Sunan al-Nasa>’i>, sebagaimana rujukan al-Alba>ni> dapat 

ditemukan dalam Kita>b al-Tat}bi>q, ba>b Kaifa al-Tasyahhud al-Awwal, hadis ke-

1163. Secara lebih lengkap hadis yang dimaksud adalah sebagai berikut:
571

  

ثَ َنا ش ْعَبة  قَاَل ْسَِْعت  أَبَا ِإْسَحَق َي َد ث  َأْخبَ َرنَا ُم َمَّد  ْبن  اْلم ثَ نَّ قَاَل َحدَّ  ثَ َنا ُم َمَّد  قَاَل َحدَّ
َر َأْن ن َسب َح  َعْن َأِب اأْلَْحَوِص َعْن َعْبِد اللَِّه قَالَ  ك نَّا ََل َنْدرِي َما نَ ق ول  يف ك ل  رَْكَعتَ ْيِ َغي ْ

ْيِ َوَخَواَتَه  فَ َقاَل ِإَذا َون َكب  َر َوََنَْمَد َرب ََّنا َوِإنَّ ُم َمَّدً  ا َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم َعلََّم فَ َواِتَح اْلَْ
النَِّب   قَ َعْدمت ْ يف ك ل  رَْكَعتَ ْيِ فَ ق ول وا التَِّحيَّات  لِلَِّه َوالصََّلَوات  َوالطَّي َبات  السَّاَلم  َعَلْيَك أَي  َها

                                                           
570

 Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, op. cit., h. 160. al-Alba>ni> menyebutkan bahwa hadis 

ini diriwayatkannya dari al-Nasa>’i>, Ah}mad, dan al-T}abra>ni>. 
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 Al-Nasa>’i>, op. cit., J. II., h. 238. 
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َنا َوَعَلى ِعَباِد اللَِّه الصَّاِْلَِي َأْشَهد  َأْن ََل إِلََه ِإَلَّ اللَّه  َوَأْشَهد  َوَرْْحَة  اللَِّه َوبَ رَكَ  ات ه  السَّاَلم  َعَلي ْ
 َوَجلَّ  َأنَّ ُم َمًَّدا َعْبد ه  َوَرس ول ه  َوْلَيَتَخي َّْر َأَحد ك ْم ِمْن الد َعاِء َأْعَجَبه  إِلَْيِه فَ ْلَيدْع  اللََّه َعزَّ 

Artinya :  

Telah mengabarkan kepada kami Muh}ammad bin Al-Mus\anna>  dia berkata; 

telah menceritakan kepada kami Muh}ammad dia berkata; telah menceritakan 

kepada kami Syu‘bah dia berkata; aku mendengar Abu> Ishaq menceritakan 

dari Abu> al-Ahwas} dari ‘Abdulla>h dia berkata; "Kami dulu tidak mengetahui 

apa yang mesti diucapkan saat duduk pada dua rakaat selain bertasbih, 

bertakbir, dan memuji Rabb kami, lalu Nabi Muh}ammad 

Shallallahu'alaihiwasallam mengajari pembuka dan penutup kebaikan. 

Kemudian beliau S}allalla>hu ‘alaihi wasallam bersabda: 'Jika kalian duduk 

pada setiap dua rakaat, maka ucapkan-doa yang artinya: "Penghormatan. 

rahmat dan kebaikan hanya milik Allah. Semoga keselamatan, rahmat dan 

keberkahan tetap ada pada engkau wahai Nabi. Keselamatan juga semoga 

ada pada hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tiada Zat 

yang berhak disembah selain Allah dan Muh}ammad adalah hamba dan 

utusan-Nya '." Hendaklah salah seorang dari kalian memilih doa yang 

disukainya, dan hendaklah ia berdoa kepada Allah ‘azza wa jalla." 

 

a. Kritik Sanad. 

Dari hasil penelusuran penulis ditemukan hadis yang senada dengan ini. Di 

antara hadis tersebut adalah yang diriwayatkan oleh: Ah}mad bin H}anbal,
572

 Ibn 

Khuzaimah,
573

 Ibn H}ibba>n,
574

 dan al-T}abra>ni>.
575

 Jalur sanad tersebut dapat dilihat 

pada halaman berikutnya. 

Ahli hadis ini bernama Ah}mad bin Syu‘aib bin ‘Ali>> bin Sina>n bin Bah}r bin 

Di>nar, Abu>> ‘Abd al-Rahma>n al-Nasa>’i>. ‘Abd al-Rah}ma>n bin ‘Adi> berkomentar 

bahwa al-Nasa>’i> adalah salah seorang imam umat Islam. Komentar senada juga 

dilontarkan oleh antara lain: al-Ha>kim Abu>> ‘Abd Allah, Muh}ammad bin Sa‘d al-

Ba>wardi>, dan Abu>> al-Husain Muh}ammad bin al-Muz}affar. Sementara itu 
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Ah}mad bin H}anbal, op. cit., J. VII., h. 227.  
573

Ibn Khuzaimah, op. cit., J. I., h. 356.  
574

Ibn H}ibba>n, S}ah}i>h}...op. cit., J. V., h. 281.  
575

Al-T}abra>ni>, al-Mu‘jam al-Kabi>r (Cet. II; Kairo: Maktabah Ibn Taymiyyah, 1994), J. X., 

h. 47.  
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disebutkan bahwa al-Nasa>’i> dilahirkan tahun 215 Hijriyah dan wafat pada tahun 

303 Hijriyah.
576

 

                                     

                
         

         
       

     

              

     

         

         

              
        

          

              

          

          

       

            

        

    

          

         

         

   

          

                               
       

                    

          

                          
            

          

        

            

        

          

 

Muh}ammad bin al-Mus\anna> ini bernama lengkap Muh}ammad bin al-

Mus\anna> bin ‘Ubaid bin Qais bin Di>na>r al-‘Anazi>. Tercatat sebagai murid dari  

Muh}ammad bin Ja‘far dan guru dari al-Nasa>’i>. Periwayat ini dinilai positif.
577
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Al-Mizzi>, op. cit., J. I, h. 328-340  
577

Al-Mizzi>, op.cit. J.  XXVI., h. 359-365. Lihat juga Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. IX., 

h. 111. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. II., h. 209.  
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Muh}ammad dalam jalur ini adalah Muh}ammad bin Ja‘far al-Huz\’a>li> yang 

lebih dikenal dengan Gundar. Tercatat sebagai murid dari Syu‘bah dan guru dari 

Muh}ammad bin al-Mus\anna. Periwayat ini dinilai positif.
578   

Syu‘bah dalam jalur ini adalah Syu‘bah bin al-H}ajja>j bin al-Ward al-‘Ataki> 

al-Azdi>. Tercatat sebagai murid dari Abu>> Ish}a>q dan guru dari Muh}ammad bin 

Ja‘far Gundar. Periwayat ini dinilai positif.
579  

Abu>> Ish}a>q dalam jalur ini adalah ‘Amru>  bin ‘Abdulla>h bin ‘Ubaid dikenal 

dengan nama Abu>> Ish}a>q al-Sa bi>‘i> al-Ku>fi>. Tercatat sebagai murid dari Abu>> al-

Ah}was} dan guru dari Syu‘bah. Periwayat ini dinilai positif.
580  

Abu>> al-Ah}was} dalam jalur ini adalah kunyah bagi ‘Auf bin Ma>lik bin 

Nad}lah al-Asyja‘i>. Tercatat sebagai murid dari ‘Abdulla>h bin Mas‘u>d dan guru 

dari Abu> Isha>q. Periwayat ini dinilai positif.
581

   

Para rawi dalam jalur ini dinilai positif oleh para kritikus. Catatan guru dan 

murid juga menunjukkan terjadinya ketersambungan. Dengan demikian hadis ini 

bisa digunakan sebagai dalil. 

 

b. Kritik Matan 

Terlihat dari jalur sanad hadis ini diriwayatkan hanya kepada seorang 

sahabat, yakni ‘Abdulla>h bin Mas‘u>d. Jalur sanad baru terpecah kepada tiga jalur 

setelah rawi Syu‘bah yang meriwayatkan hadis kepada Muh}ammad bin Kas\i>r, 

Abu> al-Wali>d, dan Muh}ammad bin Ja‘far.  

                                                           
578

Al-Mizzi>, op.cit. J. XXV.,  h. 5-9. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. VII., h. 221. Ibn H}ibba>n, 

op. cit., J. IX., h. 50. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. II., h. 168. 
579

Al-Mizzi>, op.cit. J.  XII., h. 479-495. Lihat juga Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VI., h. 

446; Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 299. Abu> al-Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J. III., 

h. 1162. 
580

Al-Mizzi>, op.cit. J. XXII., h. 102-112. Lihat juga Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. I., h. 147. 

Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. V., h. 177; Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. II., h. 383.  
581

Al-Mizzi>, op.cit. h. 445. Lihat juga Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. VII., h. 13. Ibn H}ibba>n, al-
S|iqa>t...op. cit., J. III., h. 319; Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. II., h. 98. 
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Dari varian matan terlihat bahwa melalui jalur al-Nasa>’i> kata yang 

digunakan adalah َْوْلَيَتَخي َّر, sementara pada jalur Ah}mad bin H}anbal kata yang 

digunakan adalah  َّ لَِيَتَخي َّرْ  ث  . Melalui jalur al-Nasa>’i> hadis diakhiri dengan frasa 
 sementara pada jalur Ah}mad bin H}anbal frasa yang digunakan ,فَ ْلَيدْع  اللََّه َعزَّ َوَجلَّ 

adalah   َوَجلَّ  َعزَّ  َربَّه   بِهِ  فَ ْلَيدْع . Data ini sudah memberikan petunjuk bahwa hadis ini 

diriwayatkan secara makna bukan lafal. 

Di antara hadis yang dapat mendukung hadis ini adalah yang diriwayatkan 

oleh al-Tirmi>z\i> berikut ini: 

ثَ َنا ق  تَ يْ  ثَ َنا َعْبثَ ر  ْبن  اْلَقاِسِم َعْن اأْلَْعَمِش َعْن َأِب ِإْسَحَق َعْن َأِب اأْلَْحَوِص َعْن َحدَّ َبة  َحدَّ
َعلََّمَنا َرس ول  اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم التََّشه َد يف الصَّاَلِة َوالتََّشه َد يف  َعْبِد اللَِّه قَالَ 
َشه د  يف الصَّاَلِة التَِّحيَّات  لِلَِّه َوالصََّلَوات  َوالطَّي َبات  السَّاَلم  َعَلْيَك أَي  َها النَِّب  اْْلَاَجِة قَاَل التَّ 

َنا َوَعَلى ِعَباِد اللَِّه الصَّاِْلَِي َأْشَهد  َأْن ََل إِلََه ِإَلَّ ا د  للَّه  َوَأْشهَ َوَرْْحَة  اللَِّه َوبَ رََكات ه  السَّاَلم  َعَلي ْ
نَ ع وذ  بِاللَِّه َأنَّ ُم َمًَّدا َعْبد ه  َوَرس ول ه  َوالتََّشه د  يف اْْلَاَجِة ِإنَّ اْلَْْمَد لِلَِّه َنْسَتِعين ه  َوَنْستَ ْغِفر ه  وَ 

َفاَل َهاِدَي لَه   ِمْن ش ر وِر أَنْ ف ِسَنا َوَسي َئاِت أَْعَمالَِنا َفَمْن يَ ْهِدِه اللَّه  َفاَل م ِضلَّ َله  َوَمْن ي ْضِللْ 
َقاَل َعْبثَ ر   َوَأْشَهد  َأْن ََل إَِلَه ِإَلَّ اللَّه  َوَأْشَهد  َأنَّ ُم َمًَّدا َعْبد ه  َوَرس ول ه  َويَ ْقرَأ  َثاَلَث آيَات  

ت ْم م ْسِلم وَن {} َوات َّق وا فَ َفسََّره  لََنا س ْفَيان  الث َّْورِي } ات َّق وا اللََّه َحقَّ ت  َقاتِِه َوََل ََت وت نَّ ِإَلَّ َوأَن ْ 
 َسِديًدا اللََّه الَِّذي َتَساَءل وَن ِبِه َواأْلَْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيك ْم َرِقيًبا {} ات َّق وا اللََّه َوق ول وا قَ ْوًَل 

 582{قَاَل َويف اْلَباب َعْن َعِدي  ْبِن َحامتِ  
Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami 

‘Abs\ar bin al-Qa>sim dari al-A‘masy dari Abu> Ish}a>q dari Abu> al-Ahwas} dari 

Abdulla>h berkata; "Rasu>lulla>h s}allalla>hu ‘alaihi wasallam mengajari kami 

tasyahud shalat dan tasyahhud dalam suatu keperluan. Beliau bersabda: 

"Tasyahhud di dalam shalat: al-tah}iya>tu lilla>h wa al-s}alawa>tu wa al-
t}ayyiba>tu al-salamu ‘alaika Ayyuha al-nabi>  wa rahmatulla>hi wa baraka>tuh 
al-sala>mu ‘alaina> wa ‘ala> ‘iba>dilla>hi al-s}a>lihi>n asyhadu an la> ila>ha illalla>h wa 
asyhadu anna muh}ammadan ‘abduhu wa rasu>luhu (Segala kehormatan milik 

Allah, shalawat dan segala kebaikan bagi Allah. Keselamatan, rahmat dan 

berkah-Nya semoga tercurah kepada-Mu wahai Nabi. Semoga kesalamatan 

juga diturunkan kepada kami dan hamba hamba Allah yang Shalih. Aku 
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Al-Tirmiz\i>, op. cit., J. III., h. 405.  



318 

 

bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah. Dan Aku bersaksi bahwa Muhammad 

adalah hamba Allah dan utusan-Nya). Sedang tasyahud dalam (khutbah) 

hajah adalah: inna al-h}amdu lilla>hi nasta ‘i>nuhu wa nastagfiruhu wa na‘u>z \u 

billa>hi min syururi anfusina> wa sayyi’a>ti a‘ma>lina, faman yahdilla>hu fala> 
mud}illalah wa man yud}lilhu fala> ha>diya lah, asyhadu anla>ila>ha illalla>h wa 
asyhadu anna muh}ammadan ‘abduhu wa rasu>luhu (Segala puji bagi Allah, 

kami meminta pertolongan dan ampunan kepada-Nya. Kami berlindung 

kepada Allah dari keburukan diri kami dan kejelekan amalan kami. 

Barangsiapa diberi hidayah oleh Allah maka tidak ada yang akan 

menyesatkannya. Barangsiapa yang disesatkan maka tidak ada yang mampu 

memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah, dan Aku 

bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya), lalu 

membaca tiga ayat." 'Abtsar berkata; Sufyan Ats Tsauri menjelaskan yaitu 

ayat: "Bertakwalah sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati kecuali 

dalam keadaan Islam." Dan ayat: "Dan bertakwalah kepada Allah yang 

dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, 

dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga 

dan Mengawasi kamu." Dan ayat: "Dan bertakwalah kepada Allah dan 

katakanlah perkataan yang benar."  

Keberadaan para rawi dalam jalur sanad ini yang dinilai pada peringkat 

pertama ta’di>l menjadikan kesimpulan penulis bahwa hadis ini berstatus s}ah}i>h} li 

z\a>tih dan dapat digunakan sebagai h}ujjah.  

 

38. Qunut 

Berkenaan dengan ini al-Alba>ni> mengemukakan hal berikut ini: 

  583كان يقنت يف الصلوات اْلمس كلها

Ketika ditelusuri melalui mu’jam, hadis ini tidak dapat ditemukan.
584

 

Ketika ditelusuri secara manual ditemukan hadis yang senada yang diriwayatkan 

oleh Abu>> Da>wud, sebagaimana rujukan al-Alba>ni>. Hadis tersebut terletak pada 

Kita>b S}ala>t, ba>b al-Qunu>t fi> al-S}alawa>t,  hadis ke-1443. Secara lengkap hadis 

tersebut adalah sebagai berikut:
585

  

                                                           
583

Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, op. cit., h. 179. al-Alba>ni> menyebutkan bahwa hadis 

ini diriwayatkannya dari Abu> Da>wud, al-Sira>j, dan al-Da>ruqut}ni>. 
584

 Lihat A.J. Wensinck, op. cit., J. V., h. 471-473. 
585

 Lihat Abu> Da>wud, op. cit., h. 249. 
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ثَ َنا ثَاِبت  ْبن  يَزِيَد َعْن ِهاَلِل ْبِن َخبَّاب  َعْن  ثَ َنا َعْبد  اللَِّه ْبن  م َعاِويََة اْلْ َمِحي  َحدَّ َحدَّ
قَ َنَت َرس ول  اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم َشْهرًا م َتَتاِبًعا يف الظ ْهِر  َعْن اْبِن َعبَّاس  قَالَ ِعْكرَِمَة 

َده   َع اللَّه  ِلَمْن ْحَِ  َواْلَعْصِر َواْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء َوَصاَلِة الص ْبِح يف د ب ِر ك ل  َصاَلة  ِإَذا قَاَل ْسَِ
َعِة اآْلِخَرِة َيْدع و َعَلى َأْحَياء  ِمْن َبِن س َلْيم  َعَلى رِْعل  َوذَْكَواَن َوع َصيََّة َوي  َؤم ن  َمْن ِمْن الرَّكْ 

 َخْلَفه  
Artinya :  

Telah menceritakan kepada Kami ‘Abdulla>h bin Mu'awiyah Al Jumahi, telah 

menceritakan kepada Kami Tsabit bin Yazi>ddari dari Hilal bin Khabbab dari 

Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasu>lalla>h shallAllahu wa'alaihi wa 

sallam melakukan qunut selama satu bulan berturut-turut ketika Shalat  

Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya` dan Subuh di akhir setiap Shalat , tatkala 

mengucapkan: "sami‘a Alla>hu liman h}amidah" pada raka'at terakhir. Beliau 

mendoakan atas beberapa perkampungan dari Bani Sulaim, yaitu Ri'l, 

Z|akwa>n, serta ‘Us}ayyah, dan orang-orang yang dibelakangnya 

mengamininya.  

Dari hasil penelusuran penulis, di samping diriwayatkan oleh Abu> Da>wud, 

hadis ini juga dapat ditemukan dalam riwayat Ah}mad bin H}anbal,
586

 al-H}a>kim,
587

 

dan al-Baihaqi>.
588

 

Jalur periwayatan hadis ini dapat dilihat dalam gambar pada halaman 

berikutnya. 

Abu>> Da>wud dilahirkan pada tahun 202 Hijriyah dan wafat pada tahun 275 

Hijriyah di Bas}rah. Banyak komentar ulama tentang Abu>> Da>wud, antara lain: al-

Ha>kim Abu>> ‘Abd Allah, Abu>> ‘Abd Allah bin Mandah, Abu>> H}a>tim bin H}ibba>n 

dan lain-lain yang menilai positif pada mukharrij ini. Tercatat sebagai murid dari 

‘Abdulla>h bin Mu‘a>wiyah.
589

 

‘Abdulla>h bin Mu‘a>wiyah al-Jumahi> bernama lengkap ‘Abdulla>h bin 

Mu‘a>wiyah bin Mu}sa> bin Abi> Gali>>z}. Namanya adalah Nasyi>t} bin Mas‘u>d bin 
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Ah}mad bin H}anbal, op. cit., J. IV., h. 475.  
587

Al-H}a>kim, op. cit., J. I., h. 348.  
588

Al-Baihaqi>, op. cit., J. II., h. 285.  
589

Lihat Jama>l al-Di>n Abi> al-Hajja>j Yu>suf al-Mizzi>, selanjutnya disebut al-Mizzi>, Tahz\i>b 
al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l (Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1973) J. XXI, h. 355-367 
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Umayyah bin Khalaf al-Qurasyi> al-Jumahi>. Tercatat sebagai murid dari S|a>bit bin 

Yazi>d dan guru dari Abu>> Da>wud. Ibn H}ibba>n menyebutkan rawi ini dalam 

kitabnya al-S|iqa>t. Sementara Ibn H}ajar menilai rawi ini s}iqah.  590
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Al-Mizzi>, op.cit., J. XVI., h. 161-163. Lihat juga Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. V., h. 178. 

Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VIII., h. 359. 
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S|a>bit bin Yazi>d al-Ah}wal tercatat sebagai murid dari Hila>l bin Khuba>b dan 

guru dari ‘Abdulla>h bin Mu‘a>wiyah al-Jumahi>. Abu> Zur‘ah menilai rawi ini la> 

ba’sa bih. Sementara al-Nasa>’i> menilai laisa bihi ba’s.  591
 

Hila>l bin Khaba>b al-‘Abdi> ini tercatat sebagai murid dari ‘Ikrimah
 
dan guru 

dari S|a>bit bin Yazi>d. Ibn ‘A<di> menilai rawi ini la> ba’sa bih. Sementara Ibn H}ajar 

menilai s}adu>q.
592  

‘Ikrimah bernama lengkap ‘Ikrimah al-Qurasyi> al-Ha>syimi>. Tercatat 

sebagai murid dari ‘Abdulla>h bin ‘Abbas dan guru dari Hila>l bin Khaba>b. 

Periwayat ini dinilai s\iqah oleh para kritikus.
593   

Dengan penilain positif para kritikus terhadap para rawi, jalur hadis ini bisa 

digunakan sebagai h}ujjah.  

 

b. Kritik Matan  

Terlihat dari jalur sanad hadis ini diriwayatkan dari satu orang sahabat, 

yakni Ibn ‘Abba>s. Jalur sanad terpecah setelah rawi hila>l bin Khabba>b yang 

meriwayatkan hadis kepada ‘Affa>n, ‘Abd al-S}amad, dan S|a>bit bin Yazi>d.  

Dari varian matan terlihat bahwa hadis ini diriwayatkan secara makna 

bukan lafal. Hal ini terbukti jika melihat pada hadis riwayat A}hmad bin H}anbal, 

al-Baihaqi> dan al-H}a>kim frasa yang digunakan adalah ... س َلْيم   َبِن  ِمنْ  َحي   َعَلى ..., 

sementara Abu> Da>wud menggunakan frasa ...   َعَلى َأْحَياء  ِمْن َبِن س َلْيم. 

Dari penjelasan hadis ini ditemukan bahwa qunut yang dilakukan pada 

setiap shalat  wajib ini adalah qunut na>zilah.594
 Di antara hadis yang dapat 

                                                           
591

Al-Mizzi>, op.cit.,  J. IV., h. 383-384. Lihat juga Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. II., h. 460. Ibn 

H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VI., h. 123; Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 111. 
592

Al-Mizzi>, op.cit.,  J. XXX., h.330-333. Lihat juga Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. IX., h. 75. 

Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VII., h. 574. 
593

Al-Mizzi>, op.cit.,  J. XX., h. 264-292. 
594Qunut na>zilah adalah kunut yang dilakukan jika ada kejadian luar biasa. Dalam do’a 

qunut ini juga dibolehkan mendo’akan kelompok tertentu dan itu tidak membatalkan shalat . 
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menjadi pendukung hadis yang sedang diteliti ini adalah yang diriwayatkan oleh 

Ah}mad bin H}anbal berikut ini: 

ثَ َنا ثَ َنا: قَاَل َوَعفَّان ، الصََّمِد، َعْبد   َحدَّ ،ثَابِ  َحدَّ ، َعنْ  ت   اْبنِ  َعنِ  ِعْكرَِمَة، َعنْ  ِهالل 
،  َواْلَعْصِر، الظ ْهِر، يف  م َتَتاِبًعا َشْهرًا َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهلل   َصلَّى اللَّهِ  َرس ول   قَ َنتَ : " قَالَ  َعبَّاس 

َده ، ِلَمنْ  للَّه  ا ْسَِعَ : قَالَ  ِإَذا َصالة ، ك ل   د ب رِ  يف  َوالص ْبِح، َواْلِعَشاِء، َواْلَمْغِرِب،  ِمنَ  ْحَِ
، َبِن  ِمنْ  َحي   َعَلى َعَلْيِهْم، َيْدع و اأْلَِخيَِة، الرَّْكَعةِ   َوي  َؤم ن   َوع َصيََّة، َوذَْكَوانَ  رِْعل   َعَلى س َلْيم 

: قَالَ : َحِديِثهِ  يف  َعفَّان ، قَالَ "  فَ َقتَ ل وه مْ  اْْلِْسالِم، ِإَل  يَْدع وه مْ  إِلَْيِهمْ  أَْرَسلَ  َخْلَفه ، َمنْ 
595«اْلق ن وتِ  ِمْفَتاحَ  َكانَ  َهَذا: »ِعْكرَِمة   َوقَالَ 

 

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami ‘Abd al-S}amad dan ‘Affa>n keduanya 

berkata; telah menceritakan kepada kami S|a>bit dari Hila>l dari ‘Ikrimah dari 

Ibnu ‘Abba>s, ia berkata; "Rasu>lulla>h s}allalla>hu ‘alaihi wasallam melakukan 

qunut selama sebulan berturut-turut dalam shalat  Zuhur, As}ar, Magrib, ‘Isya` 

dan Subuh, yaitu di akhir shalat setelah mengucapkan, sami‘alla>hu liman 
h}amidah pada raka'at terakhir. Beliau mendoakan keburukan atas mereka, 

yakni (beberapa) kabilah dari bani Sulaim, yaitu Ri'l, Z|akwa>n dan ‘Us}ayyah, 

orang-orang yang ada di belakang beliau mengamini. Beliau pernah 

mengirim utusan kepada mereka untuk mengajak memeluk Islam, namun 

mereka justru membunuh utusan tersebut." ‘Affa>n berkata dalam hadisnya, 

ia berkata; ‘Ikrimah berkata; "Ini adalah permulaan qunut." 

Dengan penjelasan ini serta mempertimbangkan komentar kritikus terhadap 

rawi hadis yang sedang diteliti, penulis menyimpulkan bahwa hadis ini berstatus 

h}asan li z\a>tih dan dapat digunakan sebagai h}ujjah. Penilaian ini berdasarkan 

kenyataan bahwa S|a>bit bin Yazi>d dan Hila>l bin Khaba>b yang dinilai pada 

martabat kedua ta’di>l. 

 

39. Waktu Qunut 

Berkenaan dengan ini al-Alba>ni> mengemukakan hal berikut ini: 

                                                                                                                                                               
Penjelasan tentang ini bisa dilihat misalnya pada al-Khat}t}a>bi>, op. cit., J. I., h. 288. Muh}ammad 

bin ‘Ali> al-Syauka>ni>, op. cit., J. II., h. 405.  
595

Ah}mad bin H}anbal, loc. cit.  
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596جيعله قبل الركوع
 

Hadis ini mirip dengan ini dapat ditemukan di Sunan Abi> Da>wud, Kita>b al-

S}ala>t, ba>b al-Qunu>t fi> al-Witr, hadis ke-1427. Secara lebih lengkap hadis tersebut 

berbunyi sebagai berikut:
597

  

يِد ْبِن َأِب َعر وبََة َعْن قَ َتاَدَة َعْن َسِعيِد ْبِن َعْبِد الرَّْْحَِن ْبِن َرَوى ِعيَسى ْبن  ي ون َس َعْن َسعِ 
ْتِر أَبْ َزى َعْن أَبِيِه َعْن أ َب  ْبِن َكْعب  َأنَّ َرس وَل اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم قَ َنَت يَ ْعِن يف اْلوِ 

 قَ ْبَل الر ك وعِ 
 

Artinya :  

‘Isa> bin Yunus telah meriwayatkan dari Sa‘i>d bin Abu> Arubah dari Qata>dah 

dari Sa‘i>d bin ‘Abd al-Rah}ma>n bin Abza dari bapaknya dari Ubai bin Ka'b 

bahwa Rasu>lalla>h shallAllahu wa'alaihi wa sallam melaksanakan qunut pada 

waktu witir sebelum ruku‘.  

 

a. Kritik Sanad 

Ungkapan al-Alba>ni> di atas menunjukkan bahwa ia tidak menyebutkan 

matan hadis secara pasti, tetapi ia menggunakan pemahamannya. Atas 

pemahaman seperti ini, penulis bisa menemukan riwayat lain yang hampir mirip. 

Di antara temuan penulis adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abi> 

Syaibah,
598

 Ibn Ma>jah,
599

 dan al-T}abra>ni>.
600

 

Secara lebih jelas jalur periwayatan ini dapat dilihat pada halaman 

berikutnya. 

Abu>> Da>wud dilahirkan pada tahun 202 Hijriyah dan wafat pada tahun 275 

Hijriyah di Bas}rah. Banyak komentar ulama tentang Abu>> Da>wud, antara lain: al-

                                                           
596

Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, loc. cit. al-Alba>ni> menyebutkan bahwa hadis ini 

diriwayatkannya dari Ibn Abi> Syaibah, Abu> Da>wud, dan al-Nasa>’i>. 
597

Abu> Da>wud, op. cit., h. 246-247. 
598

Abu Bakr bin Abi> Syaibah, al-Kita>b al-Mus}annaf fi> al-Aha>di>s\ wa al-A<s\a>r (Riyad: 

Maktabah al-Rasyd, 1409), J. II., h. 97.   
599

Ibn Ma>jah, op. cit., J. I., h. 374.   
600

Al-T}abra>ni>, op. cit., J. IX., h. 284.  
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Ha>kim Abu>> ‘Abd Allah, Abu>> ‘Abd Allah bin Mandah, Abu>> H}a>tim bin H}ibba>n 

dan lain-lain yang menilai positif pada mukharrij ini.
601

 

                
 
  

                 

                   

     

                       

       

     

                    

                 
      

     

          

     

              
     

          

     

                    

     

        

          

          

     

            

     

       

     

         

     

            

          

            

          

     

                   
     

                     

     

                      
        

          

        

          

     

               

              

     

       

     

                         

    

                   
          

    

        

          

     

 

‘I <sa> bin Yu>nus ini bernama lengkap ‘I <sa> bin Yu>nus bin Abi> Ish}a>q al-Sabi>‘i>. 

Tercatat sebagai murid dari Sa‘i>d bin Abi> ‘Aru>bah
 
dan guru dari Abu>> Da>wud. 

Ah}mad bin H}anbal, Abu> H}a>tim, al-Nasa>’i>, Yah}ya> bin Ma‘i>n, Ibn Madini>, dan al-

                                                           
601

Lihat Jama>l al-Di>n Abi> al-Hajja>j Yu>suf al-Mizzi>, selanjutnya disebut al-Mizzi>, Tahz\i>b 
al-Kama>l fi > Asma>’ al-Rija>l (Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1973) J. XXI, h. 355-367 



325 

 

‘Ijli> menilai rawi ini s\iqah. Ibn H}ibban menyebutkan rawi ini dalam al-S|iqa>t. Ibn 

H}ajar menilai s}\iqah ma’mu>n.
602

  

Sa‘i>d bin Abi> ‘Aru>bah ini  bernama Mihra>n. Tercatat sebagai murid dari 

Qata>dah dan guru dari ‘I <sa> bin Yu>nus. Yah}ya> bin Ma‘i>n dan al-Nasa>’i> menilai 

rawi ini s\iqah. Abu> Zur‘ah menilai s\iqah ma’mu>n. Sementara itu Muh}ammad bin 

Sa‘d dan Abu> H}a>tim yang menyatakan: ‘Sa‘i>d bin Abi> ‘Aru>bah sebelum 

melakukan ikhtila>t, s\iqah.’
603

 

Qata>dah dalam jalur ini adalah Qata>dah bin Di‘a>mah bin Qata>dah bin ‘Azi>z 

bin ‘Amru>  ibn Rabi>‘ah bin ‘Amru>  bin al-H}a>ris\ bin Sadu>s. Tercatat sebagai 

murid dari Sa‘i>d bin ‘Abd al-Rah}ma>n bin Abzai dan guru dari Sa‘i>d bin Abi> 

‘Aru>bah. Yah}ya> bin Ma‘i>n menilai rawi ini s\iqah. Muh}ammad bin Sa‘d  menilai 

s\iqah ma’mu>n. Ibn H}ajar menilai s\iqah s\abat.604
 

Sa‘i>d bin ‘Abd al-Rah}ma>n bin Abzai al-Khuza>‘i> ini tercatat sebagai murid 

dari ayahnya, ‘Abd al-Rah}ma>n bin Abzai dan guru dari Qata>dah. Al-Nasa>’i> dan 

Ibn H}ajar menilai s\iqah. Ibn H}ibba>n menyebutkannya dalam al-S|iqa>t.605
 

Ayah dari Sa‘i>d adalah ‘Abd al-Rah}ma>n bin Abzai al-Khuza>‘i> dan ‘Abd al-

Rah}ma>n ini tercatat sebagai seorang sahabat.
606

 

                                                           
602

Al-Mizzi>, op. cit., J. XXIII., h. 62-81. Lihat juga Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. VI., h. 291. 

Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VII., h. 238; Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. II., h. 114. 
603

Al-Mizzi>, op. cit., J. XI., h. 5-11. Lihat juga Ibnu Abi> H}a>tim, op. cit., IV., h. 65. Abu> 

Ah}mad bin ‘Adi> al-Jurja>ni>, op. cit., J. IV., h. 446. Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, al-Mugni> ... op. cit., J. 

I., h. 264. Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Mi}za>n ... op. cit., II., h. 151-153. Ibn al-‘Iraqi>, op. cit., h. 51. 

Burha>n al-Di>n al-H}alabi> Abu> al-Wafa> Ibra>hi>m bin Muh}ammad bin Khali>l al-T}urablisi> al-Sya>fi‘i>, 

selanjutnya disebut Ibn al-‘Ajami>, al-Tabyi>n li Asma>’ al-Mudallisi>n (Beirut: Da>r al-Kutub al-

‘Ilmiyyah, 1986), h. 26. ‘Abd al-Rah}ma>n bin Abi> Bakr, selanjutnya disebut Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, 

Asma>’ al-Mudallisi>n (Beirut: Da>r al-Jail, t.th.), h. 50.  
604

Al-Mizzi>, op. cit., J. XXIII., h. 498-517. Lihat juga Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. VII., h. 

133. Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. V., h. 321; Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. II., h. 

149. 
605

Al-Mizzi>, op. cit., J. X., h. 524-525. Lihat juga Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. IV., h. 39. Ibn 

H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. IV., h. 288; Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 248. 
606

Al-Mizzi>, op. cit., J. XVI., h. 501-503.  
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Secara lengkap hadis ini memiliki banyak dukungan (corraboration) 

meskipun Sa‘i>d bin Abi> ‘Aru>bah dikomentari melakukan ikhtila>t di usia 

senjanya. Sa‘i>d bin Abi> ‘Aru>bah meninggal pada tahun 157 H.
607

, sementara 

muridnya ‘I<sa> bin Yu>nus wafat pada tahun 191 H.
608

 sehingga selisihnya adalah 

34 tahun. Jika saja diasumsikan ‘I <sa> bin Yu>nus berusia 60 tahun ketika 

meninggal, maka ketika gurunya meninggal ‘I <sa> bin Yu>nus berusia 26 tahun. 

Pertemuan antara Sa‘i>d bin Abi> ‘Aru>bah dan muridnya ‘I <sa> bin Yu>nus 

diperkirakan sekitar tahun 121 H. Dengan demikian Sa‘i>d bin Abi> ‘Aru>bah 

diperkirakan berusia 30 (tiga puluh tahun). Usia ini belum bisa dikatakan masa 

tua. Oleh karena alasan-alasan ini maka penulis menganggap bahwa hadis ini bisa 

digunakan sebagai dalil. 

 

b. Kritik Matan 

Terlihat dari jalur sanad yang ada hadis ini diriwayatkan melalui ‘Abdulla>h, 

Ubay bin Ka‘b, dan Ibn Mas‘u>d. Melalui jalur Ibn Mas‘u>d hadis ini diriwayatkan 

secara mauqu>f.  

Tampak dari matan, hadis ini membicarakan tentang waktu dilakukannya 

qunut pada shalat  witir. Disebutkan bahwa qunut dilakukan pada shalat  witir 

sebelum ruku‘.  

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu> Da>wud ini adalah potongan dari hadis 

yang lebih panjang. Secara utuh hadis tersebut berbunyi sebagai berikut: 

ثَ َنا ثَ َنا ِإْْسَِعيلَ  ْبن   م وَسى َحدَّ  ْبنِ  الرَّْْحَنِ  َعْبدِ  َعنْ  اْلَفزَارِي   َعْمر و ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  َْحَّاد   َحدَّ
 َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى اللَّهِ  َرس ولَ  َأنَّ  َعْنه   اللَّه   َرِضيَ  طَاِلب   َأِب  ْبنِ  َعِلي   َعنْ  ِهَشام   ْبنِ  اْْلَاِرثِ 
 ِمنْ  َوِب َعافَاِتكَ  س ْخِطكَ  ِمنْ  بِرَِضاكَ  أَع وذ   ِإِن   اللَّه مَّ  ِوْترِهِ  آِخرِ  يف  يَ ق ول   َكانَ  َوَسلَّمَ 

 أَب و قَالَ  نَ ْفِسكَ  َعَلى أَثْ نَ ْيتَ  َكَما أَْنتَ  َعَلْيكَ  ثَ َناءً  أ ْحِصي ََل  ِمْنكَ  ِبكَ  َوأَع وذ   ع ق وبَِتكَ 
                                                           

607Ibid., J. XI., h. 5-11. 
608Ibid., J. XXIII., h. 517. 
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 ْبنِ  َْحَّادِ  َغي ْر   َعْنه   يَ ْروِ  لَْ  قَالَ  أَنَّه   َمِعي   ْبنِ  ََيَْي  َعنْ  َوبَ َلَغِن  ْلَِمَّاد   َشْيخ   أَْقَدم   ِهَشام   َداو د
 َسِعيدِ  َعنْ  قَ َتاَدةَ  َعنْ  َعر وبَةَ  َأِب  ْبنِ  َسِعيدِ  َعنْ  ي ون سَ  ْبن   ِعيَسى َرَوى َداو د أَب و قَالَ  َسَلَمةَ 

 َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى اللَّهِ  َرس ولَ  َأنَّ  َكْعب   ْبنِ  أ َب   َعنْ  أَبِيهِ  َعنْ  أَبْ َزى ْبنِ  الرَّْْحَنِ  َعْبدِ  ْبنِ 
 أَْيًضا اْلَِْديثَ  َهَذا ي ون سَ  ْبن   ِعيَسى َرَوى َداو د أَب و قَالَ  الر ك وعِ  قَ ْبلَ  اْلوِْترِ  يف  يَ ْعِن  قَ َنتَ 
 ْبنِ  أ َب   َعنْ  أَبِيهِ  َعنْ  أَبْ َزى ْبنِ  الرَّْْحَنِ  َعْبدِ  ْبنِ  َسِعيدِ  َعنْ  ز بَ ْيد   َعنْ  َخِليَفةَ  ْبنِ  ِفْطرِ  َعنْ 

 َعنْ  ِمْسَعر   َعنْ  ِغَياث   ْبنِ  َحْفصِ  َعنْ  َور ِويَ  ِمث َْله   َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى النَِّب   َعنْ  َكْعب  
 َصلَّى اللَّهِ  َرس ولَ  َأنَّ  َكْعب   ْبنِ  أ َب   َعنْ  أَبِيهِ  َعنْ  أَبْ َزى ْبنِ  الرَّْْحَنِ  َعْبدِ  ْبنِ  َسِعيدِ  َعنْ  ز بَ ْيد  
 609ر ك وعِ ال قَ ْبلَ  اْلوِْترِ  يف  قَ َنتَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه  

Artinya: 

Telah menceritakan kepada Kami Mu>sa> bin Isma>‘i>l, telah menceritakan 

kepada kami H}amma>d dari Hisya>m bin ‘Amru> al-Faza>ri> dari ‘Abd al-

Rah}ma>n bin al-Ha>ris\ bin Hisya>m dari ‘Ali> bin Abu> T}a>lib rad}ialla>hu ‘anhu 

bahwa Rasu>lulla>h s}allAlla>hu wa ‘alaihi wa sallam di akhir shalat witirnya 

membaca: "Alla>humma inni> a‘u>z\u bi rid}a>ka min skhat}ika wa bu mu‘a>fatik, 

min ‘uqu>batik, wa a‘uz\u bika minka la> uh}s}i> s\anaan ‘alaik anta kama> as \naita 
‘ala> nafsik." (Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari murka-Mu 

dan kepada ampunan-Mu dari azab-Mu, dan aku berlindung kepada-Mu dari-

Mu, aku tidak dapat menghitung pujian kepada-Mu, Engkau sebagaimana 

yang telah Engkau puji diri-Mu). Abu> Da>wud berkata; Hisya>m adalah guru 

Hamma>d yang paling tua, dan telah sampai kepadaku dari Yah}ya> bin Ma‘i>n 

bahwa ia berkata; tidak ada yang meriwayatkan dari Hisya>m selain H}amma>d 

bin Salamah. Abu> Da>wud berkata; ‘I<sa> bin Yu>nus telah meriwayatkan dari 

Sa‘i>d bin Abu> ‘Aru>bah dari Qata>dah dari Sa‘i>d bin ‘Abd al-Rah}ma>n bin 

Abza dari bapaknya dari Ubai bin Ka‘b bahwa Rasu>lulla>h s}allalla>hu wa 

‘alaihi wa sallam melaksanakan qunut pada waktu witir sebelum ruku’.  

Dari hasil penelusuran penulis hadis ini mendapat dukungan dari hadis 

lainnya. Di antara yang terpenting adalah yang diriwayatkan oleh Muslim berikut 

ini.  

ثَ َنا ثَ َنا َشْيَبةَ  َأِب  ْبن   َبْكرِ  أَب و َحدَّ  ْبنِ  ُم َمَّدِ  َعنْ  ع َمرَ  ْبن   اللَّهِ  ع بَ ْيد   َحدََّثِن  أ َساَمةَ  أَب و َحدَّ
 اللَّه   َصلَّى اللَّهِ  َرس ولَ  فَ َقْدت   َقاَلتْ  َعاِئَشةَ  َعنْ  ه َريْ َرةَ  َأِب  َعنْ  ْعرَجِ اأْلَ  َعنْ  َحبَّانَ  ْبنِ  ََيَْي 
َلةً  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ   اْلَمْسِجدِ  يف  َوه وَ  َقَدَمْيهِ  َبْطنِ  َعَلى َيِدي فَ َوقَ َعتْ  فَاْلَتَمْست ه   اْلِفرَاشِ  ِمنْ  لَي ْ

                                                           
609

Abu> Da>wud, loc. cit.   
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َا  َوأَع وذ   ع ق وبَِتكَ  ِمنْ  َوِب َعافَاِتكَ  َسَخِطكَ  ِمنْ  ِبِرَضاكَ  أَع وذ   لَّه مَّ ال يَ ق ول   َوه وَ  َمْنص وبَ َتانِ  َوَه 
 610نَ ْفِسكَ  َعَلى أَثْ نَ ْيتَ  َكَما أَْنتَ  َعَلْيكَ  ثَ َناءً  أ ْحِصي ََل  ِمْنكَ  ِبكَ 

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Abu> Bakar bin Abi> Syaibah telah 

menceritakan kepada kami Abu> Usa>mah telah menceritakan kepadaku 

‘Ubaidulla>h bin ‘Umar dari Muh}ammad bin Yah}ya> bin Habba>n dari al-A‘raj 

dari Abu> Hurairah ra dari ‘Aisyah ra dia berkata, "Aku kehilangan Rasu>lulla>h 

S}allalla>hu ‘alaihi wasallam pada suatu malam dari kasur peraduanku, lalu 

aku mencarinya, lalu tanganku mendapatkan bagian luar kedua telapak 

kakinya dalam keadaan beliau berada di masjid. Kedua telapak kakinya 

tegak lurus, dan beliau berdoa, 'Ya Allah, aku berlindung dengan rid}a-Mu 

dari bahaya murka-Mu, dan berlindung dengan ampunan-Mu dari bahaya 

hukuman-Mu, dan aku berlindung kepada-Mu dari azab-Mu, aku tidak bisa 

menghitung pujian atas-Mu. Engkau adalah sebagaimana Engkau memuji 

atas diri-Mu." 

Namun demikian dukungan ini belum behubungan dengan hadis yang 

sedang penulis teliti. Dalam penelusuran, penulis menemukan hadis lain yang 

dapat mendukung hadis yang sedang diteliti. Hadis tersebut adalah sebagai 

berikut: 

ثَ َنا ثَ َنا الرَّق ي   َمْيم ون   ْبن   َعِلي   َحدَّ  َسِعيدِ  َعنْ  اْلَياِمي   ز بَ ْيد   َعنْ  س ْفَيانَ  َعنْ  يَزِيدَ  ْبن   ََمَْلد   َحدَّ
 َسلَّمَ وَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى اللَّهِ  َرس ولَ  َأنَّ  َكْعب   ْبنِ  أ َب   َعنْ  أَبِيهِ  َعنْ  أَبْ َزى ْبنِ  الرَّْْحَنِ  َعْبدِ  ْبنِ 

 الر ك وعِ  قَ ْبلَ  فَ يَ ْقن ت   ي وتِر   َكانَ 
Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami ‘Ali> bin Maimu>n al-Raqqi> berkata, telah 

menceritakan kepada kami Makhlad bin Yazi>d dari Sufya>n dari Zubaid al-

Ya>mi> dari Sa‘i>d bin ‘Abd al-Rah}ma>n bin Abza> dari bapaknya dari ‘Ubai bin 

Ka‘b berkata, "Rasu>lulla>h s}allalla>hu ‘alaihi wasallam melaksanakan shalat 

witir dan qunut sebelum rukuk. " 

Dengan mempertimbangkan komentar para kritikus terhadap rawi hadis ini 

yang dinilai s\iqah serta diperkokoh dengan adanya dukungan dari hadis lain, 

maka penulis berkesimpulan bahwa hadis ini berstatus s}ah}i>h} li z\a>tih. 
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Muslim, op. cit., J. I., h. 352.  
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40. Posisi Duduk Tahiyyat akhir 

Berkenaan dengan persoalan ini, al-Alba>ni> mengemukakan hal berikut ini: 

611يفضي بوركه اليسرى إل األرض وُيرج قدميه من ناحية واحدة
 

Hadis yang menjadi sandaran al-Alba>ni> ini terdapat dalam Sunan Abi> 

Da>wud, Kitab S}ala>t, ba>b Iftita>h al-S}ala>t, hadis ke-731. Secara lebih lengkap 

hadis tersebut adalah sebagai berikut:
612

  

ثَ َنا اْبن  ََلِيَعَة َعْن يَزِيَد يَ ْعِن اْبَن َأِب َحِبيب  َعْن ُم َمَِّد ْبِن َعْمرِوَحدَّ   ثَ َنا ق  تَ ْيَبة  ْبن  َسِعيد  َحدَّ
ْبِن َحْلَحَلَة َعْن ُم َمَِّد ْبِن َعْمر و اْلَعاِمرِي  قَاَل ك ْنت  يف ََمِْلس  ِمْن َأْصَحاِب َرس وِل اللَِّه 

َْيد  َصلَّى اللَّه   َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َتَذاَكر وا َصاَلَة َرس وِل اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل أَب و ْح 
 َهَصَر َفذََكَر بَ ْعَض َهَذا اْلَِْديِث َوقَاَل فَِإَذا رََكَع أَْمَكَن َكفَّْيِه ِمْن ر ْكَبتَ ْيِه َوفَ رََّج بَ ْيَ َأَصاِبِعِه ث َّ 

ِه َوقَاَل فَِإَذا قَ َعَد يف الرَّْكَعتَ ْيِ قَ َعَد َعَلى َبْطِن َقَدِمِه  َظْهَره   َر م ْقِنع  رَْأَسه  َوََل َصاِفح  ِِبَد  َغي ْ
ْيِه اْلي ْسَرى َوَنَصَب اْلي ْمَن فَِإَذا َكاَن يف الرَّاِبَعِة أَْفَضى ِبَورِِكِه اْلي ْسَرى ِإَل اأْلَْرِض َوَأْخرََج َقَدمَ 

 نَاِحَية  َواِحَدة   ِمنْ 
Artinya :  

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa‘i>d telah menceritakan 

kepada kami Ibnu Lahi'ah dari Yazi>dyaitu Ibnu Abu> Habib dari Muh}ammad 

bin ‘Amru>  bin Halhalah dari Muh}ammad bin ‘Amru>  al-‘A<miri>  dia berkata; 

"Aku berada di majlis para sahabat Nabi s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam, lalu 

mereka membicarakan Shalat  Rasu>lalla>h s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam." Abu> 

H}umaid mengatakan; "…kemudian ia menyebutkan sebagian dari hadis  ini." 

kata Abu> H}umaid selanjutnya; "Apabila ruku‘, beliau merapatkan kedua 

telapak tangan pada kedua lututnya, merenggangkan jari jemarinya lalu 

membungkukkan punggung (secara rata), tidak menengadah dan tidak pula 

menundukkan kepalanya." Abu> H}umaid melanjutkan; "Apabila beliau duduk 

dalam dua raka'at, beliau duduk di atas punggung telapak kaki kiri, dan 

menegakkan telapak kaki kanan. Sedangkan pada raka'at yang ke empat, 

beliau merapatkan pangkal paha yang kiri ke lantai, dan mengeluarkan kedua 

telapak kakinya menuju satu arah (yaitu di sebelah kanan)."  

Selain diriwayatkan oleh Abu>> Da>wud, sebagaimana rujukan al-Alba>ni>, 

hadis yang senada juga dapat ditemukan dalam riwayat al-Baihaqi>.
613

 Dua jalur 

sanad ini dapat dilihat sebagai berikut: 

                                                           
611

 Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, op. cit., h. 181. al-Alba>ni> menyebutkan bahwa hadis 

ini diriwayatkannya dari Abu> Da>wud dan al-Baihaqi>.  
612

 Abu> Da>wud, op. cit., h. 130. 
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Sementara itu rawi yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 

Abu>> Da>wud dilahirkan pada tahun 202 Hijriyah dan wafat pada tahun 275 

Hijriyah di Bas}rah. Banyak komentar ulama tentang Abu>> Da>wud, antara lain: al-

                                                                                                                                                               
613

Al-Baihaqi>, op. cit., J. II., h. 284.  
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Ha>kim Abu>> ‘Abd Allah, Abu>> ‘Abd Allah bin Mandah, Abu>> H}a>tim bin H}ibba>n 

dan lain-lain yang menilai positif pada mukharrij ini.
614

 

Qutaibah bin Sa‘i>d bernama lengkap Qutaibah bin Sa‘i>d bin Jami>l bin T}ari>f 

bin ‘Abdulla>h al-S|aqafi>. Tercatat sebagai murid dari Ibn Lahi>‘ah dan guru dari 

Abu>> Da>wud. Abu> H}a>tim, al-Nasa>’i>, dan Yah}ya bin Ma‘i>n menilai rawi ini s\iqah. 

Ibn H}ajar menilai s\iqah s\abat.615
 

Ibn Lahi>‘ah bernama lengkap ‘Abdulla>h bin Lahi>‘ah bin ‘Uqbah bin Fur‘a>n 

bin Rabi>‘ah bin S|auba>n al-H}ad}rami> al-U‘du>li>. Tercatat sebagai murid dari Yazi>d 

Ibn Abi> H}abi>b dan guru dari Qutaibah bin Sa‘i>d. Abu> Zur‘ah menilai rawi ini la> 

yad}but}. Muh}ammad Sa‘d dan al-Z|ahabi menilai d}a‘i>f. Al-H}a>kim menilai z\ahib 

al-h}adi>s\.616     

Yazi>d yaitu Ibn Abi> H}abi>b ini bernama Suwaid. Tercatat sebagai murid 

dari Muh}ammad bin ‘Amru>  bin H}alh}alah dan guru dari Ibn Lahi>‘ah. Ibn Sa‘d, al-

‘Ijli>, dan Abu> Zur‘ah menilai rawi ini s\iqah.
617  

Muh}ammad bin ‘Amru>  bin H}alh}alah al-Di>li> ini tercatat sebagai murid dari 

Muh}ammad bin ‘Amru>  al-‘A<miri> dan guru dari Yazi>d Ibn Abi> H}abi>b. Periwayat 

ini dinilai positif.
 618   

Muh}ammad bin ‘Amru>  al-‘A<miri> ini bernama lengkap Muh}ammad bin 

‘Amru>  bin ‘Ata}>’ bin ‘Ayya>s bin ‘Alqamah bin ‘Abdulla>h bin Abi> Qais bin 

                                                           
614

Lihat Jama>l al-Di>n Abi> al-Hajja>j Yu>suf al-Mizzi>, selanjutnya disebut al-Mizzi>, Tahz\i>b 
al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l (Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1973) J. XXI, h. 355-367 

615
Al-Mizzi>, op. cit., J. XXIII., h. 523-537. Ibnu Abi> H}a>tim, op. cit., J. VII., h. 140. Ibn 

H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. IX., h. 20. 
616Ibid., J. XV., h. 487-503. Lihat juga Al-Nasa>’i>, al-D}u‘afa>’... op. cit., h. 64. Ibnu Abi> 

H}a>tim, op cit., J. V., h. 145-147. Ibnu H}ibba>n, al-Majru>h}i>n...op. cit., J. II., h. 11. Abu> Ah}mad bin 

‘Adi> al-Jurja>ni>, op. cit., J. V., h. 237-252. Al-Da>ruqut}ni>, al-D}u‘afa>’...op. cit., J. II., h. 160. Syams 

al-Di>n al-Z|ahabi>, al-Mugni>...op. cit., J. I., 352. Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Mi>za>n ... op. cit., J. II., h. 

475-477. Ibn al-‘Ajami>, op. cit., h. 36. Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, op. cit., h. 66. 
617

Al-Mizzi>, op. cit., J. XXXII, h. 102-107. Ibnu Abi> H}a>tim, op. cit., J. IX., h. 267. Ah}mad 

bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. II., h. 355. Abu> al-Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J. III., h. 1233. 
618

Al-Mizzi>, op. cit., J. XXVI., h. 204-205. Lihat pula Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. VIII., h. 

30. Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VII., h. 377. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. II., h. 

195. 
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‘Abdawid bin Nas}r bin Ma>lik bin H}isl bin ‘A<mir bin Lu’i> al-Qurasyi> al-‘A<miri>. 

Tercatat sebagai seorang ta>bi‘i>n. Periwayat ini dinilai positif.
619  Dalam hadis ini 

terlihat Muh}ammad bin ‘Amru>  meriwayatkan hadis dari Abu>> H}umaid yang tidak 

lain adalah ‘Abd al-Rah}ma>n. Abu>> H}umaid ini adalah seorang s}aha>bah.
620

 

Dengan keberadaan Ibn Lahi>‘ah dalam jalur periwayatan ini yang dinilai 

lemah oleh para kritikus, maka hadis melalui jalur periwayatan berstatus d}a‘i>f 

dengan demikian tidak bisa digunakan sebagai dalil.  

 

41. Kewajiban ber-s}alawat kepada Nabi 

Berkenaan dengan ini al-Alba>ni> mengemukakan hal berikut ini: 

عجل هذا ث دعاه فقال له ولغيه : ) إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعزوالثناء 
621( عليه ث يصلي ويف رواية : ليصل ( على النب صلى اهلل عليه وسلم ث يدعو ِبا شاء

 

Hadis ini dapat ditemukan dalam Musnad Ah}mad bin H}anbal, Musnad 

Fad}a>lah bin ‘Ubaid al-Ans}a>ri>, Juz VI, hadis ke-23982: 

َْيد  ْبن  َهاِنئ  َعنْ  َوة  قَاَل َأْخبَ َرِن أَب و َهاِنئ  ْح  ثَ َنا َحي ْ ثَ َنا أَب و َعْبِد الرَّْْحَِن اْلم ْقرِئ  َحدَّ  َحدَّ
َع َفَضاَلَة ْبَن ع بَ ْيد  َصاِحَب َرس وِل اللَِّه َصلَّى اللَّه  عَ  َثِن أَنَّه  ْسَِ َلْيِه َعْمرِو ْبِن َماِلك  اْْلَْنِب  َحدَّ

لََّه ْسََِع َرس ول  اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم َرج اًل َيْدع و يف الصَّاَلِة وَلَْ َيْذك ْر ال َوَسلََّم يَ ق ول  
ِه َوَسلََّم َعزَّ َوَجلَّ وَلَْ ي َصل  َعَلى النَِّب  َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل َرس ول  اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَليْ 

الث ََّناِء َعَلْيِه ث َّ َعِجَل َهَذا ث َّ َدَعاه  فَ َقاَل َله  َولَِغْيِِه ِإَذا َصلَّى َأَحد ك ْم فَ ْلَيْبَدْأ بَِتْحِميِد رَب ِه وَ 
 لِي َصل  َعَلى النَِّب  َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم ث َّ لَِيدْع  بَ ْعد  ِبَا َشاءَ 

Artinya :  

Telah menceritakan kepada kami Abu> ‘Abd al-Rahman al-Muqri> telah 

menceritakan kepada kami Haiwah berkata: telah mengabarkan kepadaku 

Abu> Ha>ni’ H}umaid bin Ha>ni’ dari ‘Amru>  bin Ma>lik al-Janbi> telah 

menceritakan kepadaku, ia mendengar Fad}a>lah al-Ans}a>ri>, sahabat Rasu>lalla>h 

S}allalla>hu ‘alaihi wa sallam berkata: S}allalla>hu ‘alaihi wa sallam mendengar 

seseorang berdoa sementara itu ia tidak menyebut Allah 'azza wa jalla dan 

                                                           
619

Al-Mizzi>, op. cit., J. XXVI., h. 210-212.  
620Ibid., J. XXXIII., h. 264-265.  
621

 Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, op. cit., h. 182. al-Alba>ni> menyebutkan bahwa hadis 

ini diriwayatkannya dari Ah}mad, Abu> Da>wud, Ibn Khuzaimah, dan al-H}a>kim. 
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tidak membaca shalawat untuk Nabi S}allalla>hu ‘alaihi wa sallam, lalu 

Rasu>lalla>h S}allalla>hu ‘alaihi wa sallam bersabda: "Ia terburu-buru." Beliau 

lalu mendoakannya, setelah itu beliau bersabda kepadanya dan yang lain: 

"Bila salah seorang dari kalian berdoa, hendaklah dimulai dengan memuja 

dan memuji Allah kemudian hendaklah membaca shalawat untuk Nabi 

S}allalla>hu ‘alaihi wa sallam, setelah itu silahkan berdoa sekehendaknya." 

a. Kritik Sanad 

Selain diriwayatkan oleh Ah}mad bin H}anbal, sebagaimana rujukan al-

Alba>ni>, hadis yang senada juga dapat ditemukan dalam riwayat al-Tirmi>z\i>, Ibnu 

H}ibba>n,
622

 dan al-Baihaqi>.
623

 

Untuk lebih jelasnya seluruh jalur periwayatan ini dapat dilihat pada 

gambar berikut ini: 
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622
Ibnu H}ibba>n, op. cit., J. V., h. 290.  

623
Al-Baihaqi>, op. cit., J. II., h. 220.  
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Sementara yang akan diteliti dalam jalur ini adalah sebagai berikut: 

Ah}mad bin Muh}ammad bin H}anbal bin H}ila>l bin Asad al-Syaiba>ni>, Abu>> 

‘Abdulla>h al-Marwa>zi> adalah nama lengkap mukharrij ini. Beliau dilahirkan pada 

tahun 164 Hijriyah dan wafat pada tahun 241 Hijriyah. Tercatat sebagai murid 

dari Abu>> ‘Abd al-Rah}ma>n al-Maqru’i>.
624

 

Abu>> ‘Abd al-Rah}ma>n al-Maqru’i> ini adalah kunyah bagi ‘Abdulla>h bin 

Yazi>d al-Qurasyi>. Tercatat sebagai murid dari H}aywah dan guru dari Ah}mad bin 

H}anbal. Al-Nasa>’i>, Ibn H}ajar dan al-Z|ahabi> menilai rawi ini s\iqah. Ibn H}ibba>n 

menyebutkannya dalam al-S|iqa>t. Abu> H}atim menilai s}adu>q.
625

 

H}aywah bernama lengkap H}aywah bin Syuraih bin S}afwa>n bin Ma>lik al-

Tuji>bi>. Tercatat sebagai murid dari Abu>> H}a>ni’ H}umaid bin H}a>ni’ dan guru dari 

Abu>> ‘Abd al-Rah}ma>n al-Maqru’i>. Ah}mad bin H}anbal menilai rawi ini s\iqah 

s\iqah. Al-‘Ijli>, Yah}ya bin Ma‘i>n, dan Maslamah bin Qa>sim menilai s\iqah. Ibn 

H}ajar menilai s\iqah s\abat. 626  

Abu>> H}a>ni’ H}umaid bin H}a>ni’ ini tercatat sebagai murid dari ‘Amru>  bin 

Ma>lik al-Jabni> dan murid dari ‘Amru>  bin Ma>lik al-Janbi> dan guru dari H}aywah 

bin Syuraih. Abu> H}a>tim menilai rawi ini s}a>lih}. Al-Nasa>’i> menilai laisa bih ba’s. 

Ibn H}ajar menilai la> ba’sa bih. Ibn H}ibba>n menyebutkannya dalam al-S|iqa>t. 627  

‘Amru>  bin Ma>lik al-Janbi> bernama lengkap ‘Amru>  bin Ma>lik al-Hamda>ni> 

al-Mura>di>, Abu>> ‘Ali>> al-Janbi> al-Mis>ri>. Tercatat sebagai murid dari Fad}a>lah bin 

‘Ubaid (seorang s}aha>bah)
628

 dan guru dari Abu>> H}a>ni’ H}umaid bin H}a>ni’. Yah}ya> 

                                                           
624

 Al-Mizzi>, op. cit., J. I, h. 437-470 
625

Al-Mizzi>, op.cit., J. XVI., h. 320-325 . Lihat pula Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. V., h. 197. 

Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. V., h. 51.  
626

Al-Mizzi>, op.cit., J. VII., h. 478-482. Lihat pula Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. III., h. 306. 

Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VI., h. 246. 
627

Al-Mizzi>, op.cit., h. 401-403. Lihat pula Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. III., h. 231. Ibn 

H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. IV., h. 149. 
628

Al-Mizzi>, op.cit., J. XXIII., h. 186-189.  
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bin Ma‘i>n dan Ibn H}ajar menilai s\iqah. Al-Da>ruqut}ni> dan al-‘Ijli> men- s\iqah-

kannya.  629
  

Dengan demikian sejauh penelusuran penulis belum ada rawi yan dikritisi 

negatif dalam jalur ini. Oleh karena itu hadis ini bisa digunakan sebagai dalil.  

 

b. Kritik Matan 

Terlihat dari jalur sanad yang ada hadis ini diriwayatkan dari dua orang 

sahabat: Fad}a>lah bin ‘Ubaid dan Abu> Hurairah. Dengan demikian berarti hadis 

ini memiliki jalur pendukung (sya>hid). 

Dilihat dari matan, hadis ini memiliki variasi matan. Dalam riwayat 

Ah}mad bin H}anbal, al-Tirmiz\i>, dan dan Ibn H}ibban, frasa yang digunakan adalah 

َأَحد ك مْ  َصلَّى ِإَذا , sementara dalam riwayat al-Baihaqi> frasa yang digunakan adalah 

 Hal ini sudah cukup menjelaskan bahwa hadis ini .ِإَذا فَ رََغ َأَحد ك ْم ِمْن َصالَتِهِ 

diriwayatkan secara makna bukan secara lafal. Sebagaimana judul dari 

pembahasan ini, hadis yang sedang diteliti menunjukkan disyari‘atkannya 

mengucapkan s}alawat ketika berdo’a.  

Sebagaimana penulis sampaikan pada awal kritik sanad, hadis ini juga 

diriwayatkan oleh mukharrij lainnya. Temuan ini sekaligus sebagai pendukung 

hadis yang sedang diteliti. Di antara hadis lain yang ditemukan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

ثَ َنا ثَ َنا َغْياَلنَ  ْبن   َُمْم ود   َحدَّ ثَ َنا اْلم ْقرِي   يَزِيدَ  ْبن   اللَّهِ  َعْبد   َحدَّ َوة   َحدَّ َثِن  قَالَ  َحي ْ  أَب و َحدَّ
 النَِّب   عَ ْسَِ  يَ ق ول   ع بَ ْيد   ْبنَ  َفَضاَلةَ  ْسَِعَ  أَنَّه   َأْخبَ َره   اْْلَْنِبَّ  َماِلك   ْبنَ  َعْمَرو َأنَّ  اْْلَْوََلِن   َهاِنئ  
 َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى النَِّب   َعَلى ي َصل   فَ َلمْ  َصاَلتِهِ  يف  َيْدع و َرج اًل  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى
 َأَحد ك مْ  َصلَّى َذاإِ  لَِغْيِهِ  َأوْ  َله   فَ َقالَ  َدَعاه   ث َّ  َهَذا َعِجلَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى النَِّب   فَ َقالَ 

                                                           
629Ibid., J. XXII., h. 209-211. 



336 

 

 ِبَا بَ ْعد   ْلَيْدع   ث َّ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى النَِّب   َعَلى ْلي َصل   ث َّ  َعَلْيهِ  َوالث ََّناءِ  اللَّهِ  بَِتْحِميدِ  فَ ْلَيْبَدأْ 
 .630َشاءَ 

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Mah}mu>d bin Gaila>n telah menceritakan 

kepada kami ‘Abdulla>h bin Yazi>d al-Muqri> telah menceritakan kepada kami 

Haiwah, ia berkata; telah menceritakan kepadaku Abu> Ha>ni’ al-Khaula>ni> 

bahwa ‘Amr bin Ma>lik al-Janbi> telah mengabarkan kepadanya bahwa ia 

mendengar Fad}a>lah bin ‘Ubaid berkata; Nabi s}allalla>hu ‘alaihi wasallam 

mendengar seseorang berdoa dalam shalatnya dan tidak mengucapkan 

shalawat kepada Nabi s}allalla>hu ‘alaihi wasallam, kemudian Nabi s}allalla>hu 

‘alaihi wasallam bersabda: "Orang ini telah tergesa-gesa." Kemudian beliau 

memanggilnya dan berkata kepadanya atau kepada orang lain: "Apabila 

salah seorang diantara kalian melakukan shalat maka hendaknya ia memulai 

dengan memuji Allah kemudian bershalawat kepada Nabi s}allalla>hu ‘alaihi 

wasallam kemudian berdoa setelah itu dengan doa yang ia kehendaki."  

Dengan demikian serta mempertimbang komentar para kritikus terhadap 

rawi hadis ini, terutama pada Abu> > H}a>ni’ H}umaid bin H}a>ni’ yang dinilai laisa bih 

ba’s penulis berkesimpulan bahwa hadis ini berstatus h}asan li z\a>tih. 

 

42. Do’a dalam tasyahhud 

Berkenaan dengan ini al-Alba>ni> menyatakan hal berikut ini: 

  631كان صلى اهلل عليه وسلم يدعو به يف تشهده

Penulis menemukan kesulitan ketika mencari hadis ini. Namun demikian 

setelah melihat pada judul pembahasan al-Alba>ni> ‘Wuju>b al-Isti‘a>z\ah min Arba‘ 

qabla al-Du‘a>’’ serta memperhatikan hadis yang diajukan sebelum hadis ini, baru 

penulis menemukan apa yang dimaksud oleh al-Alba>ni.  

Al-Alba>ni menyebutkan dalam kitabnya bahwa hadis ini ia temukan dalam 

riwayat Abu> Da>wud dan Ah}mad. Secara lebih jelas riwayat itu adalah sebagai 

berikut: 

                                                           
630

Al-Tirmiz\i>, loc cit.  
631

Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, op. cit., h. 183. al-Alba>ni> menyebutkan bahwa hadis 

ini diriwayatkannya dari Abu> Da>wud dan Ah}mad. 
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ثَ َنا ، ْبن   َأْْحَد   َحدَّ ثَ َنا َحْنَبل  ، ْبن   اْلَولِيد   َحدَّ ثَ َنا م ْسِلم  ، َحدَّ َثِن  اأْلَْوزَاِعي   ْبن   َحسَّان   َحدَّ
َثِن  َعِطيََّة،  اهلل   َصلَّى اللَّهِ  َرس ول   قَالَ : يَ ق ول   ه َريْ َرَة، أَبَا ْسَِعَ  أَنَّه   َعاِئَشَة، َأِب  ْبن   ُم َمَّد   َحدَّ

 َعَذابِ  ِمنْ : أَْرَبع   ِمنْ  بِاللَّهِ  فَ ْلَيتَ َعوَّذْ  اآْلِخِر، التََّشه دِ  ِمنَ  َأَحد ك مْ  فَ رَغَ  ِإَذا: " َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ 
َنةِ  َوِمنْ  اْلَقرْبِ، َعَذابِ  َوِمنْ  َجَهنََّم،  632الدَّجَّالِ  اْلَمِسيحِ  َشر   َوِمنْ  َواْلَمَماِت، اْلَمْحَيا ِفت ْ

Artinya :  

Telah menceritakan kepada kami Ah}mad bin H}anbal telah menceritakan 

kepada kami al-Wali>d bin Muslim telah menceritakan kepada kami al-Auza>‘i> 

telah menceritakan kepadaku H}asan bin ‘At}iyah telah menceritakan 

kepadaku Muh}ammad bin Abu> ‘A<’isyah bahwa dia mendengar Abu> Hurairah 

berkata; Rasu>lulla>h s}allalla>hu ‘alaihi wasallam bersabda: "Apabila kalian 

selesai dari tasyahud akhir, hendaklah memohon perlindungan kepada Allah 

dari empat perkara, yaitu; dari siksa neraka Jahannam, dari siksa kubur, 

fitnah kehidupan dan kematian serta dari kejahatan Dajjal." 
ثَ َنا ثَ َنا اْلَعبَّاِس، أَب و م ْسِلم   ْبن   اْلَولِيد   َحدَّ َثِن  اأْلَْوزَاِعي ، َحدَّ َثِن  َعِطيََّة، ْبن   َحسَّان   َحدَّ  َحدَّ
: " َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهلل   َصلَّى اللَّهِ  َرس ول   قَالَ : يَ ق ول   ه َريْ َرَة، أَبَا ْسَِعَ  أَنَّه   َعاِئَشَة، َأِب  ْبن   ُم َمَّد  

 َوِمنْ  َجَهنََّم، َعَذابِ  ِمنْ : أَْرَبع   ِمنْ  بِاللَّهِ  فَ ْلَيتَ َعوَّذْ  اآْلِخِر، التََّشه دِ  ِمنَ  َأَحد ك مْ  فَ رَغَ  ِإَذا
َنةِ  َوِمنْ  اْلَقرْبِ، َعَذابِ   633الدَّجَّالِ  اْلَمِسيحِ  َشر   َوِمنْ  َواْلَمَماِت، اْلَمْحَيا ِفت ْ

Artinya :  

Telah menceritakan kepada kami al-Wali>d bin Muslim Abu> al-‘Abba>s telah 

menceritakan kepada kami al-Auza>‘i> telah menceritakan kepadaku H}asan bin 

‘At}iyah telah menceritakan kepadaku Muh}ammad bin Abu> ‘A <’isyah bahwa 

dia mendengar Abu> Hurairah berkata; Rasu>lulla>h s}allalla>hu ‘alaihi wasallam 

bersabda: "Apabila kalian selesai dari tasyahud akhir, hendaklah memohon 

perlindungan kepada Allah dari empat perkara, yaitu; dari siksa neraka 

Jahannam, dari siksa kubur, fitnah kehidupan dan kematian serta dari 

kejahatan Dajjal." 

Selain diriwayatkan oleh Abu>> Da>wud dan Ah}mad bin H}anbal, sebagaimana 

rujukan al-Alba>ni>, hadis yang senada juga dapat ditemukan dalam riwayat al-

Da>rimi>,
634

 Muslim,
635

 Ibn Ma>jah,
636

 Ibn H}ibba>n,
637

 dan al-Baihaqi>.
638

 Jalur sanad 

hadis ini dapat dilihat pada halaman berikutnya. 
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Abu> Da>wud, op. cit., J. I., h. 258.  
633

Ah}mad bin H}anbal, op. cit., J. XII., h. 176.  
634

Al-Da>rimi>, op. cit., J. II., h. 848.  
635

Muslim, op. cit., J. I., h. 412.  
636

Ibn Ma>jah, op. cit., J. I., h. 294.   
637

Ibn H}ibba>n, S}ah}i>h}...op. cit., J. V., h. 298.   
638

Al-Baihaqi>, op. cit., J. I., h. 180.  
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a. Kritik Sanad   

                                      

                

      

                    
         

       

                     

          

             

          

                        

          

                      

          

        

          

                  

          

       

            

                    

          

    

          

                       
            

                         
           

          

        

            

          

                       
          

                          

    

                          
              

    

                            
                    

   

                           

       

                        

   

          

 

Terlihat dari jalur sanad ini bahwa jalur yang menjadi rujukan al-Alba>ni> 

berada pada satu jalur. Oleh karena itu penulis akan menguji validitas kedua 

hadis ini sekaligus dalam satu pembahasan. Adapun yang perlu dikomentari 

dalam jalur ini adalah sebagai berikut: 

Ah}mad bin Muh}ammad bin H}anbal bin H}ila>l bin Asad al-Syaiba>ni>, Abu>> 

‘Abdulla>h al-Marwa>zi> adalah nama lengkap mukharrij ini. Beliau dilahirkan pada 
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tahun 164 Hijriyah dan wafat pada tahun 241 Hijriyah. Tercatat sebagai murid 

dari al-Wali>d bin Muslim.
639

 

al-Wali>d bin Muslim bernama al-Wali>d bin Muslim al-Qurasyi> Abu> al-

‘Abba>s al-Dimasyqi>, tercatat sebagai guru dari Ah}mad bin Hanbal dan murid dari 

al-Auza>‘i>. Rawi ini meninggal pada tahun 195 H. Rawi ini dinilai s}a>lih} al-Hadi>s\. 

Sementara Ibn H}ajar menilai s\iqah.
640

 

al-Auza>‘i> bernama ‘Abd al-Rah}ma>n bin ‘Amru> bin Abi> ‘Amru>, Abu> ‘Amru> 

al-Auza>‘i>. Tercatat sebagai guru dari al-Wali>d bin Muslim
 
dan murid H}asan bin 

‘At}iyah. Al-‘Ijli> menilai rawi ini s\iqah. Ibn H}ajar menilai s\iqah jali>l. Sementara 

al-Z|ahabi menilai Syaikh Islam, h}a>fiz. 641
 

H}asan bin ‘At}iyah bernama H}asan bin ‘At}iyah al-Muh}a>ribi>. Tercatat 

sebagai guru dari al-Auza>‘i> dan murid dari Muh}ammad bin Abu> ‘A<’isyah. Ah}mad 

bin H}anbal dan Yah}ya> bin Ma‘i>n menilai rawi ini s\iqah. Sementara Ibn H}ajar 

menilai s\iqah faqi>h ‘a>bid. 642
 

Muh}ammad bin Abu> ‘A<’isyah disebut juga Muh}ammad bin ‘Abd al-

Rah}ma>n bin Abu> ‘A<’isyah. Tercatat sebagai guru H}asan bin ‘At}iyah dan murid 

Abu> Hurairah. Abu> H}a>tim al-Ra>zi menilai rawi ini laisa bihi ba’s. Yah}ya> bin 

Ma‘i>n menilai s\iqah. Ibn H}ibba>n men-s\iqah-kannya.
643

 

Dari data ini belum terlihat adanya rawi yang dilemahkan oleh para 

kritikus. Dengan demikian jalur sanad hadis ini berkualitas baik dan dapat 

dilanjutkan pada penelitian matan. 
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 Al-Mizzi>, op. cit., J. I, h. 437-470 
640

Al-Mizzi>, op. cit., J. XXXI., h. 86. Lihat juga Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. IX., h. 16. Ibn 

H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. IX., 222. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. II., h. 302. Syams 

al-Di>n al-Z|ahabi>, Siyar...op. cit., J. IX., h. 211.  
641

Al-Mizzi>, op. cit., J. XVII., h. 307-315. Lihat juga Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. V., h. 266. 

Ibn H}ajar al-‘Asqala>ni, op. cit., J. VII., h. 283.   
642

Al-Mizzi>, op. cit., J. VI., h. 34-40. Lihat juga Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. III., h. 1236. Ibn 

H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VI., 223. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. I., h. 168.  
643

Al-Mizzi>, op. cit., J. XXV., h. 430-432. Lihat juga Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. VIII., h. 

53. Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. V, 374. Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. II., h. 198.  
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b. Kritik Matan 

Dari jalur sanad yang ada terlihat bahwa hadis ini diriwayatkan pada 

tingkat sahabat hanya melalui Abu> Hurairah. Dengan demikian berarti hadis ini 

tidak memiliki sya>hid. Jalur sanad baru terbagi tiga setelah rawi al-Auza>‘i> yang 

meriwayatkan hadis ini kepada ‘Uqbah bin ‘Alqamah, Abu> al-Mugi>rah, dan al-

Wali>d bin Muslim. 

Dari matan hadis ini terlihat anjuran Rasululla>h untuk meminta 

perlindungan dari empat perkara: dari siksa neraka Jahannam, dari siksa kubur, 

fitnah kehidupan dan kematian serta dari kejahatan Dajjal.  

Ada variasi dalam matan hadis ini. Pada riwayat al-Baihaqi> dan al-Da>rimi 

digunakan frasa التََّشه دِ  ِمنَ  َأَحد ك مْ  فَ رَغَ  ِإَذا , sementara yang lain menggunakan frasa 

اآْلِخرِ  التََّشه دِ  ِمنَ  َأَحد ك مْ  فَ رَغَ  ِإَذا . Kenyataan ini menunjukkan bahwa hadis ini 

diriwayatkan secara makna bukan lafal. 

Penulis menemukan riwayat lain yang dapat menjadi pendukung hadis ini. 

Di antara yang terpenting adalah yang diriwayatkan oleh Muslim berikut ini: 

، ْبن   ز َهي ْر   ثَ َنا َحْرب  ، ْبن   اْلَولِيد   َحدَّ َثِن  م ْسِلم  ، َحدَّ ثَ َنا اأْلَْوزَاِعي   َعِطيََّة، ْبن   َحسَّان   َحدَّ
َثِن   َعَلْيهِ  اهلل   َصلَّى اهللِ  َرس ول   قَالَ : يَ ق ول   ه َريْ َرَة، أَبَا ْسَِعَ  أَنَّه   َعاِئَشَة، َأِب  ْبن   ُم َمَّد   َحدَّ
 َهنََّم،جَ  َعَذابِ  ِمنْ : أَْرَبع   ِمنْ  بِاهللِ  فَ ْلَيتَ َعوَّذْ  اآْلِخِر، التََّشه دِ  ِمنَ  َأَحد ك مْ  فَ رَغَ  ِإَذا: " َوَسلَّمَ 
َنةِ  َوِمنْ  اْلَقرْبِ، َعَذابِ  َوِمنْ  ثَِنيهِ "  الدَّجَّالِ  اْلَمِسيحِ  َشر   َوِمنْ  َواْلَمَماِت، اْلَمْحَيا ِفت ْ  وَحدَّ

ثَ َنا م وَسى، ْبن   اْلََْكم   ثَ َنا: قَالَ  ح زِيَاد ، ْبن   ِهْقل   َحدَّ ، ْبن   َعِلي   َوَحدَّ  ِعيَسى َأْخبَ َرنَا َخْشَرم 
يًعا ي ون َس، اْبنَ  يَ ْعِن  ، َعنِ  َجَِ ْسَناِد، ِِبََذا اأْلَْوزَاِعي   ِمنَ  َأَحد ك مْ  فَ رَغَ  ِإَذا: »َوقَالَ  اْْلِ

 644«اآْلِخرَ » َيْذك رِ  وَلَْ « التََّشه دِ 
Artinya: 

Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin H}arb telah menceritakan kepada 

kami al-Wali>d bin Muslim telah menceritakan kepadaku al-Auza>‘i> telah 

menceritakan kepada kami H}assa>n bin ‘At}iyyah telah menceritakan 

kepadaku Muh}ammad bin Abu> ‘A<’isyah, ia mendengar Abu> Hurairah 
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Muslim, loc. cit.  
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berkata; Rasu>lulla>h s}allalla>hu ‘alaihi wasallam bersabda: "Jika salah seorang 

di antara kalian selesai dari tasyahhud akhir, maka mintalah perlindungan 

kepada Allah dari empat perkara, yaitu; siksa jahannam, siksa kubur, fitnah 

kehidupan dan kematian, dan keburukan al-Masi>h} al-Dajja>l." Dan telah 

menceritakan kepadaku al-H}akam bin Mu>sa> telah menceritakan kepada kami 

Hiql bin Ziya>d dia berkata, (Dan diriwayatkan dari jalur lain) telah 

menceritakan kepada kami ‘Ali bin Khasyram telah mengabarkan kepada 

kami I<sa> yaitu Ibnu Yu>nus semuanya dari al-Auza>‘i> dengan isnad ini, dia 

berkata; "Jika salah seorang di antara kalian selesai tasyahhud." Dan al-

Auza>‘i> tidak memakai redaksi akhir. 

Dengan memperhatikan komentar para kritikus terhadap para rawi hadis 

ini, terutama Muh}ammad bin Abu> ‘A<’isyah yang dinilai laisa bih ba’s, hadis 

berstatus h}asan li z\a>tih. Namun demikian karena hadis ini mendapatkan 

dukungan dari hatis s}ah}i>h}, penulis berkesimpulan bahwa hadis ini berstatus s}ah}i>h} 

li gairih. 

 

43. Do’a sebelum salam 

Berkenaan dengan ini, al-Alba>ni> mengemukakan hal berikut ini: 

645اللهم إِن أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما ل أعمل ]بعد[
 

Ketika ditelusuri pada kitab Sunan al-Nasa>’i> yang menjadi rujukan al-

Alba>ni>, hadis ini ternyata dapat ditemukan dalam Kita>b al-S}ala>t, ba>b al-

Ta‘awwuz\ fi> al-S}ala>t, hadis ke-1307. Secara lengkapnya hadis tersebut adalah 

sebagai berikut ini:
646

  

ثَ َنا َجرِير  َعْن َمْنص ور  َعْن ِهاَلِل ْبِن َيَساف  َعْن فَ ْرَوَة ْبِن  َأْخبَ َرنَا ِإْسَحق  ْبن  ِإبْ رَاِهيَم َقاَل َحدَّ
ثِيِن ِبَشْيء  َكاَن َرس ول   نَ ْوَفل  قَالَ  اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم َيْدع و ِبِه يف  ق  ْلت  لَِعاِئَشَة َحد 

 َصاَلتِِه فَ َقاَلْت نَ َعْم َكاَن َرس ول  اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ق ول  اللَّه مَّ ِإِن  َأع وذ  ِبَك ِمنْ 
 َشر  َما َعِمْلت  َوِمْن َشر  َما لَْ أَْعَملْ 

Artinya :  

Telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Ibra>him dia berkata; telah 

menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur dari Hilal bin Yasaf dari 
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Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, op. cit., h. 184. al-Alba>ni> menyebutkan bahwa hadis 

ini diriwayatkannya dari al-Nasa>’i>. 
646

Al-Nasa>’i>, op. cit., J. III., h. 56. 
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Farwah bin Naufal dia berkata; 'Aku berkata kepada Aisyah, "Beritahukanlah 

kepadaku doa yang dipanjatkan Rasu>lalla>h Shalallah 'Alaihi Wa Sallam 

dalam Shalat nya." Ia menjawab; "Ya, Rasu>lalla>h pernah memanjatkan doa, 

'Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari keburukan yang telah kuperbuat 

dan keburukan yang belum aku perbuat." 

Selain diriwayatkan oleh al-Nasa>’i>, sebagaimana rujukan al-Alba>ni>, hadis 

yang senada juga dapat ditemukan dalam riwayat Abu>> Da>wud,
647

 Ah}mad bin 

H}anbal,
648

 Muslim,
649

 dan Ibnu H}ibba>n.
650

  

Untuk lebih jelasnya, seluruh jalur sanad ini dapat dilihat pada gambar 

berikut ini.  

   
 

            
 

    
 
 

     
 

       

         

     
 

   

      

   
 

               

 
 

     
 

       
 

   
 

    
  

 
 

       

      
 

 
 

  
 

     
  

 
 

       

   
 

 
 

  

 
 

   

    

    

     
 

   

        

     
 

   

                                      
            

    

 
 

 
 

     
 

 

     
 

   

 
 

       
 

    
     

 
     

 
     

 
    

 
    

 
 

      

          
 

                 

        

     
 

   

    

     
 

   

    

          
 

               

     
 

   

 
 

          
    

       
 

       
 

     
 

      
 

    

     
 

   

 
 

   

 
 

   

                  
     

     
 

   

     
 

   

    

     
 

  

                   
 

  

 
 

     
 

     
 

   

    

 
 

   

 
 

 
 

        

       

 
 

     

     
 

   

 
 

             

    

 
 

   

 
 

   

           
 

      
 

     
 

      
 

          
 

  

 
 

   

    

     
 

   

     
 

   

        

                           

       

            

          

 
                                                           

647
Abu> Da>wud, op. cit., J. II., h. 92.  

648
Ah}mad bin H}anbal, op. cit., J. XLI., h. 217.  

649
Muslim, op. cit., J. IV., h. 2085.  

650
Ibnu H}ibba>n, S}ah}i>h}... op. cit., J. III., h. 305. 
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Jalur periwayatan hadis ini adalah sebagai berikut: 

Ahli hadis ini bernama Ah}mad bin Syu‘aib bin ‘Ali>> bin Sina>n bin Bah}r bin 

Di>nar, Abu>> ‘Abd al-Rahma>n al-Nasa>’i>. ‘Abd al-Rah}ma>n bin ‘Adi> berkomentar 

bahwa al-Nasa>’i> adalah salah seorang imam umat Islam. Komentar senada juga 

dilontarkan oleh antara lain: al-Ha>kim Abu>> ‘Abd Allah, Muh}ammad bin Sa‘d al-

Ba>wardi>, dan Abu>> al-Husain Muh}ammad bin al-Muz}affar. Sementara itu 

disebutkan bahwa al-Nasa>’i> dilahirkan tahun 215 Hijriyah dan wafat pada tahun 

303 Hijriyah. Tercatat sebagai murid dari Isha>q bin Ibra>hi>m.
651

 

Isha>q bin Ibra>hi>m ini bernama lengkap Isha>q bin Ibra>hi>m bin Makhlad bin 

Ibra>hi>m bin Mat}ar al-H}anz}’Ali> >. Tercatat sebagai murid dari Jari>r dan guru dari 

al-Nasa>’i>. Periwayat ini dinilai s\iqah h}a>fiz} mujtahid oleh Ibn H}ajar. Sementara 

itu Ah}mad bin H}anbal dan al-Nasa>’i> menilai rawi ini sebagai salah seorang 

imam.
652

  

Jari>r bernama lengkap Jari>r bin ‘Abd al-H}ami>d bin Qurt} al-D}abbi>. Tercatat 

sebagai murid dari Mans}u>r dan guru dari Isha>q bin Ibra>hi>m. Abu> H}a>tim, al-

Nasa>’i>, dan Muh}ammad bin Sa‘d menilai rawi ini s\iqah.
653  

Mans}u>r bernama lengkap Mans}u>r bin al-Mu‘tamar bin ‘Abdulla>h bin 

Rubayya‘ah. Tercatat sebagai murid dari Hila>l bin Yasa>f. al-‘Ajli dan Ibn H}ajar 

menilai rawi ini s\iqah s\abat, Abu> H}a>tim menilai s\iqah, sementara Ibn Sa‘d 

menilai s\iqah ma’mu>n.
 654   

Hila>l bin Yasa>f ini tercatat sebagai murid dari Furwah bin Naufal dan guru 

dari Mans}u>r. Yah}ya> bin Ma‘i>n, al-‘Ajli, al-Z|ahabi>, dan Ibn H}ajar menilai rawi ini 

dinilai s\iqah.
655  

                                                           
651

Al-Mizzi>, op. cit., J. I, h. 328-340  
652

Al-Mizzi>, op. cit., J. II., h. 373. Ibn H}ibba>n, al-Siqa>t...op. cit., J. VIII., h. 115.  
653

Al-Mizzi>, op. cit., J. IV., h. 540-551. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. II., h. 505. Lihat juga Ibn 

H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. VI., h. 145. Abu> al-Wali>d al-Andalusi>, op. cit., J. I., h. 116. 
654

Al-Mizzi>, op. cit., J. XXVIII., h. 546-555.  
655Ibid., J. XXX., h. 353-355 



344 

 

Furwah bin Naufal al-Asyja‘i> ini tercatat sebagai murid dari A<‘isyah dan 

guru dari Hila>l bin Yasa>f. Ibn H}ibba>n mencantumkan rawi ini dalam kitabnya al-

S|iqa>t, sementara al-Z|ahabi> men-s\iqah-kannya.
656   

Belum ditemukan ada yang tercela dari rawi jalur hadis ini. Dengan 

demikian hadis ini bisa digunakan sebagai dalil. 

 

b. Kritik Matan 

Terlihat dari jalur sanad hadis ini diriwayatkan hanya melalui ‘A<’isyah 

Umm al-Mu’mini>n. Dengan demikian berarti hadis ini tidak memiliki sya>hid. 

Pada tingkat sahabat, hadis ini memiliki muttabi’. ‘A<’isyah Umm al-Mu’mini>n 

meriwayatkan hadis ini kepada Furwah bin Naufal dan Abu> Ish}a>q.  

Dari kandungan hadis, terlihat bahwa hadis ini diriwayatkan secara makna 

bukan secara lafal. hal ini terbukti bahwa pada sebagian riwayat frasa yang 

digunakan adalah   َما لَْ َأْعَملْ  َوَشر ِّاللَّه مَّ ِإِّن  أَع وذ  ِبَك ِمْن َشر  َما َعِمْلت , sementara 

sebagian lagi menggunakan  َما لَْ أَْعَملْ  َوِمْنَِّشر ِِّمْلت  عَ اللَّه مَّ ِإِّن  أَع وذ  ِبَك ِمْن َشر  َما . 

Sebagaimana penulis kemukakan pada awal pembahasan tentang kritik 

sanad, hadis ini juga diriwayatkan oleh banyak mukharrij. Di antara yang 

terpenting dan sekaligus menjadi pendukung hadis yang diteliti ini adalah yang 

diriwayatkan oleh Muslim berikut ini: 

ثَ َنا  َعنْ  َمْنص ور   َعنْ  َجرِير   َأْخبَ َرنَا قَاََل  لَِيْحَي  َواللَّْفظ   ِإبْ رَاِهيمَ  ْبن   َوِإْسَحق   ََيَْي  ْبن   ََيَْي  َحدَّ
 اللَّه   َصلَّى اللَّهِ  َرس ول   نَ َكا َعمَّا َعاِئَشةَ  َسأَْلت   قَالَ  اأْلَْشَجِعي   نَ ْوَفل   ْبنِ  فَ ْرَوةَ  َعنْ  ِهاَلل  
 َوِمنْ  َعِمْلت   َما َشر   ِمنْ  ِبكَ  أَع وذ   ِإِن   اللَّه مَّ  يَ ق ول   َكانَ  قَاَلتْ  اللَّهَ  ِبهِ  َيْدع و َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ 
 657أَْعَملْ  لَْ  َما َشر  

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Yah}ya> bin Yah}ya> dan Ish}a>q bin Ibra>hi>m -

dan lafaz ini milik Yah}ya>- mereka berkata; telah mengabarkan kepada kami 

                                                           
656Ibid.,  J. XXIII., h. 179-182.  
657

Muslim, loc. cit.  
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Jari>r dari Mans}u>r dari Hila>l dari Farwah bin Naufal al-Asyja‘i> dia berkata; 

"Saya pernah bertanya kepada ‘A<’isyah tentang doa yang pernah diucapkan 

oleh Rasu>lulla>h s}allalla>hu ‘alaihi wasallam memohon kepada Alla>h Azza wa 

Jalla. Maka ‘A<’isyah  menjawab; 'Sesungguhnya Rasu>lulla>h s}allalla>hu ‘alaihi 

wasallam pernah berdoa sebagai berikut: "Alla>humma inni> a‘u>z \ubika min 
syarri ma ‘amiltu wa min syarri ma> lam a‘mal (Ya Allah, aku berlindung 

kepada-Mu dari keburukan perbuatan yang telah aku lakukan dan yang 

belum aku lakukan).' 

Dengan mempertimbangkan dukungan dari riwayat Muslim ini dan 

memperhatikan komentar yang ditujukan pada rawi jalur sanad yang diteliti, 

penulis menyimpulkan bahwa hadis ini berstatus s}ah}i>h} li z\a>tih. 

 

44. Tambahan wa baraka>tuh pada salam pertama 

  658وكان أحيانا يزيد يف التسليمة األول : ) وبركاته (

Hadis ini tidak dapat ditelusuru melalui Mu’jam Mufahras li alfa>z} al-H}adi>s\ 

al-Nabawi>. Melalui program Maktabah Sya>milah penulis menemukan bahwa 

hadis ini selain diriwayatkan oleh Abu>> Da>wud, sebagaimana rujukan al-Alba>ni>, 

hadis yang senada juga dapat ditemukan dalam riwayat al-T}aya>lisi>
659

 dan al-

T}abra>ni>.
660

  

Di samping itu dengan cara manual penulis menemukan bahwa hadis ini 

terdapat dalam Sunan Abi> Da>wud, Kita>b al-S}ala>t, ba>b fi> al-Sala>m, hadis ke-997. 

Untuk lebih jelasnya hadis tersebut berbunyi sebagai berikut:
661

  

ثَ َنا َيَْ  ثَ َنا َعْبَدة  ْبن  َعْبِد اللَِّه َحدَّ ثَ َنا م وَسى ْبن  قَ ْيس  اْلَْْضَرِمي  َعْن َسَلَمَة َحدَّ َي ْبن  آَدَم َحدَّ
َصلَّْيت  َمَع النَِّب  َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم َفَكاَن  ْبِن ك َهْيل  َعْن َعْلَقَمَة ْبِن َواِئل  َعْن أَبِيِه قَالَ 

 ْْحَة  اللَِّه َوبَ رََكات ه  َوَعْن ِِشَالِِه السَّاَلم  َعَلْيك ْم َوَرْْحَة  اللَّهِ ي َسل م  َعْن ََيِيِنِه السَّاَلم  َعَلْيك ْم َورَ 
Artinya :  

Telah menceritakan kepada kami 'Abdah bin ‘Abdulla>h telah menceritakan 

kepada kami Yah}ya> bin A<dam telah menceritakan kepada kami Mu>sa> bin 

                                                           
658

Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, op. cit., h. 187. al-Alba>ni> menyebutkan bahwa hadis 

ini diriwayatkannya dari Abu> Da>wud, Ibn Khuzaimah, dan ‘Abd al-Raza>q. 
659

Al-T}aya>lisi>, op. cit., J. I., h. 230.  
660

Al-T}abra>ni>, op. cit., J. X., h. 127.  
661

Abu> Da>wud, op. cit., h. 173. 
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Qais al-Hadrami> dari Salamah bin Kuhail dari ‘Alqamah bin Wa >’il dari 

ayahnya dia berkata; "Aku Shalat  di belakang Rasu>lalla>h s}allalla>hu ‘alaihi 

wa sallam, beliau memberi salam ke arah kanan dengan mengucapkan 

"Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh (Semoga keselamatan, 

rahmat dan berkah Allah tetap atas kalian), " dan kearah kiri dengan 

mengucapkan "Assalamu 'alaikum warahmatullah (Semoga keselamatan dan 

rahmat Allah tetap atas kalian)." 

a. Kritik Sanad 

Jalur periwayatan hadis ini dapat dilihat pada gambar berikut ini. 
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Abu>> Da>wud dilahirkan pada tahun 202 Hijriyah dan wafat pada tahun 275 

Hijriyah di Bas}rah. Banyak komentar ulama tentang Abu>> Da>wud, antara lain: al-

Ha>kim Abu>> ‘Abd Allah, Abu>> ‘Abd Allah bin Mandah, Abu> > H}a>tim bin H}ibba>n 

dan lain-lain yang menilai positif pada mukharrij ini. Tercatat sebagai murid dari 

‘Abdah bin ‘Abdulla>h.
662

 

‘Abdah bin ‘Abdulla>h bernama lengkap ‘Abdah bin ‘Abdulla>h bin ‘Abdah 

bin al-Khuza>‘i> al-S}affa>r. Tercatat sebagai murid dari Yah}ya> bin A<dam
 
dan guru 

dari Abu>> Da>wud. al-Da>ruqut}ni> dan al-Nasa>’i> menilai rawi ini s\iqqah. Abu H}a>tim 

menilai s}adu>q. Sementara Ibn H}ajar menilai s}a>lih}. 663   

Yah}ya> bin A<dam bernama lengkap Yah}ya> bin A<dam bin Sulaima>n al-

Qurasyi> al-Umawi>. Tercatat sebagai murid dari Mu>sa> bin Qais al-H}ad}rami> dan 

guru dari ‘Abdah bin ‘Abdulla>h. Yah}ya> bin Ma‘i>n, al-Nasa>’i>, Abu> H}a>tim, dan Ibn 

Sa‘d menilai rawi ini s\iqah. Sementara Ibn H}ajar menilai s\iqah ha>fiz}. 664   

Mu>sa> bin Qais al-H}ad}rami> ini tercatat sebagai murid dari Salmah bin 

Kuhail dan guru dari Yah}ya> bin A<dam. Yah}ya> bin Ma‘i>n dan Ibnu Numair 

menilai rawi ini s\iqah. Abu> H}a>tim menilainya la> ba’sa bih. Periwayat ini ada juga 

yang menilainya beraliran syi’ah, di antara yang menilai seperti ini adalah Ibn 

H}ajar dan al-Z|ahabi>.
665   

Salmah bin Kuhail memiliki nama lengkap Salmah bin Kuhail bin H}us}ain 

al-H}ad}rami. Tercatat sebagai murid dari ‘Alqamah bin Wa>’il dan guru dari Mu>sa> 

                                                           
662

Lihat Jama>l al-Di>n Abi> al-Hajja>j Yu>suf al-Mizzi>, selanjutnya disebut al-Mizzi>, Tahz\i>b 
al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l (Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1973) J. XXI, h. 355-367 

663
al-Mizzi>, op. cit., J. XVIII., h. 537-539.  

664
al-Mizzi>, op. cit., J. XXXI., h. 188-192. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. IX., h. 128. Ibn 

H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. IX., h. 252. 
665

al-Mizzi>, op. cit., J. XXIX., h. 134-135. Lihat juga Ibnu Abi> H}a>tim, op. cit., J. VIII., h. 

157-159. Syams al-Di>n al-Z|ahabi>, Mi>za>n...op. cit., J. IV., h. 217. 
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bin Qais. Yah}ya> bin Ma‘i>n, Muh}ammad bin Sa‘d, dan al-‘Ijli> menilai rawi ini 

s\iqah. Sementara al-Nasa>’i> menilai s}\iqah s\abat. 666  

‘Alqamah bin Wa>’il bernama lengkap ‘Alqamah bin Wa>’il bin H}ujr al-

H}ad}rami> al-Kindi> al-Ku>fi>. Tercatat sebagai murid dari ayahnya, Wa>’il bin H}ujr, 

dan guru dari Salmah bin Kuhail. Ibn H}ajar dan Ibn H}ibba>n menilai rawi ini 

s\iqah.
667  

Berkenaan dengan penilaian terhadap Mu>sa> bin Qais al-H}ad}rami> yang 

dinilai beraliran syi‘ah, penulis tidak melihat adanya korelasi yang kuat dengan 

hadis yang sedang diteliti ini. Oleh karena itu penulis beranggapan bahwa hadis 

ini bisa digunakan sebagai dalil. 

 

b. Kritik Matan 

Terlihat dari jalur sanad ini hadis ini diriwayatkan melalui dua orang 

sahabat: Wa>’il dan ‘Abdulla>h bin Mas‘u>d. Hadis ini juga memiliki muta>bi’ yakni 

‘Alqamah bin Wa>’il, al-Aswad, dan Zirr bin Khubaisy. 

Terlihat dari susunan matan hadis ini diriwayatkan secara makna bukan 

lafal. Hal ini terbukti pada periwayatan Abu> Da>wud hadis ini menggunakan frasa 

هِ َفَكاَن ي َسل م  َعْن ََيِينِ  ... . Sementara pada jalur al-T}aya>lisi> terlihat menggunakan 

frasa...   َيَِيِنهِ  َعنْ  ي َسل م   َكانَ  أَنَّه . 

Penulis menemukan hadis yang senada dengan ini pada beberapa riwayat 

lain. Salah satu riwayat tersebut adalah yang diriwayatkan oleh al-Nasa>’i> berikut 

ini: 

ثَ َنا قَالَ  يَ ْعق وبَ  ْبن   ِإبْ رَاِهيم   َأْخبَ َرنَا  ْبن   اْلْ َسْي   أَنْ َبأَنَا قَالَ  َشِقيق   ْبنِ  اْلََْسنِ  ْبن   َعِلي   َحدَّ
ثَ َنا قَالَ  َواِقد   ثَ َنا قَال وا اأْلَْحَوصِ  َوَأِب  َواأْلَْسَودِ  َعْلَقَمةَ  َعنْ  ِإْسَحقَ  أَب و َحدَّ  ْبن   اللَّهِ  َعْبد   َحدَّ

                                                           
666

Al-Mizzi>, op. cit., J.XI., h. 313-317. Lihat juga Ibnu Abi> H}a>tim, op. cit., J. IV., h. 1170. 

Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. IV., h. 317.  
667

Al-Mizzi>, op. cit., J. XX., h. 312-313.  
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 َوَرْْحَة   َعَلْيك مْ  السَّاَلم   ََيِيِنهِ  َعنْ  ي َسل م   َكانَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى اللَّهِ  َرس ولَ  َأنَّ  َمْسع ود  
 بَ َياض   ي  َرى َحىتَّ  اللَّهِ  َوَرْْحَة   َعَلْيك مْ  السَّاَلم   َيَسارِهِ  َوَعنْ  اأْلََْيَنِ  َخد هِ  بَ َياض   ي  َرى َحىتَّ  اللَّهِ 

هِ   668اأْلَْيَسرِ  َخد 

Artinya: 

Telah mengabarkan kepada kami Ibra>hi>m bin Ya‘qu>b dia berkata; telah 

menceritakan kepada kami ‘Ali> bin al-H}asan bin Syaqi>q dia berkata; telah 

memberitakan kepada kami al-H}usain bin Wa>qid dia berkata; telah 

menceritakan kepada kami Abu> Ish}a>q dari ‘Alqamah dan al-Aswad dan Abu> 

al-Ahwas} mereka berkata; telah menceritakan kepada kami ‘Abdulla>h bin 

Mas‘u>d bahwasanya Rasu>lullah S}allalla>hu ‘Alahi Wa Sallam mengucapkan 

salam ke kanan -dengan ucapan-, "Assalamu'alaikum wa rahmatulla>h" 

hingga terlihat pipi kanannya yang putih, lalu ke sebelah kirinya -dengan 

ucapan- "Assalamu'alaikum wa rahmatulla>h" hingga terlihat pipi kirinya 

yang putih. 

Dengan demikian dan memperhatikan komentar terhadap rawi hadis yang 

sedang diteliti terutama pada rawi ‘Abdah bin ‘Abdulla>h yang dinilai s}adu>q dan 

s}a>lih}, penulis menyimpulkan hadis ini berstatus h}asan li z\a>tih. 

 

45. Tata Cara Salam 

Berkenaan dengan hal ini al-Alba>ni> mengemukakan hal berikut ini: 

أحياناعلى قوله عن يساره  –َيينه: ) السالم عليكم ورْحة اهلل ( اقتصر  كان إذا قال عن
669)السالم عليكم(:  

 

Ketika ditelusuri pada kitab Sunan al-Nasa>’i> yang menjadi rujukan al-

Alba>ni>, hadis ini ternyata dapat ditemukan dalam Kita>b al-S}ala>t, ba>b Kaifa al-

Sala>m ‘ala> al-Syima>l, hadis ke-1322. Secara lengkapnya hadis tersebut adalah 

sebagai berikut ini:
670

 

                                                           
668

Al-Nasa>’i>, op. cit., J. III., h. 63.  
669

Muh}ammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, op. cit., h. 187-188. al-Alba>ni> menyebutkan bahwa 

hadis ini diriwayatkannya dari al-Nasa>’i>, Ah}mad, dan al-Sira>j.  
670

Al-Nasa>’i>, op. cit., h. 216.  
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ح  َعْن َأْخبَ َرنَا َزْيد  ْبن  َأْخَزَم َعْن اْبِن َداو َد يَ ْعِن َعْبَد اللَِّه ْبَن َداو َد اْْل َرْيِبَّ َعْن َعِلي  ْبِن َصالِ 
َعْن النَِّب  َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َكَأِن  أَْنظ ر   ِص َعْن َعْبِد اللَّهِ َأِب ِإْسَحَق َعْن َأِب اأْلَْحوَ 

ِه َعْن ََيِيِنِه السَّاَلم  َعَلْيك ْم َوَرْْحَة  اللَِّه َوَعْن َيَسارِِه السَّاَلم  َعَلْيك ْم َوَرْحَْ   ة  اللَّهِ ِإَل بَ َياِض َخد 
Artinya :  

Telah mengabarkan kepada kami Zaid bin Akhzam dari Ibnu Da>wud 

‘Abdulla>h bin Da>wud Al Khuraibi dari '‘Ali>  bin S}a>lih} dari Abu> Ish}a>q dari 

Abu>l Ahwash dari '‘Abdulla>h dari Nabi Shallallahu ‘Alahi Wa Sallam, dia 

berkata; "Seolah-olah aku melihat pipinya yang putih disebelah kanannya -

saat mengucapkan- assala>mu ‘alaikum wa rahmat Alla>h. Dan disebelah 

kirinya -saat mengucapkan- assala>mu ‘alaikum wa rahmat Alla>h.    

a. Kritik Sanad 

Selain diriwayatkan oleh al-Nasa>’i>, sebagaimana rujukan al-Alba>ni>, hadis 

yang senada juga dapat ditemukan dalam riwayat Ibnu Abi> Syaibah
671

 dan al-

T}abra>ni>.
672

 Jalur periwayatannya dapat dilihat pada halaman berikutnya. 

Sementara rawi yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 

Zaid bin Akhzam ini tercatat sebagai murid dari ‘Abdulla>h bin Da>wud al-

Khuraibi> dan guru dari al-Nasa>’i>. Abu> H}a>tim, al-Nasa>’i> dan al-Da>ruqut}ni> menilai 

rawi ini s\iqah. Ibn H}ajar menilai s\iqah h}a>fiz}.673
 

Ibn Da>wud, yakni ‘Abdulla>h bin Da>wud ‘A<mir bin al-Rabi>‘ al-Hamda>ni> al-

Sya‘bi> al-Khuraibi>. Tercatat sebagai murid dari ‘Ali> > bin S}a>lih} dan guru dari Zaid 

bin Akhzam al-T}a>’i>. Abu> Zur‘ah, al-Nasa>’i>, dan Ibn Qani>’ menilai rawi ini s\iqah. 

Al-Da>ruqut}ni> menilai s\iqah zuhud.
674
  

‘Ali>> bin S}a>lih} bernama lengkap ‘Ali> > bin S}a>lih} bin S}a>lih} bin H}ayy al-

Hamda>ni> Abu>> Muh}ammad. Tercatat sebagai murid dari Abu>> Ish}a>q dan guru dari 

                                                           
671

Ibnu Abi> Syaibah, op. cit., J. I., h. 266.  
672

Al-T}abra>ni>, op. cit., J. X., h. 127. 
673

Al-Mizzi, op.cit., J. X., h. 5-7.  
674Ibid., J. XIV., h. 458-467. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. V., h. 47. Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. 

cit., J. VII., h. 60.  
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Ibn Da>wud. Ah}mad bin H}anbal, al-Nasa>’i>, Yah}ya> bin Ma‘i>n, al-‘Ijli dan Ibn H}ajar 

menilai rawi ini s\iqah.
 675
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Al-Mizzi, op.cit., J. XX, h. 464-468. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. VI., h. 190. Ibn H}ibba>n, 

al-S|iqa>t...op. cit., J. VII., h. 208.  
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Abu>> Ish}a>q adalah kunyah bagi ‘Amru>  bin ‘Abdulla>h bin ‘Ubaid. Periwayat 

ini memang dikenal dengan nama Abu>> Ish}a>q al-Sabi>‘i> al-Ku>fi>. Tercatat sebagai 

murid dari Abu>> al-Ah}was> dan guru dari ‘Ali>> bin S}a>lih}. Ah}mad bin H}anbal dan 

Yah}ya> bin Ma‘i>n menilai rawi ini s\iqah. Sementara al-Z|ahabi> menilai ah}ad al-

ah}lam.
676
   

Abu>> al-Ah}wa>s} adalah kunyah bagi ‘Auf bin Ma>lik bin Nad}lah al-Asyja‘i>, 

Abu>> al-Ah}was} al-Ku>fi>. Tercatat sebagai murid dari ‘Abdulla>h bin Mas‘u>d dan 

guru dari Abu>> Ish}a>q. Yah}ya> bin Ma‘i>n dan Ibn H}ajar menilai rawi ini s\iqah.
677
  

Dari penelitian ini—sejauh ini—belum ditemukan rawi melalui jalur ini 

yang dinilai negatif oleh para kritikus. Oleh karena itu penulis berkesimpulan 

bahwa hadis ini bisa digunakan sebagai dalil. 

 

b. Kritik Matan 

Terlihat dari jalur sanad hadis ini diriwayatkan dari tiga orang sahabat: 

‘Abdulla>h, ‘Alqamah, dan ‘Ali>. Namun demikian hanya jalur ‘Abdullah yang 

marfu>‘, sementara pada dua lainnya mauqu>f. 

Dari varian matan terlihat bahwa hadis ini memiliki matan yang bervariasi. 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hadis ini diriwayatkan secara makna 

bukan secara lafal. 

Hadis ini secara prinsip tidak terlalu jauh pembahasannya dengan hadis 

yang penulis teliti sebelumnya. Di antara hadis lain yang penulis temukan dapat 

mendukung hadis ini adalah sebagai berikut: 

                                                           
676

Al-Mizzi, op.cit., J. XXII., h. 102-113. Lihat juga Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., J. I., h. 147. 

Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t...op. cit., J. V., h. 177; Ah}mad bin ‘Ali> Manjuwiyah, op. cit., J. II., h. 383. 
677

Al-Mizzi, op.cit., h. 445-446.  
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ثَ َنا ثَ َنا قَاََل  اْلَمْعَن  َوح َسْي   َهاِشم   َحدَّ  اأْلَْحَوصِ  َأِب  َعنْ  ِإْسَحاقَ  َأِب  َعنْ  ِإْسرَائِيل   َحدَّ
 ََيِيِنهِ  َعنْ  ي َسل م   َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى اللَّهِ  َرس ولَ  ْيت  رَأَ  قَالَ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  يَزِيدَ  ْبنِ  َواأْلَْسَودِ 
هِ  بَ َياض   يَ ْبد وَ  َحىتَّ  اللَّهِ  َوَرْْحَة   َعَلْيك مْ  السَّاَلم    678َذِلكَ  ِبِْثلِ  َيَسارِهِ  َوَعنْ  اأْلََْيَنِ  َخد 

Artinya: 

Telah meneritakan kepada kami Ha>syim dan H}usain secara makna keduanya 

berkata; Telah menceritakan kepada kami Isra >’i>l dari Abu> Ish}a>q dari Abu> al-

Ahwas} dan al-Aswad bin Yazi>d dari Abdulla>h ia berkata; Aku melihat 

Rasu>lulla>h s}allalla>hu ‘alaihi wasallam memberi salam ke sebelah kanannya: 

al-sala>mu ‘alaikum wa rah}matulla>h hingga telihat putih pipi kanannya, dan 

ke sebelah kirinya seperti itu pula. 
 

Dengan data ini dan mempertimbangkan komentar para kritikus terhadap 

rawi ini, penulis berkesimpulan bahwa hadis yang sedang diteliti ini berstatus 

s}ah}i>h} li z}a>tih dan dapat digunakan sebagai h}ujjah. 

                                                           
678

Ah}mad bin H}anbal, op. cit., J.   



389

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah penulis teliti dalam disertasi ini, dapat disimpulkan

beberapa hal sebagai berikut:

1. Muh}ammad Na>s}ir al-Di>n bin al-Ha>j Nu>h al-Alba>ni> adalah salah seorang

ulama’ hadis yang dilahirkan di Asyqudarrah Albaniyah pada tahun 1333 H

dan meninggal di Yordania tahun 1420 H. Meskipun secara formal tidak

mendapatkan pendidikan tinggi, namun ia sangat menekuni hadis dan sempat

mengajar di Universitas Islam Madinah selama tiga tahun. Ia juga pernah

menjadi ketua jurusan Dirasah Islamiyah pada Fakultas Pasca Sarjana di

sebuah perguruan tinggi di kerajaan Yordania. al-Alba>ni> bahkan mendapat

penghargaan tertinggi dari kerajaan Arab Saudi berupa King Faisal

Foundation tanggal 14 z\ulkaidah 1419 H.

Ada lebih kurang 218 judul karya al-Alba>ni>. Buku yang menjadi kajian

utama dalam disertasi ini berjudul S}ifat Shalat Nabi> SAW. yang merupakan

cetakan ke-10 dan sekaligus edisi revisi. Di antara hal yang melatar

belakangi penulisan buku ini adalah kesadaran al-Alba>ni bahwa ia tidak

menemukan ada kitab lengkap yang membicarakan tentang shalat . Di

indonesia sendiri kitab ini banyak sekali dijadikan rujukan. Sebagai bukti

tidak kurang dari 6 (enam) penerbit yang telah menerjemahkan buku ini ke

dalam Bahasa Indonesia.

2. Dari hasil penelitian penulis berkenaan dengan validitas hadis ditemukan

kualias hadis sebagai berikut: 8 (delapan) hadis berstatus s}ah}i>h} li z}a>tih. Hadis

ini berkenaan dengan: Kewajiban Memasang Pembatas, Bacaan Ayat pada

Shalat Z}uhur dan As}ar, Cara Berdiri setelah Ruku‘,Berdo’a Setelah

Tasyahhud, Qunut, Waktu Qunut, Do’a sebelum salam, dan Tata Cara Salam.

10 (sepuluh) hadis berstatus s}ah}i>h} li gairih. Hadis ini berkenaan dengan:

Shalat  dengan duduk, Do’a Iftita>h, Memanjangkan Bacaan, Ayat yang

389
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Dibaca pada Shalat ‘Isya>, Memperindah Bacaan, Mengangkat Tangan Ketika

Akan Sujud, Anggota Tubuh yang Bercahaya pada Hari Kiamat, Waktu

Mengangkat Tangan ketika Takbir, Aktifitas yang Ada Dalam Setiap

Raka‘at, Do’a dalam tasyahhud.

11 (sebelas) hadis berstatus h}asan li z\a>tih. Hadis ini berkenaan dengan:

Shalat  dengan Duduk Bersila, Mengangkat Kedua Tangan, Membaca Ayat

al-Qur’an , Membaca dengan Suara Keras dan Pelan, Memperbaiki Bacaan

Imam, Berdiam Sejenak Setelah Membaca, Meletakkan Tangan Lebih

Dahulu ketika Akan Sujud, Memperlama Aktifitas dalam Shalat Karena

Adanya Alasan, Menggerakkan Jari ketika Tasyahhud (riwayat al-Nasa>’i>),

Qunut, Kewajiban ber-s}alawat kepada Nabi, dan Tambahan wa baraka>tuh

pada salam pertama.

3 (tiga) hadis berstatus h}asan li gairih. Hadis ini berkenaan dengan:

Bacaan Ruku>‘, Bacaan Sujud, dan Bacaan ketika Duduk antara Dua Sujud.

17 (tujuh belas) hadis berstatus d}a‘i>f. Hadis ini berkenaan dengan:

Shalat  dengan Bersandar, Shalat dengan Memakai sandal, Takbi>r,

Bersedekap di Dada, Larangan Menoleh, Isti‘a>z|ah, Memperpendek Shalat

Ketika Mendengar Tangisan Bayi, Bacaan setelah membaca alaisa z\a>lika bi

qa>dirin ‘ala> an yuh}yiya al-mauta dan sabih} ismi rabbik al-‘a‘la, Ukuran

Volume Bacaan Nabi, Surat yang Paling Enak Dibaca, Bacaan Shalat  Witir,

Memelankan Suara ketika Membaca Ayat, Membaca dengan Tarti>l,

Merenggangkan Kedua Siku, Pencuri dalam Shalat, Sifat Tasyahhud, Posisi

Duduk Tahiyyat akhir.

Sementara itu satu hadis, yakni tentang Petunjuk Bagi yang Salah dalam

Pelaksanaan Shalat, tidak penulis lanjutkan penelitiannya karena hadis ini

telah termktub dalam S}ah}i>h} al-Bukha>ri> dan S}ah}i>h} Muslim.

3. Penyelesaian permasalahan yang masih tampak bertentangan adalah sebagai

berikut: 2 (dua) masalah diselesaikan dengan cara al-jam ‘u dan al-takhyi>r.

Dua masalah ini adalah: a. Tidak ada dalil yang kuat berkenaan dengan
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posisi bersedekap ketika shalat. Namun demikian tidak diperbolehkan

melepaskan tangan; b. Diperbolehkan mendahulukan lutut atau tangan ketia

akan turun sujud. 4 (empat) masalah diselesaikan dengan cara al-tarji>h.

Empat masalah ini adalah: a. Dalil tentang tidak ada perbedaan antara praktik

shalat laki-laki dan perempuan lebih kuat dianding sebaliknya; b. Duduk

iftirasy dalam shalat yang hanya memiliki satu tasyahhud memiliki dalil yang

lebih kuat dibandingkan duduk tawarru’; c. Tidak menggerakkan jari ketika

tasyahhud lebih kuat dibanding dalil menggerakkan jari ketika tasyahhud; d.

Dalil tentang menggunakan pembatas shalat harus diletakkan di depan orang

yang sedang shalat lebih kuat dibandingkan sebaliknya.

B. Implikasi Penelitian

 Shalat dalam Islam memiliki arti yang sangat penting. Karena posisi inilah

sehingga berbagai perbedaan yang muncul menjadi wacana yang sangat

kental. Perbedaan itu tidak hanya pada tataran wacana dan bahkan hingga

pertikaian fisik. Oleh karena itu perlu adanya pengkajian lebih menyeluruh

dan komprehensif untuk meminimalisir perbedaan tersebut.

 Dalam menyikapi berbagai perbedaan itu maka sangat diperlukan kajian yang

mendalam yang berhubungan dengan segala dalil. Kajian ini digunakan untuk

mendukung ke arah penyatuan persepsi atau paling tidak membangun sikap

toleransi terhadap perbedaan yang berlandaskan pada dalil-dalil yang jelas.

 Penelitian yang penulis lakukan ini bisa menjadi alternatif pemikiran ke arah

inklusifitas beragama dalam Islam.
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Lampiran
Matan Hadis yang Diteliti

1. Solat duduk

 ِثـََنا َمْنُصوٌر َعْن ِهَالِل ْبن ثـََنا َحيَْىي َعْن ُسْفَياَن قَاَل َحدَّ َيَساٍف َأْخبَـَرنَا ُعبَـْيُد اللَِّه ْبُن َسِعيٍد قَاَل َحدَّ
نَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي َجاِلًسا فـَُقْلُت رَأَْيُت الَعْن َأِيب َحيَْىي َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرٍو قَالَ 

ْثُت أَنََّك قـُْلَت ِإنَّ َصَالَة اْلَقاِعِد َعَلى النِّْصِف ِمْن َصَالِة اْلَقائِِم َوأَْنَت ُتَصلِّي قَاِعًدا قَاَل أَ  َجْل ُحدِّ
)النسائي(رواه .َوَلِكينِّ َلْسُت َكَأَحٍد ِمْنُكمْ 

 َّثـََنا ُقْطَبُة َعِن اَألْعَمِش َعْن َحِبيِب ْبِن َأِىب َحد ثـََنا َحيَْىي ْبُن آَدَم َحدَّ ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن َأِىب َشْيَبَة َحدَّ
َو َمرَّ ِبِه َوهُ -صلى اهللا عليه وسلم- ثَاِبٍت َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن بَابَاْه َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرٍو َأنَّ النَِّىبَّ 

)ابن ماجه(رواه ». َصَالُة اْجلَاِلِس َعَلى النِّْصِف ِمْن َصَالِة اْلَقاِئِم « ُيَصلِّى َجاِلًسا فـََقاَل 
 َثِىن ثـََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َجْعَفٍر َحدَّ ثـََنا ِبْشُر ْبُن ُعَمَر َحدَّ ثـََنا َنْصُر ْبُن َعِلىٍّ اجلَْْهَضِمىُّ َحدَّ ِإْمسَاِعيُل َحدَّ

َخرََج فـََرَأى أُنَاًسا - صلى اهللا عليه وسلم-مَِّد ْبِن َسْعٍد َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َأنَّ َرُسوَل اللَِّه ْبُن حمَُ 
)ابن ماجه(رواه ». َصالَُة اْلَقاِعِد َعَلى النِّْصِف ِمْن َصَالِة اْلَقاِئِم « ُيَصلُّوَن قـُُعوًدا فـََقاَل 

ثـََنا ثـَْنا: ُشْعَبةُ لَ قَاَسِعيٍد،ْبنُ َحيَْىي َحدَّ َحيَْىي،َأِيب َعنْ ِيَساٍف،ْبنِ ِهَاللِ َعنْ َمْنُصوٍر،َعنْ ُحدِّ
ِمنْ النِّْصفِ َعَلىاْجلَاِلسِ َصَالةُ : " قَالَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىالنَِّيبِّ َعنِ َعْمرٍو،ْبنِ اهللاِ َعْبدِ َعنْ 

)أمحد بن حنبل(رواه اْلَقاِئمِ َصَالةِ 
ثـََنا ْبنِ اهللاِ َعْبدِ َعنْ ُموَسى،أَبَايَُكىنَّ َشْيخٍ َعنْ ثَاِبٍت،َأِيب ْبنِ َحِبيبِ َعنْ ُسْفَياَن،َعنْ وَِكيٌع،َحدَّ

النِّْصفِ َعَلىاْلَقاِعدِ َصَالةُ : " قَالَ َوَسلََّم،َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىالنَِّيبِّ َعنِ -أُرَاهُ : ُسْفَيانُ قَالَ - َعْمرٍو
)أمحد بن حنبل(رواه اْلَقاِئمِ َصَالةِ ِمنْ 

ثـََنا َعْبدِ َعنْ َحيَْىي،َأِيب َعنْ َيَساٍف،ْبنِ ِهَاللِ َعنْ َمْنُصوٍر،َعنْ ُسْفَياُن،َأْخبَـَرنَاالرَّزَّاِق،َعْبدُ َحدَّ
اِهللا،َرُسولَ يَا: فـَُقْلتُ قَاِعًدا،ُيَصلِّيوَ َوهُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىالنَِّيبَّ أَتـَْيتُ : قَالَ َعْمرٍو،ْبنِ اهللاِ 
ُتَصلِّيَوأَْنتَ " اْلَقاِئمِ َصَالةِ ِمنْ النِّْصفِ َعَلىاْلَقاِعدِ َصَالةَ َأنَّ : " قـُْلتَ أَنَّكَ ُحدِّْثتُ ِإينِّ 

)أمحد بن حنبل(رواه " ِمْنُكمْ َكَأَحدٍ َلْستُ َوَلِكينِّ َأَجْل،: " قَالَ َجاِلًسا؟
ثـََنا ثناَسِعيٍد،ْبنُ َحيَْىي ناُموَسى،أَبُوَوثناحَمْنُصوٍر،َعنْ َجرِيٌر،ثناُموَسى،ْبنُ يُوُسفُ َحدَّ

َثِين ُسْفَياُن، ِهَاللِ َعنْ َمْنُصوٍر،َعنْ ُسْفَياَن،َعنْ َسِعيٍد،ْبنُ َحيَْىي نابـُْنَداٌر،َوثناحَمْنُصوٌر،َحدَّ
َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولَ َرأَْيتُ : قَالَ َعْمرٍوْبنِ اللَّهِ َعْبدِ َعنْ َحيَْىي،ِيب أَ َعنْ َيَساٍف،ْبنِ 

ْثتُ قـُْلتُ َجاِلًساُيَصلِّي »اْلَقائِمِ َصَالةَ ِمنْ النِّْصفِ َعَلىاْجلَاِلسِ َصَالةَ ِإنَّ : «تـَُقولُ أَنَّكَ ُحدِّ
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: قَالَ : بـُْنَدارٌ يـَُقلْ ملَْ ُموَسى،َأِيب َحِديثِ َلْفظُ َهَذا،»ِمْنُكمْ َكَأَحدٍ َلْستُ َوَلِكينِّ َأَجْل،: «قَالَ 
)ابن خزمية(رواه »َأَجلْ «

 ُثـََنا أَب ثـََنا يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب َحدَّ و َداُوَد َأْخبَـَرنَا أَبُو َبْكِر ْبُن ُفوَرَك َأْخبَـَرنَا َعْبُد اللَِّه ْبُن َجْعَفٍر َحدَّ
ُث َعْن َأِىب َحيَْىي اَألْعرَجِ  ْعُت ِهَالَل ْبَن َيَساٍف ُحيَدِّ ثـََنا ُشْعَبُة َعْن َمْنُصوٍر قَاَل مسَِ الطََّياِلِسىُّ َحدَّ

َصَالُة اْلَقاِعِد َعَلى :« قَاَل -صلى اهللا عليه وسلم- َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرٍو َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 
َأْخَرَجُه ُمْسِلٌم ِمْن َحِديِث ُغْنَدٍر َعْن ُشْعَبَة. {ق} ِىف َحِديِث ». ِة اْلَقاِئِم النِّْصِف ِمْن َصالَ 

َصالَُة :« بِالصَّالَِة َجاِلًسا ، َوَأنَّ قـَْوَلُه - صلى اهللا عليه وسلم-َجرِيٍر َعْن َمْنُصوٍر َختِْصيُص النَِّىبِّ 
ِىف َغْريِِه َوَذِلَك يَرُِد ِإْن َشاَء اللَُّه تـََعاَىل ِىف بَاِب ». ِم اْلَقاِعِد َعَلى النِّْصِف َمْن َصالَِة اْلَقائِ 

)البيهقى(رواه اخلََْصاِئِص ِىف أَوَِّل ِكَتاِب النَِّكاِح. 
ثـََنا ثـََنا: قَالَ َداُودَ أَبُوَحدَّ ِيب أَ َعنْ ُحيَدِّثُ َيَساٍف،ْبنَ ِهَاللَ مسَِْعتُ : قَالَ َمْنُصوٍر،َعنْ ُشْعَبُة،َحدَّ

اْلَقاِعدِ َصَالةُ : «قَالَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولَ َأنَّ َعْمرٍو،ْبنِ اللَّهِ َعْبدِ َعنْ اْألَْعرَِج،َحيَْىي 
)الطيالسي(رواه »اْلَقاِئمِ َصَالةِ ِمنْ النِّْصفِ َعَلى

 ِثـََنا َأْمحَُد ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبن ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن ِسَناٍن اْلَعَوِقىُّ َحدَّ ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َغاِلٍب َحدَّ زِيَاٍد َحدَّ
ثـََنا َشرِيٌك َعْن ِإبـْرَاِهيَم ْبِن ُمَهاِجٍر َعْن ُجمَاِهٍد َعْن َمْوالَُه السَّاِئِب َعْن َعاِئَشَة َرفـََعْتُه قَاَلتْ  « َحدَّ

)الدارقطىن(رواه ». ْن َصَالِة اْلَقاِئِم ِإالَّ اْلُمتَـَربَِّع َصالَُة اْلَقاِعِد َعَلى النِّْصِف مِ 

2. Solat bersandar

 ثـََنا َأِىب َعْن َشْيَباَن َعْن ُحَصْنيِ ْبِن َعْبِد ثـََنا َعْبُد السََّالِم ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن اْلَواِبِصىُّ َحدَّ الرَّْمحَِن َحدَّ
ِدْمُت الرَّقََّة فـََقاَل ِىل بـَْعُض َأْصَحاِىب َهْل َلَك ِىف َرُجٍل ِمْن َأْصَحاِب َعْن ِهَالِل ْبِن ِيَساٍف قَاَل قَ 

قَاَل قـُْلُت َغِنيَمٌة َفَدفـَْعَنا ِإَىل َواِبَصَة قـُْلُت ِلَصاِحِىب نـَْبَدأُ فـَنَـْنظُُر ِإَىل -صلى اهللا عليه وسلم- النَِّىبِّ 
ٌة َذاُت أُُذنـَْنيِ َوبـُْرُنُس َخزٍّ أَْغبَـُر َوِإَذا ُهَو ُمْعَتِمٌد َعَلى َعًصا ِىف َصالَتِِه َدلِِّه فَِإَذا َعَلْيِه قـََلْنُسَوٌة َالِطئَ 

ثـَْتِىن أُمُّ قـَْيٍس بِْنُت ِحمَْصٍن َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  -صلى اهللا عليه وسلم-فـَُقْلَنا بـَْعَد َأْن َسلَّْمَنا. فـََقاَل َحدَّ
)داودوأب(رواه اختَََّذ َعُموًدا ِىف ُمَصالَُّه يـَْعَتِمُد َعَلْيِه. َلمَّا َأَسنَّ َوَمحََل اللَّْحمَ 

ُعبَـْيدُ ثناالزُّْهرِيُّ،ِإْسَحاقَ ْبنُ ِإبـْرَاِهيمُ ثناالشَّْيَباِينُّ،ُعْقَبةَ ْبنِ ُحمَمَّدِ ْبنُ َعِليُّ احلََْسنِ أَبُوَأْخبَـَرنَا
َيَساٍف،ْبنِ ِهَاللِ َعنْ الرَّْمحَِن،َعْبدِ ْبنِ ُحَصْنيِ َعنْ الرَّْمحَِن،َعْبدِ ْبنُ َشْيَبانُ أَنـَْبأَ ُموَسى،ْبنُ اللَّهِ 
َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىالنَِّيبِّ َأْصَحابِ ِمنْ َرُجلٍ ِيف َلكَ َهلْ : َأْصَحاِيب بـَْعضُ ِيل فـََقالَ الرَّقَّةَ َقِدْمتُ : قَالَ 

َدلِّهِ ِإَىل فـََنَظرَ نـَْبَدأُ،: ِلَصاِحِيب قـُْلتُ َمْعَبدٍ ْبنِ َواِبَصةَ ِإَىل َفَدفـََعَنا،َغِنيَمةٌ نـََعمْ : قـُْلتُ : قَالَ َوَسلََّم؟
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َصَالتِِه،ِيف َعًصاَعَلىُمْعَتِمدٌ ُهوَ َوِإَذاُغبـٌُر،َخزَوبـُْرُنسُ أُُذنـَْنيِ،َذاتُ َالِطَئةٌ قـََلْنُسَوةُ َعَلْيهِ فَِإَذا
ثـَْتِين : فـََقالَ َسلَّْمَنا،َأنْ بـَْعدَ َلهُ فـَُقْلَنا َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولَ َأنَّ ِحمَْصٍن،بِْنتُ قـَْيسٍ أُمُّ َحدَّ
َصِحيحٌ َحِديثٌ َهَذا. «»َعَلْيهِ يـَْعَتِمدُ الصََّالةِ ِيف َعُموًدااختََّذَ اللَّْحمَ َوَمحَلَ َأَسنَّ،َلمَّا«َوَسلَّمَ 
)حلاكم(رواه ا»إِلَْيهِ الطَّرِيقِ ِلَفَسادِ َمْعَبدٍ ْبنِ ِلَواِبَصةَ ُخيَرَِّجاملَْ أَنـَُّهَماَغيـْرَ ْنيِ الشَّْيخَ َشْرطِ َعَلى

 َِّة ْيَباِىنُّ بِاْلُكوفَ َأْخبَـَرنَا ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّه اْحلَاِفُظ َأْخبَـَرنَا أَبُو احلََْسِن : َعِلىُّ ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن ُعْقَبَة الش
ثـََنا ُعبَـْيُد اللَِّه ْبُن ُموَسى َأْخبَـَرنَا َشْيَباُن ْبُن َعْبدِ  ثـََنا ِإبـْرَاِهيُم ْبُن ِإْسَحاَق الزُّْهرِىُّ َحدَّ الرَّْمحَِن َعْن َحدَّ

َحاِىب َهْل ُحَصْنيِ ْبِن َعْبِد الرَّْمحَِن َعْن ِهَالِل ْبِن ِيَساٍف قَاَل : َقِدْمُت الرَّقََّة فـََقاَل ِىل بـَْعُض َأصْ 
؟ قَاَل قـُْلُت : َغِنيَمٌة َفَدفـَْعَنا ِإَىل َواِبَصَة -صلى اهللا عليه وسلم- َلَك ِىف َرُجٍل ِمْن َأْصَحاِب النَِّىبِّ 

َوبـُْرُنُس َخزٍّ ْبِن َمْعَبٍد فـَُقْلُت ِلَصاِحِىب : نـَْبَدأُ فـَنَـْنظُُر ِإَىل َدلِِّه فَِإَذا َعَلْيِه قـََلْنُسَوٌة َالِطَيٌة َذاُت أُُذنـَْنيِ 
ثـَْتِىن أُ  مُّ قـَْيٍس أَْغبَـُر ، َوِإَذا ُهَو ُمْعَتِمٌد َعَلى َعًصا ِىف َصالَتِِه ، فـَُقْلَنا َلُه بـَْعَد َأْن َسلَّْمَنا فـََقاَل : َحدَّ

َها : َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  َل اللَّْحَم َلمَّا َأَسنَّ َومحََ - صلى اهللا عليه وسلم- بِْنُت ِحمَْصٍن َرِضَى اللَُّه َعنـْ
)البيهقى(رواه اختَََّذ َعُموًدا ِىف ُمَصالَُّه يـَْعَتِمُد َعَلْيِه. 

3. Shalat dengan Duduk Bersila

ثـََنا أَبُو َداُوَد احلََْفرِيُّ َعْن َحْفٍص َعْن ُمحَْيٍد َعْن َعْبِد ال لَِّه ْبِن َأْخبَـَرنَا َهاُروُن ْبُن َعْبِد اللَِّه قَاَل َحدَّ
قَاَل أَبُو َعْبد الرَّْمحَِن َال .رَأَْيُت النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي ُمتَـَربـًِّعايٍق َعْن َعاِئَشَة قَاَلتْ َشقِ 

َر َأِيب َداُوَد َوُهَو ثَِقٌة َوَال َأْحِسُب َهَذا احلَِْديَث ِإالَّ َخطَ  ًأ َواللَُّه أَْعَلُم َأَحًدا َرَوى َهَذا احلَِْديَث َغيـْ
)النسائي(رواه .تـََعاَىل أَْعَلمُ 

قَالَ َداُودَ أَبُوثنا: قَاَال ُموَسىْبنُ َويُوُسفُ املخزومي،اْلُمَباَركِ ْبنِ اللَّهِ َعْبدِ ْبنُ ُحمَمَّدُ نا :
َعْبدِ َعنْ ُمحَْيٍد،َعنْ ِغَياٍث،ْبنِ َحْفصِ َعنْ َسْعٍد،ْبنُ ُعَمرُ : يُوُسفُ َوقَالَ احلََْفرِيُّ،: املخزومي

ابن (رواه ُمتَـَربـًِّعاُيَصلِّيَوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولَ رَأَْيتُ : قَاَلتْ َعاِئَشةَ َعنْ َشِقيٍق،ْبنِ اللَّهِ 
)خزمية

 َثِين ،يـَْعُقوبَ ْبنُ َأْمحَدُ َسِعيدٍ أَبُوَحدَّ أَبُوثناَأِيب،ثنااللَِّه،َعْبدِ ْبنِ َهاُرونَ ْبنُ ُموَسىثناالثـََّقِفيُّ
َثِين احلََْفرِيُّ،َداُودَ  أَنـََّهاَعاِئَشَة،َعنْ َشِقيٍق،ْبنِ اللَّهِ َعْبدِ َعنْ ُمحَْيٍد،َعنْ ِغَياٍث،ْبنُ َحْفصُ َحدَّ
َشْرطِ َعَلىَصِحيحٌ َحِديثٌ َهَذا»ُمتَـَربـًِّعاُيَصلِّيَوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولَ رَأَْيتُ : «قَاَلتْ 

)حلاكم(رواه ا"ُخيَرَِّجاهُ وَملَْ الشَّْيَخْنيِ،
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 ثنااْألَْصبَـَهاِينِّ،ْبنِ َسِعيدِ ْبنُ ُحمَمَّدُ ثناُخَزْميََة،ْبنُ السَّرِيُّ ثناَهاِنٍئ،ْبنِ َصاِلحِ ْبنُ ُحمَمَّدُ َأْخبَـَرِين
رَأَْيتُ : قَاَلتْ َعاِئَشَة،َعنْ َشِقيٍق،ْبنِ اللَّهِ َعْبدِ َعنْ قـَْيٍس،ْبنِ ُمحَْيدِ َعنْ ِغَياٍث،ْبنُ َحْفصُ 
الشَّْيَخْنيِ،َشْرطِ َعَلىَصِحيحٌ َحِديثٌ َهَذا. «»ُمتَـَربـًِّعاُيَصلِّي«َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولَ 

)حلاكم(رواه ا»ُخيَرَِّجاهُ وَملَْ 
 َثـََنا ُموَسى ْبُن َهاُرونَ َأْخبَـَرنَا أ بُو َعْبِد اللَِّه اْحلَاِفُظ َأْخبَـَرنَا أَبُو َسِعيٍد : َأْمحَُد ْبُن يـَْعُقوَب الثـََّقِفىُّ َحدَّ

ثـََنا َحْفُص ْبُن ِغَياٍث َعْن ُمحَْيٍد َعْن  ثـََنا أَبُو َداُوَد احلََْفرِىُّ َحدَّ ثـََنا َأِىب َحدَّ ِد اللَِّه َعبْ ْبِن َعْبِد اللَِّه َحدَّ
َها أَنـََّها قَاَلْت : َرأَْيُت َرُسوَل اللَِّه  -صلى اهللا عليه وسلم- ْبِن َشِقيٍق َعْن َعاِئَشَة َرِضَى اللَُّه َعنـْ

)البيهقى(رواه ُيَصلِّى ُمتَـَربـًِّعا. 
 َثـَن ثـََنا ُمَعاُذ ْبُن ُمَعاٍذ َأْخبَـَرنَا أَبُو احلَُْسْنيِ ْبُن ِبْشرَاَن َأْخبَـَرنَا ِإْمسَاِعيُل الصَّفَّاُر َحدَّ ا َسْعَداُن َحدَّ

ثـََنا ُمحَْيٌد الطَِّويُل قَاَل : َرأَْيُت َبْكَر ْبَن َعْبِد اللَِّه ُيَصلِّى ُمتَـَربـًِّعا َوُمتَِّكًئا. {ت} َوُروِّينَ  ا َعْن َحدَّ
وِّيَنا َعْن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز أَنَُّه فـََعَلُه. ُجمَاِهٍد َوِإبـْرَاِهيَم النََّخِعىِّ ِىف اْلَمرِيِض ُيَصلِّى ُمتَـَربـًِّعا. َورُ 

)البيهقى(رواه َويُْذَكُر َعِن اْبِن َعبَّاٍس أَنَُّه َكرَِهُه. 
 ُثـََنا َهار ثـََنا أَبُو َعْبِد الرَّْمحَِن النََّساِئىُّ َحدَّ ُل ِمبَكََّة َحدَّ ثـََنا احلََْسُن ْبُن اخلَِْضِر اْلُمَعدِّ ُن َعْبِد وُن بْ َحدَّ

ثـََنا أَبُو َداُوَد احلََْفرِىُّ َعْن َحْفِص ْبِن ِغَياٍث َعْن ُمحَْيٍد َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َشِقيٍق َعْن عَ  اِئَشَة اللَِّه َحدَّ
)الدارقطىن(رواه ُيَصلِّى ُمتَـَربـًِّعا.- صلى اهللا عليه وسلم-قَاَلْت رَأَْيُت النَِّىبَّ 

4. Shalat dengan Memakai Sandal

ثـََنا َسِعيدٍ ْبنِ َحيَْىي َعنْ احلَْرَّاِينُّ،يَزِيدَ ْبنُ َخمَْلدُ نا: قَالَ اْلُمَقوِّمُ َحِكيمٍ ْبنُ َحيَْىي نا: قَالَ َأْمحَدُ َحدَّ
قَائًِماَيْشَربُ مَ َوَسلَّ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولَ رَأَْيتُ : «قَاَلتْ َعاِئَشةَ َعنْ َعطَاٍء،َعنْ اْألَْنَصارِيِّ،

)لطرباين(رواه ا»َيَسارِهِ َوَعنْ َميِيِنهِ َعنْ الصََّالةِ ِمنَ َويـَْنَصِرفُ َوَحاِفًيا،ُمْنَتِعًال َوُيَصلِّيَوقَاِعًدا،
 َثـََنا َعِليُّ ْبُن اْلُمَباَرِك َعْن ُحَسْنيٍ اْلُمَعلِِّم َعْن ع ثـََنا ُمْسِلُم ْبُن ِإبـْرَاِهيَم َحدَّ ْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن َحدَّ

ِه قَالَ  . سنن أىب داود.رَأَْيُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي َحاِفًيا َوُمْنَتِعًال أَبِيِه َعْن َجدِّ
 َثـََنا يَزِيُد ْبُن ُزَرْيٍع َعْن ُحَسْنيٍ اْلُمع ثـََنا ِبْشُر ْبُن ِهَالٍل الصَّوَّاُف َحدَّ لِِّم َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب َحدَّ

ِه قَالَ  ابن (رواه .رَأَْيُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي َحاِفًيا َوُمْنَتِعًال َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ
)ماجه

ثـََنا هِ َعنْ أَبِيِه،َعنْ ْيٍب،ُشعَ ْبنِ َعْمرِوَعنْ اْلُمْكِتِب،ُحَسْنيِ َعنْ َعوَّاٍم،ْبنُ َعبَّادُ َحدَّ َأنَّ : «َجدِّ
(رواه ابن أيب شيبة)»َوُمْنَتِعًال َحاِفًياُيَصلِّيَكانَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىالنَِّيبَّ 
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ثـََنا ثـََناَجْعَفٍر،ْبنُ ُحمَمَّدُ َحدَّ ُشَعْيٍب،ْبنِ ِروَعمْ َعنْ اْلُمَعلِِّم،ُحَسْنيٍ َعنْ َعُروبََة،َأِيب ْبنُ َسِعيدُ َحدَّ
ِه،َعنْ أَبِيِه،َعنْ  َوَعنْ َميِيِنهِ َعنْ ينَفِتلُ ُيَصلِّيَوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاهللاِ َرُسولَ َرأَْيتُ : " قَالَ َجدِّ

)أمحد بن حنبل(رواهَوقَاِعًداقَائًِماَيْشَربُ َورَأَيـُْتهُ َوُمْنَتِعًال،َحاِفًياُيَصلِّيَورَأَيـُْتهُ ِمشَالِِه،
ثـََنا ثـََناِإبـْرَاِهيَم،ْبنُ ُمْسِلمُ َحدَّ ُشَعْيٍب،ْبنِ َعْمرِوَعنْ اْلُمَعلِِّم،ُحَسْنيٍ َعنْ اْلُمَباَرِك،ْبنُ َعِليُّ َحدَّ

ِه،َعنْ أَبِيِه،َعنْ  (رواه »َوُمْنَتِعًال اَحاِفيً ُيَصلِّي«َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولَ َرأَْيتُ : قَالَ َجدِّ
)داودو أب

5. Kewajiban Memasang Pembatas

ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن َأِيب َشْيَبَة َوَحا ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن الصَّبَّاِح ْبِن ُسْفَياَن َأْخبَـَرنَا ُسْفَياُن ح و َحدَّ ِمُد ْبُن َحدَّ
ثـََنا ُسْفَياُن عَ  ْن َصْفَواَن ْبِن ُسَلْيٍم َعْن نَاِفِع ْبِن ُجبَـْريٍ َعْن َسْهِل ْبِن َأِيب َحيَْىي َواْبُن السَّرِْح قَاُلوا َحدَّ

َها َال َحْثَمةَ  رٍَة فـَْلَيْدُن ِمنـْ ُلُغ بِِه النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِإَذا َصلَّى َأَحدُُكْم ِإَىل ُستـْ يـَْقَطْع يـَبـْ
)داودو أب(رواه الشَّْيطَاُن َعَلْيِه َصَالتَُه. 

 ِثـََنا ُسْفَياُن َعْن َصْفَواَن ْبِن ُسَلْيٍم َعْن نَاف ِع ْبِن َأْخبَـَرنَا َعِليُّ ْبُن ُحْجٍر َوِإْسَحُق ْبُن َمْنُصوٍر قَاَال َحدَّ
ا َصلَّى َأَحدُُكْم ِإَىل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإذَ ُجبَـْريٍ َعْن َسْهِل ْبِن َأِيب َحْثَمَة قَالَ 

َها َال يـَْقَطَع الشَّْيطَاُن َعَلْيِه َصَالتَهُ  رٍَة فـَْلَيْدُن ِمنـْ )النسائي(رواه ُستـْ
 َْنَة ، َعْن َصْفَواَن ْبِن ُسَلْيٍم ، َعْن نَاِفِع ْبِن ُجبَـْريٍ ، َعْن َسْهِل ْبِن َأِيب َحث ثـََنا ُسْفَياُن ْبُن ُعيَـيـْ َمَة َحدَّ

ُلغُ  ْيِه بِِه النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل : َوقَاَل ُسْفَياُن َمرًَّة : ِإنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى اللَُّه َعلَ ، يـَبـْ
َها ، َما َال يـَْقَطُع الشَّْيطَاُن َعَلْيِه َصالَتَهُ  رٍَة فـَْلَيْدُن ِمنـْ (رواه َوَسلََّم قَاَل : ِإَذا َصلَّى َأَحدُُكْم ِإَىل ُستـْ

)أمحد بن حنبل
ثـََنا: قَالَ اْحلَُباِب،ْبنُ اْلَفْضلُ َأْخبَـَرنَا ثـََنا: قَالَ َبشَّاٍر،ْبنُ ِإبـْرَاِهيمُ َحدَّ ثـََنا: قَالَ ُسْفَياُن،َحدَّ َحدَّ

اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبَّ نَّ أَ َحْثَمَة،َأِيب ْبنِ َسْهلِ َعنْ ُمْطِعٍم،ْبنِ ُجبَـْريِ ْبنِ نَاِفعِ َعنْ ُسَلْيٍم،ْبنُ َصْفَوانُ 
رَةٍ ِإَىل َأَحدُُكمْ َصلَّىِإَذا: «قَالَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ  َها،فـَْلَيْدنُ ُستـْ »َصَالتَهُ َعَلْيهِ الشَّْيطَانُ يـَْقَطعِ َال ِمنـْ

)ابن حبان(رواه 
 َثـََنا ُعْثَماُن ْبُن َأِىب َشْيَبَة َأْخبَـَرنَا أَبُو َعِلىٍّ الرُّوْذبَارِىُّ َأْخبَـَرنَا ُحمَمَُّد ْبُن َبْكٍر ح ثـََنا أَبُو َداُوَد َحدَّ دَّ

ثـََنا ُسْفَياُن َعْن َصْفَواَن ْبِن ُسَلْيٍم َعْن نَاِفِع ْبِن ُجبَـْريٍ  َعْن َوَحاِمُد ْبُن َحيَْىي َواْبُن السَّرِْح قَاُلوا َحدَّ
ُلُغ بِِه النَِّىبَّ  ِإَذا َصلَّى َأَحدُُكْم ِإَىل :« أَنَُّه قَاَل -عليه وسلمصلى اهللا-َسْهِل ْبِن َأِىب َحْثَمَة يـَبـْ

َها ، َال يـَْقَطُع الشَّْيطَاُن َعِليِه َصالَتَُه  رٍَة فـَْلَيْدُن ِمنـْ قَاَل أَبُو َداُوَد : َوَرَواُه َواِقُد ْبُن ُحمَمٍَّد َعْن ». ُستـْ
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ِد ْبِن َسْهٍل َعِن النَِّىبِّ َصْفَواَن َعْن ُحمَمَِّد ْبِن َسْهٍل َعْن أَبِيِه َأْو َعنْ  -صلى اهللا عليه وسلم- ُحمَمَّ
)البيهقى(رواه َوقَاَل بـَْعُضُهْم َعْن نَاِفِع ْبِن ُجبَـْريٍ َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد َواْخُتِلَف ِىف ِإْسَناِدهِ 

 حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبري عن سهل بن
] قال إذا صلى أحدكم إيل سرتة فليدن منها ال يقطع 250حثمة يبلغ به النيب ص [ ص أيب 

)ابن أيب شيبة(رواه الشيطان عليه صالته
 َّثـََنا ُسَلْيَماُن بن أَيُّوَب الصَُّرْيِفيِينُّ ، َحد ثـََنا ُحمَمَُّد بن اْلَعبَّاِس اَألْخَرُم اَألْصبَـَهاِينُّ ، َحدَّ ثـََنا ِبْشُر َحدَّ

ن السَّرِيِّ ، َعْن َداُوَد بن قـَْيٍس اْلَفرَّاِء ، َعْن نَاِفِع بن ُجبَـْريِ بن ُمْطِعٍم ، َعْن أَبِيِه ، َأّن َرُسوَل اللَّهِ ب
َها ، ال َميُرُّ الشَّْيطَ  رٍَة ، فـَْلَيْدُن ِمنـْ َنُه انُ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ، قَاَل : ِإَذا َصلَّى َأَحدُُكْم ِإَىل ُستـْ بـَيـْ

نَـَها )الطرباين(رواه ، َوبـَيـْ

6. Takbir

 َّثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق اْلَفِقيُه َأْخبَـَرنَا أَبُو اْلُمثـَىن ٌد َوَأْخبَـَرنَا أَبُو َعْبِد اللَِّه اْحلَاِفُظ َحدَّ ثـََنا ُمَسدَّ َحدَّ
ثـََنا َحيَْىي يـَْعِىن اْبَن َسِعيٍد اْلَقطَّاَن َعْن حمَُ  َثِىن نَاِفٌع : َأنَّ اْبَن ُعَمَر َكاَن يـَْغُدو َحدَّ مَِّد ْبِن َعْجَالَن َحدَّ

ِتَى اِإلَماُم. ِإَىل اْلِعيِد ِمَن اْلَمْسِجِد ، وََكاَن يـَْرَفُع َصْوتَُه بِالتَّْكِبِري َحىتَّ يَْأِتَى اْلُمَصلَّى َويَُكبـُِّر َحىتَّ يَأْ 
ْبِن َعْجَالَن َوقَاَل : يـَْوَم اْلِفْطِر َواَألْضَحى َوَهَذا ُهَو الصَِّحيُح {ت} َوَرَواُه اْبُن ِإْدرِيَس َعِن ا

)البيهقى(رواه َمْوُقوٌف. َوَقْد ُرِوَى ِمْن َوْجَهْنيِ َضِعيَفْنيِ َمْرُفوًعا
ثـََنا ُمَغفٍَّل،َواْبنِ ْمحَِن،الرَّ َعْبدِ َأِيب َمعَ َخَرْجتُ : «قَالَ السَّاِئِب،ْبنِ َعطَاءِ َعنْ اْألَْحَوِص،أَبُوَحدَّ

اللَُّه،ِإالَّ ِإَلهَ َال : «يـَُقولُ ُمَغفَّلٍ اْبنُ وََكانَ ،»بِالتَّْكِبريِ َصْوتَهُ يـَْرَفعُ يَُكبـِّرُ الرَّْمحَِن،َعْبدِ أَبُوَفَكبـَّرَ 
)شيبةأيبابن(رواه»َقِديرٌ َشْيءٍ ُكلِّ َعَلىَوُهوَ احلَْْمُد،َوَلهُ اْلُمْلكُ َلهُ َلُه،َشرِيكَ َال َوْحَدهُ 

َعنْ ُعْقَبَة،ْبنِ ُموَسىَعنْ ُجَرْيٍج،اْبنِ َعنِ اْلَعزِيِز،َعْبدِ ْبنُ اْلَمِجيدِ َوَعْبدُ َخاِلٍد،ْبنُ ُمْسِلمُ َأْخبَـَرنَا
َأِيب ْبنِ َعِليِّ َعنْ رَاِفٍع،َأِيب ْبنِ اللَّهِ ُعبَـْيدِ َعنْ اْألَْعرَِج،الرَّْمحَنِ َعْبدِ َعنْ اْلَفْضِل،ْبنِ اللَّهِ َعْبدِ 

الصََّالَة،ابـَْتَدأَ ِإَذاَكانَ : َأَحُدُمهَاقَالَ َوَسلََّم،َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولَ َأنَّ َعْنُه،اللَّهُ َرِضيَ طَاِلبٍ 
َحِنيًفاَواْألَْرضَ السََّمَواتِ َفَطرَ لِلَِّذيَوْجِهيَ َوجَّْهتُ : «قَالَ الصََّالةَ افْـَتَتحَ ِإَذاَكانَ : اْآلَخرُ َوقَالَ 
َلُه،َشرِيكَ َال اْلَعاَلِمَني،َربِّ لِلَّهِ َوَممَاِيت َوَحمَْياَي،َوُنُسِكي،َصَالِيت،ِإنَّ اْلُمْشرِِكَني،ِمنَ أَنَاَوَما

»اْلُمْسِلِمنيَ ِمنَ َوأَنَا: «اْآلَخرُ َوقَالَ ،»اْلُمْسِلِمنيَ أَوَّلُ َوأَنَا: «َأَحُدمهَُاقَالَ ،»أُِمْرتُ َوِبَذِلكَ 
] ١: اْلَفاِحتَة} [الرَِّحيمِ الرَّْمحَنِ اللَّهِ ِبْسمِ {ُمثَّ بِالتـََّعوُّذِ اْلُقْرآنَ يـَْقَرأُ ُمثَّ : َعْنهُ اللَّهُ َرِضيَ الشَّاِفِعيُّ قَالَ 
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َهاأََتىفَِإَذا.  َمنْ ُيْسِمعَ َحىتَّ َصْوتَهُ يـَْرَفعُ ِإَماًماَكانَ ِإنْ ْلُفُه،خَ َمنْ َويـَُقولُ »آِمنيَ : «قَالَ َعَليـْ
)الشافعي(رواهبِاْلِقرَاَءةِ َجيَْهرُ َكانَ ِإَذاَخْلَفهُ 

7. Mengangkat Kedua Tangan

 ٍثـََنا َأْمحَُد ْبُن َحْنَبل ثـََنا مُ َحدَّ ثـََنا أَبُو َعاِصٍم الضَّحَّاُك ْبُن َخمَْلٍد ح و َحدَّ ثـََنا َحيَْىي َوَهَذا َحدَّ ٌد َحدَّ َسدَّ
ُد ْبُن ُعَمَر ْبِن َعطَاٍء قَ  الَ َحِديُث َأْمحََد قَاَل َأْخبَـَرنَا َعْبُد احلَِْميِد يـَْعِين اْبَن َجْعَفٍر َأْخبَـَرِين ُحمَمَّ

ْعُت أَبَا ُمحَْيٍد السَّاِعِديَّ ِيف َعْشرٍَة ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اللَِّه َصلَّى ال ُهْم أَبُو مسَِ لَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِمنـْ
فـََواللَِّه َما  قـََتاَدَة قَاَل أَبُو ُمحَْيٍد أَنَا أَْعَلُمُكْم ِبَصَالِة َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاُلوا فَِلَم 

ى قَاُلوا فَاْعِرْض قَاَل َكاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه ُكْنَت بَِأْكَثرِنَا َلُه تـَبَـًعا َوَال أَْقَدِمَنا َلُه ُصْحَبًة قَاَل بـَلَ 
يَِقرَّ ُكلُّ َعْظٍم َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا قَاَم ِإَىل الصََّالِة يـَْرَفُع َيَدْيِه َحىتَّ ُحيَاِذَي َِِما َمْنِكبَـْيِه ُمثَّ يَُكبـُِّر َحىتَّ 

ُيَكبـُِّر فـَيَـْرَفُع يََدْيِه َحىتَّ ُحيَاِذَي َِِما َمْنِكبَـْيِه ُمثَّ يـَرَْكُع َوَيَضُع رَاَحتَـْيِه ِيف َمْوِضِعِه ُمْعَتِدًال ُمثَّ يـَْقرَُأ ُمثَّ 
َع اللَُّه لِ  َدُه ُمثَّ يـَرْ َعَلى رُْكَبتَـْيِه ُمثَّ يـَْعَتِدُل َفَال َيُصبُّ رَْأَسُه َوَال يـُْقِنُع ُمثَّ يـَْرَفُع رَْأَسُه فـَيَـُقوُل مسَِ َفُع َمْن محَِ

َِِما َمْنِكبَـْيِه ُمْعَتِدًال ُمثَّ يـَُقوُل اللَُّه َأْكبَـُر ُمثَّ يـَْهِوي ِإَىل اْألَْرِض فـَُيجَ  اِيف َيَدْيِه َعْن يََدْيِه َحىتَّ ُحيَاِذَي 
َها َويـَْفَتُح َأَصاِبعَ  رِْجَلْيِه ِإَذا َسَجَد َوَيْسُجُد ُمثَّ َجْنبَـْيِه ُمثَّ يـَْرَفُع َرْأَسُه َويـَْثِين رِْجَلُه اْلُيْسَرى فـَيَـْقُعُد َعَليـْ

َها َحىتَّ يـَْرِجَع ُكلُّ َعْظٍم  ِإَىل َمْوِضِعِه يـَُقوُل اللَُّه َأْكبَـُر َويـَْرَفُع رَْأَسُه َويـَْثِين رِْجَلُه اْلُيْسَرى فـَيَـْقُعُد َعَليـْ
ْكَعتَـْنيِ َكبـََّر َوَرَفَع يََدْيِه َحىتَّ ُحيَاِذَي َِِما َمْنِكبَـْيِه  ُمثَّ َيْصَنُع ِيف اْألُْخَرى ِمْثَل َذِلَك ُمثَّ ِإَذا قَاَم ِمْن الرَّ 

ِيت ِفيَها َكَما َكبـََّر ِعْنَد اْفِتَتاِح الصََّالِة ُمثَّ َيْصَنُع َذِلَك ِيف بَِقيَِّة َصَالتِِه َحىتَّ ِإَذا َكاَنْت السَّْجَدُة الَّ 
قـََعَد ُمتَـَورًِّكا َعَلى ِشقِِّه اْألَْيَسِر قَاُلوا َصَدْقَت َهَكَذا َكاَن ُيَصلِّي َصلَّى التَّْسِليُم َأخََّر رِْجَلُه اْلُيْسَرى وَ 

)داودوأب(رواه اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
 ََثِىن ُحمَمَُّد ْبُن َعْمرِو ْبِن َعطَاٍء قَال ْعُت َأْخبَـَرنَا أَبُو َعاِصٍم َعْن َعْبِد احلَِْميِد ْبِن َجْعَفٍر قَاَل َحدَّ مسَِ

َأَحُدُهْم أَبُو قـََتاَدَة قَاَل - صلى اهللا عليه وسلم- أَبَا ُمحَْيٍد السَّاِعِدىَّ ِىف َعَشَرٍة ِمْن َأْصَحاِب النَِّىبِّ 
ًة . فـََقاُلوا : ِملَ؟ َفَما ُكْنَت َأْكثـََرنَا َلُه تـَبَـعَ -صلى اهللا عليه وسلم- : أَنَا أَْعَلُمُكْم ِبَصَالِة َرُسوِل اللَِّه 

صلى اهللا عليه - َوَال أَْقَدَمَنا َلُه ُصْحَبًة. قَاَل : بـََلى. قَاُلوا : فَاْعِرْض. قَاَل : َكاَن َرُسوُل اللَِّه 
ِىف ِإَذا قَاَم ِإَىل الصََّالِة َرَفَع يََدْيِه َحىتَّ ُحيَاِذَى َِِما َمْنِكبَـْيِه ُمثَّ َكبـََّر َحىتَّ يـََقرَّ ُكلُّ َعْظٍم - وسلم

اَحتَـْيِه َعَلى ِضِعِه ، ُمثَّ يـَْقَرُأ ُمثَّ يَُكبـُِّر َويـَْرَفُع يََدْيِه َحىتَّ ُحيَاِذَى َِِما َمْنِكبَـْيِه ، ُمثَّ يـَرَْكُع َوَيَضُع رَ َموْ 
:« ُع َرْأَسُه فـَيَـُقوُل رُْكَبتَـْيِه َحىتَّ يـَْرِجَع ُكلُّ َعْظٍم ِإَىل َمْوِضِعِه ، َوَال ُيُصوُِّب رَْأَسُه َوَال يـُْقِنُع ، ُمثَّ يـَْرفَ 

َدُه  َع اللَُّه ِلَمْن محَِ ُمثَّ يـَْرَفُع يََدْيِه َحىتَّ ُحيَاِذَى َِِما َمْنِكبَـْيِه َيُظنُّ أَبُو َعاِصٍم أَنَُّه قَاَل : َحىتَّ ». مسَِ
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ُمثَّ يـَْهِوى ِإَىل اَألْرِض ُجيَاِىف يََدْيِه ».اللَُّه َأْكبَـُر :« يـَْرِجَع ُكلُّ َعْظٍم ِإَىل َمْوِضِعِه ُمْعَتِدًال ، ُمثَّ يـَُقوُل 
َها َويـَْفَتُح َأَصابِ  َع رِْجَلْيِه ِإَذا َعْن َجْنبَـْيِه ُمثَّ َيْسُجُد ، ُمثَّ يـَْرَفُع رَْأَسُه فـََيْثِىن رِْجَلُه اْلُيْسَرى فـَيَـْقُعُد َعَليـْ

َويـَْثِىن رِْجَلُه اْلُيْسَرى فـَيَـْقُعُد ». اللَُّه َأْكبَـُر :« ُقوُل َسَجَد ، ُمثَّ يـَُعوُد فـََيْسُجُد ُمثَّ يـَْرَفُع َرْأَسُه فـَيَـ 
َها ُمْعَتِدًال َحىتَّ يـَْرِجَع ُكلُّ َعْظٍم ِإَىل َمْوِضِعِه ُمْعَتِدًال ، ُمثَّ يـَُقوُم فـََيْصَنُع ِىف الرَّْكَعِة األُ  ْخَرى ِمْثَل َعَليـْ

بـََّر َوَرَفَع يََدْيِه َحىتَّ ُحيَاِذَى َِِما َمْنِكبَـْيِه َكَما فـََعَل ِعْنَد اْفِتَتاِح َذِلَك ، فَِإَذا قَاَم ِمَن السَّْجَدتـَْنيِ كَ 
ُكوُن ِفيَها الصَّالَِة ، ُمثَّ َيْصَنُع ِمْثَل َذِلَك ِىف بَِقيَِّة َصالَتِِه َحىتَّ ِإَذا َكاَنِت السَّْجَدُة أَِو اْلَقْعَدُة الَِّىت يَ 

َلُه اْلُيْسَرى َوَجَلَس ُمتَـَورِّكًا َعَلى ِشقِِّه األَْيَسِر. قَاَل قَاُلوا : َصَدْقَت َهَكَذا َكاَنْت التَّْسِليُم َأخََّر رِجْ 
)الدارمى(رواه . - صلى اهللا عليه وسلم-َصالَُة َرُسوِل اللَِّه 

ثـََنا: قَالَ رَأَْيُت،نْ مِ َأْسَودَ وََكانَ بُِتْستَـرَ اْحلَاِفُظ،ُزَهْريٍ ْبنِ َحيَْىي ْبنُ َأْمحَدُ َأْخبَـَرنَا ْبنُ ُحمَمَّدُ َحدَّ
ثـََنا: قَالَ َبشَّاٍر، ثـََنا: قَالَ َعاِصٍم،أَبُوَحدَّ ثـََنا: قَالَ َجْعَفٍر،ْبنُ احلَِْميدِ َعْبدُ َحدَّ ْبنُ ُحمَمَّدُ َحدَّ
َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبِّ َأْصَحابِ نْ مِ َعْشرَةٍ ِيف السَّاِعِديَّ،ُمحَْيدٍ أَبَامسَِْعتُ : قَالَ َعطَاٍء،ْبنِ َعْمرِو
َوَسلََّم،َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولِ ِبَصَالةِ أَْعَلُمُكمْ أَنَا: ُمحَْيدٍ أَبُوفـََقالَ قـََتاَدَة،أَبُوِفيِهمْ َوَسلَّمَ 
فَاْعِرْض،: قَاُلوابـََلى،: قَالَ ُصْحَبًة،َلهُ أَْقَدَمَناَوَال تـَبَـَعًة،َلهُ َأْكثـََرنَاُكْنتَ َمافـََواللَّهِ ِملَ؟: قَاُلوا
ُحيَاِذيَ َحىتَّ يََدْيهِ َرَفعَ ُمثَّ َكبـََّر،الصََّالِة،ِإَىل قَامَ ِإَذاَوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ َكانَ : «قَالَ 
ُمثَّ َمْنِكبَـْيِه،َِِماُحيَاِذيَ َحىتَّ يََدْيهِ يـَْرَفعُ ُمثَّ يـَْقَرأُ،ُمثَّ ْوِضِعِه،مَ ِيف َعْظمٍ ُكلَّ َويُِقيمُ َمْنِكبَـْيِه،َِِما
َدُه،ِلَمنْ اللَّهُ مسَِعَ : يـَُقولُ بِِه،يـَْقَنعْ َوَال رَْأَسهُ ُيَصوِّبُ َال ُمْعَتِدًال رُْكَبتَـْيهِ َعَلىرَاَحتَـْيهِ َوَيَضعُ يـَرَْكعُ  محَِ

اْألَْرِض،ِإَىل يـَْهِويُمثَّ َمْوِضِعِه،ِإَىل َعْظمٍ ُكلُّ يـََقرَّ َحىتَّ َمْنِكبَـْيهِ َِِماُحيَاِذيَ َحىتَّ ْيهِ يَدَ َويـَْرَفعُ 
َهافـَيَـْقُعدُ رِْجَلُه،َويـَْثِين َرْأَسهُ يـَْرَفعُ ُمثَّ َجْنبَـْيِه،َعنْ يََدْيهِ َوُجيَاِيف  َسَجَد،َذاإِ رِْجَلْيهِ َأَصاِبعَ َويـَْفَتخُ َعَليـْ

يـَُقومُ ُمثَّ َمْوِضِعِه،ِإَىل َعْظمٍ ُكلُّ يـَْرِجعَ َحىتَّ اْلُيْسَرىرِْجِلهِ َعَلىَوَجيِْلسُ يَُكبـِّرُ ُمثَّ َيْسُجُد،ُمثَّ 
،ِمنَ قَامَ ِإَذاُمثَّ َذِلَك،ِمْثلَ اْألُْخَرىِيف فـََيْصَنعُ  َكَماَمْنِكبَـْيهِ َِِماُحيَاِذيَ َحىتَّ يََدْيهِ َرَفعَ الرَّْكَعتَـْنيِ
ِفيَهاالَِّيت السَّْجَدةِ ِيف َكانَ ِإَذاَحىتَّ َهَكَذا،َصَالتِهِ بَِقيَّةَ ُيَصلِّيُمثَّ الصََّالِة،اْفِتَتاحِ ِعْندَ َصَنعَ 

النَِّيبُّ ُيَصلِّيَكانَ َهَكَذاْقتَ َصدَ : فـََقاُلوا»ُمتَـَورًِّكااْألَْيَسرِ ِشقِّهِ َعَلىَوَجَلسَ رِْجَلْيهِ َأْخرَجَ التَّْسِليمُ 
)ابن حبان(رواه َوَسلََّم َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّى

ثـََنا ْبنِ َعْمِروْبنِ ُحمَمَّدِ َعنْ َجْعَفٍر،ْبنِ احلَِْميدِ َعْبدِ َعنْ َعاِصٍم،أَبُوأَنَا: قَالَ َحيَْىي،ْبنُ ُحمَمَّدُ َحدَّ
َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولِ َأْصَحابِ ِمنْ َعَشرَةٍ ِيف السَّاِعِديَّ،ْيدٍ محَُ أَبَامسَِْعتُ : قَالَ َعطَاٍء،
َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولِ ِبَصَالةِ َألَْعَلُمُكمْ ِإينِّ : قَالَ َعْنِهماللَّهُ َرِضيَ قـََتاَدةَ أَبُوَأَحُدُهمْ 
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: قَاُلوابـََلى: قَالَ ُصْحَبةً ِمنَّاَلهُ َأْطَولَ : قَالَ َأوْ أَبـَْعدَ َوَال تَِبًعاَلهُ َأْكثـََرنَاُكْنتَ َمالَّهِ فـََوالملَِ : قَاُلوا
ُحيَاِذيَ َحىتَّ َيَدْيهِ َرَفعَ الصََّالةِ ِإَىل قَامَ ِإَذاَوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ َكانَ : قَالَ فََأْعِرضْ 

َحىتَّ يََدْيهِ َويـَْرَفعُ يَُكبـِّرُ ُمثَّ يـَْقرَأُ ُمثَّ ُمْعَتِدًال َمْوِضِعهِ ِيف َعْظمٍ ُكلُّ يَِقرَّ َحىتَّ َكبـَّرَ ُمثَّ َمْنِكبَـْيهِ َماِِ 
ُمثَّ رُْكَبتَـْيهِ َعَلىهِ رَاَحتَـيْ َوَيَضعُ يـَرَْكعُ ُمثَّ ِمْفَصِلهِ ِإَىل َعْظمٍ ُكلُّ يـَْرِجعَ َحىتَّ َمْنِكبَـْيهِ َِِماُحيَاِذيَ 
َدهُ ِلَمنْ اللَّهُ مسَِعَ : «فـَيَـُقولُ رَْأَسهُ يـَْرَفعُ ُمثَّ يـُْقِنعُ َوَال ُيَصوِّبُ َوَال يـَْعَتِدلُ  َحىتَّ يََدْيهِ يـَْرَفعُ ،»محَِ
: يـَُقولُ ُمثَّ َمْوِضِعهِ ِإَىل َعْظمٍ لُّ كُ يـَْرِجعَ َحىتَّ : قَالَ َأظُنُّهُ : َعاِصمٍ أَبُوقَالَ ُمْعَتِدًال َمْنِكبَـْيهِ ُحيَاِذيَ 

رِْجَلهُ فـَُيْثِين َرْأَسهُ يـَْرَفعُ ُمثَّ َيْسُجدُ ُمثَّ َجْنبَـْيهِ َعنْ يََدْيهِ ُجمَاِفًيااْألَْرضِ ِإَىل يـَْهِويُمثَّ ،»َأْكبَـرُ اللَّهُ «
َهافـَيَـْقُعدُ اْلُيْسَرى : فـَيَـُقولُ َرْأَسهُ يـَْرَفعُ ُمثَّ فـََيْسُجدُ يـَُعودُ ُمثَّ َسَجدَ ِإَذاهِ رِْجَليْ َأَصاِبعَ يـَْفَتحُ وََكانَ َعَليـْ

َهافـَيَـْقُعدُ اْلُيْسَرىرِْجَلهُ َويـُْثِين »َأْكبَـرُ اللَّهُ « ُمثَّ َمْوِضِعهِ ِإَىل َعْظمٍ ُكلُّ يـَْرِجعَ َحىتَّ ُمْعَتِدًال َعَليـْ
َِِماُحيَاِذيَ َحىتَّ َيَدْيهِ َوَرَفعَ َكبـَّرَ الرَّْكَعتَـْنيِ ِمنَ قَامَ ِإَذاَحىتَّ كَ َذلِ ِمْثلَ اْألُْخَرىالرَّْكَعةِ ِيف َيْصَنعُ 

اْلَقْعَدةُ َكاَنتِ ِإَذاَحىتَّ َذِلكَ ِمْثلَ َصَالتِهِ بَِقيَّةِ ِيف َصَنعَ ُمثَّ الصََّالةِ اْفِتَتاحِ ِعْندَ فـََعلَ َكَماَمْنِكبَـْيهِ 
َكانَ َهَكَذاَصَدْقتَ : قَاُلوااْألَْيَسرِ ِشقِّهِ َعَلىُمتَـَورًِّكاَوَجَلسَ اْلُيْسَرىرِْجَلهُ َأخَّرَ ِليمُ التَّسْ ِفيَهاالَِّيت 

)ابن اجلارود(رواه يـَْفَعُل 
 ُثـََنا أَب ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاِس : ُحمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب َحدَّ و احلََْسِن : ُحمَمَُّد ْبُن َأْخبَـَرنَا أَبُو َعْبِد اللَِّه اْحلَاِفُظ َحدَّ

َثِىن حمَُ  ثـََنا أَبُو َعاِصٍم َعْن َعْبِد احلَِْميِد ْبِن َجْعَفٍر قَاَل َحدَّ ُد ْبُن ِسَناٍن اْلَقزَّاُز اْلَبْصرِىُّ بِبَـْغَداَد َحدَّ مَّ
ْعُت أَبَا ُمحَْيٍد السَّاِعِدىَّ ِىف َعَشرٍَة ِمْن أَ  صلى اهللا عليه -ْصَحاِب النَِّىبِّ َعْمرِو ْبِن َعطَاٍء قَاَل : مسَِ

ِفيِهْم أَبُو قـََتاَدَة : اْحلَاِرُث ْبُن رِْبِعىٍّ ، فـََقاَل أَبُو ُمحَْيٍد السَّاِعِدىُّ : أَنَا أَْعَلُمُكْم ِبَصالَِة - وسلم
أَْقَدَمَنا َلُه ُصْحَبًة. . قَاُلوا : ِملَ َما ُكْنَت َأْكثـََرنَا َلُه تـَبَـًعا َوالَ -صلى اهللا عليه وسلم- َرُسوِل اللَِّه 

َنا. قَاَل فـََقاَل : َكاَن َرُسوُل اللَِّه  ِإَذا قَاَم - صلى اهللا عليه وسلم- قَاَل : بـََلى. قَاُلوا : فََأْعَرَض َعَليـْ
ُعْضٍو ِمْنُه ِىف َمْوِضِعِه ِإَىل الصََّالِة َرَفَع يََدْيِه َحىتَّ ُحيَاِذَى َِِما َمْنِكبَـْيِه ، ُمثَّ يَُكبـُِّر َحىتَّ يَِقرَّ ُكلُّ 

َضُع رَاَحتَـْيِه َعَلى ُمْعَتِدًال ، ُمثَّ يـَْقَرُأ ، ُمثَّ يَُكبـُِّر َويـَْرَفُع يََدْيِه َحىتَّ ُحيَاِذَى َِِما َمْنِكبَـْيِه ، ُمثَّ يـَرَْكَع َويَ 
َدُه :« يـَْرَفُع رَْأَسُه ، فـَيَـُقوُل رُْكَبتَـْيِه ، ُمثَّ يـَْعَتِدُل َوَال يـَْنِصُب َرْأَسُه ، َوَال يـُْقِنُع ُمثَّ  َع اللَُّه ِلَمْن محَِ مسَِ

، ُمثَّ ُمثَّ يـَْرَفُع يََدْيِه َحىتَّ ُحيَاِذَى َِِما َمْنِكبَـْيِه َحىتَّ يـَُعوَد ُكلُّ َعْظٍم ِمْنُه ِإَىل َمْوِضِعِه ُمْعَتِدالً ». 
ْرِض فـَُيَجاِىف يََدْيِه َعْن َجْنبَـْيِه ، ُمثَّ يـَْرَفُع َرْأَسُه فـََيْثِىن رِْجَلُه ُمثَّ يـَْهِوى ِإَىل األَ ». اللَُّه َأْكبَـُر :« يـَُقوُل 

َها َويـَْفَتُح َأَصاِبَع رِْجَلْيِه ِإَذا َسَجَد ، ُمثَّ يـَُعوُد ُمثَّ يـَْرَفُع فـَيَـُقوُل  اللَُّه َأْكبَـُر :« اْلُيْسَرى ، فـَيَـْقُعُد َعَليـْ
َها ُمْعَتِدًال َحىتَّ يـَْرِجَع ، أَْو يَِقرَّ ُكلُّ َعْظٍم َمْوِضِعِه ُمْعَتِدًال ، ُمثَّ َيْصَنُع ُمثَّ يـُْثِىن ِبرِْجِلِه فَـ ».  يَـْقُعُد َعَليـْ
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بَـْيِه  َِِما َمْنكِ ِىف الرَّْكَعِة اُألْخَرى ِمْثَل َذِلَك ، ُمثَّ ِإَذا قَاَم ِمَن الرَّْكَعتَـْنيِ َكبـََّر ، َوَرَفَع يََدْيِه َحىتَّ ُحيَاِذىَ 
َكاَن ِىف َكَما فـََعَل أَْو َكبـََّر ِعْنَد اْفِتَتاِح الصَّالَِة ، ُمثَّ َيْصَنُع ِمْثَل َذِلَك ِىف بَِقيَِّة َصالَتِِه ، َحىتَّ ِإَذا  

َر رِْجَلُه اْلُيْسَرى ، َوقـََعَد ُمتَـَورًِّكا َعَلى ِشقِِّه األَْيسَ  يًعا : السَّْجَدِة الَِّىت ِفيَها التَّْسِليُم َأخَّ ِر. فـََقاُلوا مجَِ
. {ت} َوِمبَْعَناُه َرَواُه ُهَشْيُم ْبُن -صلى اهللا عليه وسلم-َصَدَق ، َهَكَذا َكاَن ُيَصلِّى َرُسوُل اللَِّه 

ُرُهْم َعْن َعْبِد احلَِْميِد ْبِن َجعْ  (رواه َفرٍ َبِشٍري َوأَبُو أَُساَمَة َوَعْبُد اْلَمِلِك ْبُن الصَّبَّاِح اْلَمْسَمِعىُّ َوَغيـْ
)البيهقى

ثـََنا َهاِل،ْبنُ ُحمَمَّدُ ثنااْلَقاِضي،يُوُسفُ َحدَّ ثـََناحُزَرْيٍع،ْبنُ يَزِيدُ ثنااْلِمنـْ ثناَغنَّاٍم،ْبنُ ُعبَـْيدُ َوَحدَّ
َنْصرِ َعنْ قـََتاَدَة،َعنْ َة،َعُروبَ َأِيب ْبنُ َسِعيدُ ثنا: قَاَال ُمنَْريٍ،ْبنُ اهللاِ َعْبدُ ثناَشْيَبَة،َأِيب ْبنُ َبْكرِ أَبُو
َحىتَّ يََدْيهِ يـَْرَفعُ »َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىالنَِّيبَّ َرأَْيتُ : «قَالَ احلَُْوْيِرِث،ْبنِ َماِلكِ َعنْ َعاِصٍم،ْبنِ 

الرُُّكوعِ ِمنَ رَْأَسهُ َرَفعَ َوِإَذاَك،َكَذلِ رََكعَ َوِإَذا: «ُزَرْيعٍ ْبنُ يَزِيدُ زَادَ ". أُُذنـَْيهِ فـُُروعَ َِِماُحيَاِذي
)الطرباين(رواه »َكَذِلكَ 

8. Bersedekap di Dada

 ثـََنا اْهلَْيَثُم ثـََنا أَبُو تـَْوبََة َحدَّ َعْن ثـَْوٍر َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن ُموَسى َعْن طَاُوٍس -يـَْعِىن اْبَن ُمحَْيٍد - َحدَّ
نَـُهَما -اهللا عليه وسلمصلى - قَاَل َكاَن َرُسوُل اللَِّه  َيَضُع َيَدُه اْلُيْمَىن َعَلى َيِدِه اْلُيْسَرى ُمثَّ َيُشدُّ بـَيـْ

)داودوأب(رواه َعَلى َصْدرِِه َوُهَو ِىف الصَّالَةِ 
ثناَصاِعٍد،نُ ابْ ثنااْحلَاِفُظ،َعِديٍّ ْبنُ َأْمحَدَ أَبُوأنبأالصُّوِيفُّ،ُحمَمَّدٍ ْبنُ َأْمحَدُ َسْعدٍ أَبُوَأْخبَـَرنَا

،ُحْجرٍ ْبنُ ُحمَمَّدُ ثناَسِعيٍد،ْبنُ ِإبـْرَاِهيمُ  ثـََنااحلَْْضَرِميُّ َعنْ َواِئٍل،ْبنِ اْجلَبَّارِ َعْبدِ ْبنُ َسِعيدُ َحدَّ
ِحنيَ َأوْ ِإَذاَوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاهللاِ َرُسولَ َحَضْرتُ : قَالَ ُحْجرٍ ْبنِ َواِئلِ َعنْ أُمِِّه،َعنْ أَبِيِه،

َعَلىُيْسرَاهُ َعَلىَميِيَنهُ َوَضعَ ُمثَّ بِالتَّْكِبِري،يََدْيهِ َرَفعَ ُمثَّ اْلِمْحرَاَب،َفَدَخلَ اْلَمْسِجدِ ِإَىل نـََهضَ 
)البيهقى(رواه "َصْدرِهِ 

 ُرََأىأَنَّهُ َواِئٍل،َعنْ أَبِيِه،َعنْ ُكَلْيٍب،نِ بْ َعاِصمِ َعنْ الثـَّْورِيِّ،َعنِ ِإْمسَاِعيَل،ْبنُ ُمَؤمَّلُ أَْيًضاَوَرَواه
ْبنُ َبْكرِ أَبُوَأْخبَـَرنَاَصْدرِِه،َعَلىَوَضَعُهَماُمثَّ ِمشَالِِه،َعَلىَميِيَنهُ َوَضعَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىالنَِّيبَّ 

،ْبنُ ُحمَمَّدُ ثنااْلَعبَّاِس،ْبنُ ُحمَمَّدُ ثناَحيَّاَن،ْبنُ ُحمَمَّدِ أَبُوثنااْحلَاِرِث، َفذََكرَُه ُمَؤمٌَّل،ثنااْلُمثـَىنَّ
)البيهقى(رواه 
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9. Larangan Menoleh

 ثـََنا َحيَْىي ثـََنا أَبَاُن ْبُن يَزِيَد َحدَّ ثـََنا ُموَسى ْبُن ِإْمسَاِعيَل َحدَّ ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن ِإْمسَاِعيَل َحدَّ ٍري ْبُن َأِىب َكثِ َحدَّ
ثَُه َأنَّ النَِّىبَّ  ثَُه َأنَّ اْحلَاِرَث اَألْشَعرِىَّ َحدَّ صلى اهللا عليه - َعْن َزْيِد ْبِن َسالٍَّم َأنَّ أَبَا َسالٍَّم َحدَّ

َا َويَْأُمَر َبِىن ِإْسرَ « قَاَل - وسلم ائِيَل َأْن ِإنَّ اللََّه أََمَر َحيَْىي ْبَن زََكرِيَّا ِخبَْمِس َكِلَماٍت َأْن يـَْعَمَل ِ
 َِ َا فـََقاَل ِعيَسى ِإنَّ اللََّه أََمَرَك ِخبَْمِس َكِلَماٍت لِتَـْعَمَل  ِ َا َوِإنَُّه َكاَد َأْن يـُْبِطَئ  ا َوتَْأُمَر َبِىن يـَْعَمُلوا ِ

َا فَِإمَّا َأْن تَْأُمَرُهْم َوِإمَّا أَنَا آُمُرُهْم. فـََقاَل حيَْ  ِ َا َأْن ِإْسرَائِيَل َأْن يـَْعَمُلوا  َىي َأْخَشى ِإْن َسبَـْقَتِىن ِ
ُخيَْسَف ِىب أَْو أَُعذََّب َفَجَمَع النَّاَس ِىف بـَْيِت اْلَمْقِدِس فَاْمَتَأل اْلَمْسِجُد َوقـََعُدوا َعَلى الشَُّرِف فـََقالَ 

وا ِِنَّ أَوَُّهلُنَّ َأْن تـَْعُبُدوا اللََّه َوَال ِإنَّ اللََّه أََمَرِىن ِخبَْمِس َكِلَماٍت َأْن َأْعَمَل ِِنَّ َوآُمرَُكْم َأْن تـَْعَملُ 
أَْو ُتْشرُِكوا بِِه َشْيًئا َوِإنَّ َمَثَل َمْن َأْشَرَك بِاللَِّه َكَمَثِل َرُجٍل اْشتَـَرى َعْبًدا ِمْن َخاِلِص َماِلِه ِبَذَهبٍ 

َفَكاَن يـَْعَمُل َويـَُؤدِّى ِإَىل َغْريِ َسيِِّدِه فَأَيُُّكْم َورٍِق فـََقاَل َهِذِه َدارِى َوَهَذا َعَمِلى فَاْعَمْل َوأَدِّ ِإَىلَّ 
اللََّه يـَْنِصُب يـَْرَضى َأْن َيُكوَن َعْبُدُه َكَذِلَك َوِإنَّ اللََّه أََمرَُكْم بِالصَّالَِة فَِإَذا َصلَّْيُتْم َفَال تـَْلَتِفُتوا فَِإنَّ 

يـَْلَتِفْت َوآُمرُُكْم بِالصَِّياِم فَِإنَّ َمَثَل َذِلَك َكَمَثِل َرُجٍل ِىف ِعَصابٍَة َوْجَهُه ِلَوْجِه َعْبِدِه ِىف َصالَتِِه َما ملَْ 
ْن رِيِح َمَعُه ُصرٌَّة ِفيَها ِمْسٌك َفُكلُُّهْم يـَْعَجُب َأْو يـُْعِجُبُه رُِحيَها َوِإنَّ رِيَح الصَّاِئِم َأْطَيُب ِعْنَد اللَِّه مِ 

ِة فَِإنَّ َمَثَل َذِلَك َكَمَثِل َرُجٍل َأَسرَُه اْلَعُدوُّ فََأْوثـَُقوا يََدُه ِإَىل ُعُنِقِه َوَقدَُّموُه اْلِمْسِك َوآُمرُُكْم بِالصََّدقَ 
ُهْم َوآُمرُُكْم َأْن  َتْذُكُروا اللََّه لَِيْضرِبُوا ُعنـَُقُه فـََقاَل أَنَا أَْفِديِه ِمْنُكْم بِاْلَقِليِل َواْلَكِثِري. فـََفَدى نـَْفَسُه ِمنـْ

ِإنَّ َمَثَل َذِلَك َكَمَثِل َرُجٍل َخرََج اْلَعُدوُّ ِىف أَثَرِِه ِسرَاًعا َحىتَّ ِإَذا أََتى َعَلى ِحْصٍن َحِصٍني فََأْحَرزَ فَ 
ُهْم َكَذِلَك اْلَعْبُد َال ُحيْرُِز نـَْفَسُه ِمَن الشَّْيطَاِن ِإالَّ ِبذِْكِر اللَِّه  صلى اهللا-قَاَل النَِّىبُّ ». نـَْفَسُه ِمنـْ

ُه َوأَنَا آُمرُُكْم ِخبَْمٍس اللَُّه أََمَرِىن ِِنَّ السَّْمُع َوالطَّاَعُة َواجلَِْهاُد َواهلِْْجرَُة َواجلََْماَعُة فَِإنَّ « -عليه وسلم
ِن ادََّعى َدْعَوى َمْن فَاَرَق اجلََْماَعَة ِقيَد ِشْربٍ فـََقْد َخَلَع رِبـَْقَة اِإلْسَالِم ِمْن ُعُنِقِه ِإالَّ َأْن يـَْرِجَع َومَ 

َوِإْن َصلَّى « فـََقاَل َرُجٌل يَا َرُسوَل اللَِّه َوِإْن َصلَّى َوَصاَم قَاَل ». اْجلَاِهِليَِّة فَِإنَُّه ِمْن ُجثَا َجَهنََّم 
ا َحِديٌث َحَسٌن َهذَ ». َوَصاَم فَاْدُعوا ِبَدْعَوى اللَِّه الَِّذى َمسَّاُكُم اْلُمْسِلِمَني اْلُمْؤِمِنَني ِعَباَد اللَِّه 

ُر َهَذا احلَِْديثِ  ُد ْبُن ِإْمسَاِعيَل اْحلَاِرُث اَألْشَعرِىُّ َلُه ُصْحَبٌة َوَلُه َغيـْ (رواه َصِحيٌح َغرِيٌب. قَاَل ُحمَمَّ
)الرتمذى

10. Do’a Iftita>h}

ثـََنا اْبُن ِمحَْريٍ قَا ِد َأْخبَـَرنَا َحيَْىي ْبُن ُعْثَماَن احلِْْمِصيُّ قَاَل َحدَّ ثـََنا ُشَعْيُب ْبُن َأِيب َمحْزََة َعْن ُحمَمَّ َل َحدَّ
َلُه َعْن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن ُهْرُمَز اْألَْعرَِج َعْن ُحمَمَِّد ْبِن َمْسَلَمةَ  َأنَّ َرُسوَل ْبِن اْلُمْنَكِدِر َوذََكَر آَخَر قـَبـْ

ُيَصلِّي َتَطوًُّعا قَاَل اللَُّه َأْكبَـُر َوجَّْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي َفَطَر اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا قَاَم 
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لَِّه السََّمَواِت َواْألَْرَض َحِنيًفا ُمْسِلًما َوَما أَنَا ِمْن اْلُمْشرِِكَني ِإنَّ َصَالِيت َوُنُسِكي َوَحمَْياَي َوَممَاِيت لِ 
أُِمْرُت َوأَنَا أَوَُّل اْلُمْسِلِمَني اللَُّهمَّ أَْنَت اْلَمِلُك َال إَِلَه ِإالَّ أَْنَت َربِّ اْلَعاَلِمَني َال َشرِيَك َلُه َوِبَذِلكَ 

)النسائي(رواه ُسْبَحاَنَك َوِحبَْمِدَك ُمثَّ يـَْقَرأُ 
ثـََنا: قَالَ َسِعيٍد،ْبنِ اْلُمْنِذرِ ْبنُ ُحمَمَّدُ َأْخبَـَرنَا ْبنُ َحجَّاجُ ثـََناَحدَّ : قَالَ ُمْسِلٍم،ْبنُ يُوُسفُ َحدَّ

الرَّْمحَنِ َعْبدِ َعنْ اْلَفْضِل،ْبنِ اللَّهِ َعْبدِ َعنْ ُعْقَبَة،ْبنُ ُموَسىَأْخبَـَرِين : قَالَ ُجَرْيٍج،اْبنِ َعنِ ُحمَمٍَّد،
َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولَ َأنَّ طَاِلٍب،َأِيب ْبنِ َعِليِّ َعنْ رَاِفٍع،َأِيب ْبنِ اللَّهِ ُعبَـْيدِ َعنْ اْألَْعرَِج،

َواْألَْرضَ السََّماَواتِ َفَطرَ لِلَِّذيَوْجِهيَ َوجَّْهتُ :  «قَالَ اْلَمْكُتوبَةَ الصََّالةَ ابـَْتَدأَ ِإَذاَكانَ : َوَسلَّمَ 
َال اْلَعاَلِمَني،َربِّ لِلَّهِ اِيت َوممََ َوَحمَْياَي،َوُنُسِكي،َصَالِيت،ِإنَّ اْلُمْشرِِكَني،ِمنَ أَنَاَوَماُمْسِلًماَحِنيًفا
ُسْبَحاَنكَ أَْنتَ ِإالَّ إَِلهَ َال اْلَمِلكُ أَْنتَ اللَُّهمَّ اْلُمْسِلِمَني،ِمنَ َوأَنَاأُِمْرتُ َوِبَذِلكَ َلُه،َشرِيكَ 

يًعا،ُذنُوِيب ِيل فَاْغِفرْ ،ِبَذْنِيب َواْعتَـَرْفتُ نـَْفِسي،ظََلْمتُ َعْبُدَك،َوأَنَاَريبِّ أَْنتَ َوِحبَْمِدَك، َال ِإنَّهُ مجَِ
َعينِّ َواْصِرفْ أَْنَت،ِإالَّ ِألَْحَسِنَهايـَْهِديِين َال اْألَْخَالِق،ِألَْحَسنِ َواْهِدِين أَْنَت،ِإالَّ الذُّنُوبَ يـَْغِفرُ 

َمنْ َواْلَمْهِديُّ يََدْيَك،ِيف َواْخلَيـْرُ َك،َوَسْعَديْ لَبـَّْيكَ أَْنَت،ِإالَّ َسيِّئَـَهاَعينِّ َيْصِرفُ َال َسيِّئَـَها،
)ابن حبان(رواه .»إِلَْيكَ َوأَتُوبُ َأْستَـْغِفُركَ َوتـََعاَلْيَت،تـََبارَْكتَ َوِإلَْيَك،ِبكَ أَنَاَهَدْيَت،

 َّثـََنا أَبُو َعْبِد الل ثـََنا َوَأْخبَـَرنَا أَبُو زََكرِيَّا ْبُن َأِىب ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّى َحدَّ ِه : ُحمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب اْحلَاِفُظ َحدَّ
ثـََنا ْوَرِقىُّ َحدَّ ثـََنا َأْمحَُد ْبُن ِإبـْرَاِهيَم الدَّ َحجَّاُج ْبُن ِإبـْرَاِهيُم ْبُن ِإْسَحاَق اَألْمنَاِطىُّ َوأَنَا َسأَْلُتُه َحدَّ

َبَة َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن اْلَفْضِل َعْن َعْبِد الرَّْمحَِن ُحمَمٍَّد َعِن اْبِن ُجَرْيٍج قَاَل َأْخبَـَرِىن ُموَسى ْبُن ُعقْ 
صلى اهللا عليه - اَألْعرَِج َعِن اْبِن َأِىب رَاِفٍع َعْن َعِلىِّ ْبِن َأِىب طَاِلٍب َرِضَى اللَُّه َعْنُه : َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 

َوجَّْهُت َوْجِهَى لِلَِّذى َفَطَر السََّمَواِت َواَألْرَض :« َكاَن ِإَذا ابـَْتَدَأ الصََّالَة اْلَمْكُتوبََة قَاَل - وسلم
ِمَني ، َحِنيًفا ُمْسِلًما ، َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشرِِكَني ، ِإنَّ َصالَِتى َوُنُسِكى َوَحمَْياَى َوَممَاِتى لِلَِّه َربِّ اْلَعالَ 

، اللَُّهمَّ أَْنَت اْلَمِلُك ، َال إَِلَه ِإالَّ أَْنَت ُسْبَحاَنَك َال َشرِيَك َلُه ، َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوأَنَا ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ 
يًعا ،  َال َوِحبَْمِدَك ، أَْنَت َرىبِّ َوأَنَا َعْبُدَك ، ظََلْمُت نـَْفِسى َواْعتَـَرْفُت ِبَذْنِىب ، فَاْغِفْر ِىل ُذنُوِىب مجَِ

نُوَب ِإالَّ أَْنَت ، َواْهِدِىن َألْحَسنِ  اَألْخَالِق ، َال يـَْهِدى َألْحَسِنَها ِإالَّ أَْنَت ، َواْصِرْف يـَْغِفُر الذُّ
ُر بَِيَدْيَك ، َواْلَمْهِدىُّ َمنْ  َهَدْيَت َعىنِّ َسيِّئَـَها َال َيْصِرُف َسيِّئَـَها ِإالَّ أَْنَت ، لَبـَّْيَك َوَسْعَدْيَك َواْخلَيـْ

:« قَاَل : وََكاَن ِإَذا رََكَع قَاَل ». َأْستَـْغِفُرَك َوأَتُوُب ِإلَْيَك ، أَنَا ِبَك َوِإلَْيَك ، تـََبارَْكَت َوتـََعالَْيَت ، 
اللَُّهمَّ َلَك رََكْعُت ، َوِبَك آَمْنُت ، َوَلَك َأْسَلْمُت ، أَْنَت َرىبِّ ، َخَشَع َلَك َمسِْعى َوَبَصرِى ، َوُخمِّى 

َوِإَذا َرَفَع رَْأَسُه ِمَن الرُُّكوِع ِىف ». َربِّ اْلَعاَلِمَني َوِعظَاِمى ، َوَما اْستَـَقلَّْت بِِه ِمْن َقَدِمى ، لِلَِّه 
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اللَُّهمَّ َربـََّنا َلَك احلَْْمُد ِمْلَء السََّمَواِت َوِمْلَء اَألْرِض ، َوِمْلَء َما ِشْئَت :« الصَّالَِة اْلَمْكُتوبَِة قَاَل 
)البيهقى(رواه ». ِمْن َشْىٍء بـَْعُد 

ثـََنا ْبنُ يُوُنسُ ثناَأْمحََد،ْبنِ َجْعَفرِ ْبنُ اهللاِ َعْبدُ أنبأُفوَركٍ ْبنِ احلََْسنِ ْبنُ ُحمَمَّدُ َبْكرٍ أَبُوَحدَّ
،َداُودَ أَبُوثناَحِبيٍب، َثِين َسَلَمَة،َأِيب ْبنُ اْلَعزِيزِ َعْبدُ ثناالطََّياِلِسيُّ َأِيب ْبنُ اْلَماِجُشونُ َعمِّيَحدَّ

ِإْسَحاَق،ْبنِ ُحمَمَّدِ ْبنُ احلََْسنُ أنبأاْلُمْقرُِئ،َعِليٍّ ْبنِ ُحمَمَّدِ ْبنُ َعِليُّ احلََْسنِ أَبُواَوَأْخبَـَرنَ حَسَلَمةَ 
َثِين اْلَماِجُشوُن،يُوُسفُ ثناَبْكٍر،َأِيب ْبنُ ُحمَمَّدُ ثنااْلَقاِضي،يـَْعُقوبَ ْبنُ يُوُسفُ ثنا َعنْ َأِيب َحدَّ

َعنْ َعْنهُ اهللاُ َرِضيَ طَاِلبٍ َأِيب ْبنِ َعِليِّ َعنْ رَاِفٍع،َأِيب ْبنِ اهللاِ ُعبَـْيدِ َعنْ ْعرَِج،اْألَ الرَّْمحَنِ َعْبدِ 
َفَطرَ لِلَِّذيَوْجِهيَوجَّْهتُ : " قَالَ الصََّالةِ ِإَىل قَامَ ِإَذاَكانَ أَنَّهُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاهللاِ َرُسولِ 

َربِّ لِلَّهِ َوَممَاِيت َوَحمَْياَي،َوُنُسِكي،َصَالِيت ِإنَّ اْلُمْشرِِكَني،ِمنَ أَنَاَوَماَحِنيًفا،اْألَْرضَ وَ السََّماَواِت،
أَْنتَ أَْنتَ ِإالَّ إَِلهَ َال اْلَمِلكُ أَْنتَ اللُهمَّ اْلُمْسِلِمَني،ِمنَ َوأَنَاأُِمْرتُ َوِبَذِلكَ َلهُ َشرِيكَ َال اْلَعاَلِمنيَ 

،رَ  يًعا،] 49:ص[ُذنُوِيب ِيل فَاْغِفرْ ِبَذْنِيب،َواْعتَـَرْفتُ نـَْفِسي،ظََلْمتُ َعْبُدَك،َوأَنَايبِّ يـَْغِفرُ َال مجَِ
َسيِّئَـَهاَعينِّ َواْصِرفْ أَْنَت،ِإالَّ ِألَْحَسِنَهايـَْهِديَال اْألَْخَالِق،ِألَْحَسنِ َواْهِدِين أَْنَت،ِإالَّ الذُّنُوبَ 

رُ َوَسْعَدْيكَ لَبـَّْيكَ أَْنَت،ِإالَّ َسيِّئَـَهاَعينِّ َيْصِرفُ َال  أَنَاِإَلْيكَ لَْيسَ َوالشَّرُّ يََدْيَك،ِيف ُكلُّهُ َواْخلَيـْ
َوِبكَ تُ رََكعْ َلكَ اللُهمَّ : " قَالَ رََكعَ فَِإَذا" ِإلَْيكَ َوأَتُوبُ َأْستَـْغِفُركَ َوتـََعالَْيَت،تـََبارَْكتَ َوإِلَْيَك،ِبكَ 

: قَالَ رَْأَسهُ َرَفعَ فَِإَذا" َوَعَصِيب َوِعظَاِميَوُخمِّيَوَبَصرِيَمسِْعيَلكَ َخَشعَ َأْسَلْمُت،َوَلكَ آَمْنُت،
نَـَهاَوَماَواْألَْرضِ السََّماَواتِ ِمْلءَ احلَْْمدُ َلكَ َربـََّنااللُهمَّ "  فَِإَذا" بـَْعدُ َشْيءٍ ِمنْ ِشْئتَ َماَوِمْلءَ بـَيـْ

َوَصوَّرَهُ َخْلَقهُ لِلَِّذيَوْجِهيَسَجدَ َأْسَلْمتُ َوَلكَ آَمْنُت،َوِبكَ َسَجْدتُ َلكَ اللُهمَّ : " قَالَ َسَجدَ 
التََّشهُّدِ بـَْنيَ يـَُقولُ َماآِخرِ ِمنْ َيُكونُ ُمثَّ " اْخلَاِلِقنيَ َأْحَسنُ اهللاُ تـََباَركَ َوَبَصرَُه،َمسَْعهُ َفَشقَّ 

أَْنتَ َوَماَأْسَرْفتُ َوَماأَْعَلْنُت،َوَماَأْسَرْرتُ َوَماَأخَّْرُت،َوَماَقدَّْمتُ َماِيل اْغِفرْ اللُهمَّ : " لسََّالمِ َوا
،بِهِ أَْعَلمُ  ُم،أَْنتَ ِمينِّ ُر،َوأَْنتَ اْلُمَقدِّ وبَ يـَْعقُ ْبنِ يُوُسفَ َحِديثِ َلْفظُ " أَْنتَ ِإالَّ إَِلهَ َال اْلُمَؤخِّ

الصََّالةَ اْستَـْفَتحَ ِإَذاَوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاهللاِ َرُسولُ َكانَ : اْلَعزِيزِ َعْبدِ رَِوايَةِ َوِيف َسَلَمَة،َأِيب ْبنِ 
َدُه،ِلَمنْ اهللاُ مسَِعَ َرْأَسهُ َرَفعَ ِإَذا: " َوقَالَ اْلُمْسِلِمَني،أَوَّلُ َوأَنَا: َوقَالَ : قَالَ ُمثَّ َكبـََّر، َوَلكَ َربـََّنامحَِ
نَـُهَما،َماَوِمْلءَ اْألَْرِض،َوِمْلءَ السََّماَواِت،ِمْلءَ احلَْْمدُ  " بـَْعدُ َشْيءٍ ِمنْ ِشْئتَ َماَوِمْلءَ بـَيـْ
: قَالَ َسلَّمَ فَِإَذا" اْخلَاِلِقنيَ َأْحَسنُ اهللاُ تـََباَركَ َوَبَصرَُه،َمسَْعهُ َوَشقَّ ُصوَرتَهُ فََأْحَسنَ َفَصوَّرَهُ : " َوقَالَ 
َعاءَ َفذََكرَ  َبْكٍر،َأِيب ْبنِ ُحمَمَّدِ َعنْ الصَِّحيِح،ِيف ُمْسِلمٌ َرَواهُ " َأْسَرْفتُ َوَما: " قـَْوَلهُ يَْذُكرْ وَملَْ الدُّ
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َوَما: " قـَْوَلهُ َوذََكرَ َلَمَة،سَ َأِيب ْبنِ اهللاِ َعْبدِ ْبنِ اْلَعزِيزِ َعْبدِ َعنْ آَخَرْيِن،َوْجَهْنيِ ِمنْ َوَأْخَرَجهُ 
)البيهقى(رواه "َأْسَرْفتُ 

ُرُمهَا،اْلَمِجيِد،َوَعْبدُ َخاِلٍد،ْبنُ ُمْسِلمُ َأْخبَـَرنَا َعْبدِ َعنْ ُعْقَبَة،ْبنِ ُموَسىَعنْ ُجَرْيٍج،اْبنِ َعنِ َوَغيـْ
اللَّهُ َرِضيَ طَاِلبٍ َأِيب ْبنِ َعِليِّ َعنْ رَاِفٍع،َأِيب ْبنِ اللَّهِ ُعبَـْيدِ َعنْ اْألَْعرَِج،َعنِ اْلَفْضِل،ْبنِ اللَّهِ 

رُهُ َوقَالَ ابـَْتَدأَ،ِإَذاَكانَ : بـَْعُضُهمْ قَالَ َوَسلََّم،َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولَ َأنَّ َعْنُه، ُهمْ َغيـْ َكانَ : ِمنـْ
ِمنَ أَنَاَوَماَحِنيًفاَواْألَْرضَ السََّمَواتِ َفَطرَ لِلَِّذييَ َوْجهِ َوجَّْهتُ : «قَالَ الصََّالةَ افْـَتَتحَ ِإَذا

. »أُِمْرتُ َوِبَذِلكَ َلُه،َشرِيكَ َال اْلَعاَلِمَني،َربِّ لِلَّهِ َوَممَاِيت َوَحمَْيايَ َوُنُسِكيَصَالِيت ِإنَّ اْلُمْشرِِكَني،
. اْلُمْسِلِمنيَ ِمنَ َوأَنَا: «َأَحُدُهمْ قَالَ َيُكونَ َأنْ َوَشَكْكتُ . »اْلُمْسِلِمنيَ أَوَّلُ َوأَنَا: «َأْكثـََرُهمْ قَالَ 

نـَْفِسي،ظََلْمتُ َعْبُدَك،َوأَنَاَريبِّ أَْنتَ َوِحبَْمِدَك،ُسْبَحاَنكَ أَْنَت،ِإالَّ إَِلهَ َال اْلَمِلكُ أَْنتَ اللَُّهمَّ 
اْألَْخَالِق،ِألَْحَسنِ َواْهِدِين أَْنَت،ِإالَّ الذُّنُوبَ يـَْغِفرُ َال يًعا،مجَِ ُذنُوِيب ِيل فَاْغِفرْ ِبَذْنِيب،َواْعتَـَرْفتُ 

لَبـَّْيكَ أَْنَت،ِإالَّ َسيِّئَـَهاَعينِّ َيْصِرفُ َال َسيِّئَـَها،َعينِّ َواْصِرفْ أَْنَت،ِإالَّ ِألَْحَسِنَهايـَْهِديَال 
رُ َوَسْعَدْيَك، َمْنَجاَال َوإِلَْيَك،ِبكَ أَنَاَهَدْيَت،َمنْ َواْلَمْهِديُّ إِلَْيَك،لَْيسَ َوالشَّرُّ بَِيِدَك،َواْخلَيـْ

)الشافعي(رواه »إِلَْيكَ َوأَتُوبُ َأْستَـْغِفُركَ َوتـََعاَلْيَت،تـََبارَْكتَ إِلَْيَك،ِإالَّ ِمْنكَ 
 َْثـََنا َأمح ثـََنا احلَُْسْنيُ بن ِإْسَحاَق التُّْسَرتِيُّ ، َحدَّ ثـََنا ُحمَمَُّد بن َوَحدَّ ُد بن َبكَّاٍر احلَْرَّاِينُّ ، قَاال : َحدَّ

َسَلَمَة ، َعْن ُحمَمَِّد بن ِإْسَحاَق ، َعْن َشْيَبَة بن َنصَّاٍح َمْوَىل أُمِّ َسَلَمَة ، َعْن َأِيب َبْكِر بن َعْبِد 
، قَاَل : َوَقَع ِإَيلَّ ِكَتاٌب ِفيِه اْسِتْفَتاُح الرَّْمحَِن بن اْحلَاِرِث بن ِهَشاٍم ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َأِيب رَاِفعٍ 

َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ، َكاَن ِإَذا َكبـََّر ، قَاَل : ِإينِّ َوجَّْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي َفَطَر 
ِيت َوُنُسِكي َوَحمَْياَي َوَممَاِيت لِلَِّه َربِّ السََّمَواِت َواَألْرَض َحِنيًفا ، َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشرِِكَني ، ِإنَّ َصال

ِإال أَْنَت اْلَعاَلِمَني ، ال َشرِيَك َلُه ، َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوأَنَا أَوَُّل اْلُمْسِلِمَني ، اللَُّهمَّ أَْنَت اْلَمِلُك ال إَِلَه 
َك َلَك ، ظََلْمُت نـَْفِسي َواْعتَـَرْفُت ِبَذْنِيب ، ُسْبَحاَنَك ، َوِحبَْمِدَك أَْنَت َريبِّ َوأَنَا َعْبُدَك ، ال َشرِي

ُر ِيف يََديْ  نُوَب ِإال أَْنَت ، لَبـَّْيَك َوَسْعَدْيَك َواْخلَيـْ يًعا ، فَِإنَُّه ال يـَْغِفُر الذُّ َك ، ال فَاْغِفْر ِيل ُذنُوِيب مجَِ
)الطرباين(رواه ِإلَْيَك ، ُمثَّ يـَْقرَأُ. َمْلَجَأ َوال َمْنَجا ِمْنَك ِإال إِلَْيَك ، َأْستَـْغِفُرَك َوأَتُوبُ 

11. Isti‘a>z\ah

ثـََنا اْبنِ َعنْ اْلَعَنزِيِّ َعاِصمٍ َعنْ ُمرَّةَ ْبنِ َعْمرِوَعنْ ُشْعَبةُ َأْخبَـَرنَاَمْرُزوقٍ ْبنُ َعْمُروَحدَّ
قَالَ َصَالةً ُيَصلِّيَوَسلَّمَ َعَلْيهِ هُ اللَّ َصلَّىاللَّهِ َرُسولَ رََأىأَنَّهُ أَبِيهِ َعنْ ُمْطِعمٍ ْبنِ ُجبَـْريِ 
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َكِبريًاَأْكبَـرُ اللَّهُ َكِبريًاَأْكبَـرُ اللَّهُ َكِبريًاَأْكبَـرُ اللَّهُ فـََقالَ ِهيَ َصَالةٍ َأيَّ أَْدرِيَال َعْمٌرو
َثَالثًاَوَأِصيًال ُبْكَرةً اللَّهِ َوُسْبَحانَ اَكِثريً لِلَّهِ َواحلَْْمدُ َكِثريًالِلَّهِ َواحلَْْمدُ َكِثريًالِلَّهِ َواحلَْْمدُ 

)داودوأب(رواه َوَمهْزِهِ َونـَْفِثهِ نـَْفِخهِ ِمنْ الشَّْيطَانِ ِمنْ بِاللَّهِ َأُعوذُ 
ثـََنا ثـََنااْلُمْنِذرِ ْبنُ َعِليُّ َحدَّ ثـََناُفَضْيلٍ اْبنُ َحدَّ َعْبدِ َأِيب َعنْ السَّاِئبِ ْبنُ َعطَاءُ َحدَّ

َأُعوذُ ِإينِّ اللَُّهمَّ قَالَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبِّ َعنْ َمْسُعودٍ اْبنِ َعنْ السَُّلِميِّ ْمحَنِ الرَّ 
َونـَْفُخهُ الشِّْعرُ َونـَْفثُهُ اْلُموَتةُ َمهْزُهُ قَالَ َونـَْفِثهِ َونـَْفِخهِ َوَمهْزِهِ الرَِّجيمِ الشَّْيطَانِ ِمنْ ِبكَ 
(رواه ابن ماجه)رُ اْلِكبْـ 

 ْثـََنا َشرِيٌك َعْن يـَْعَلى ْبِن َعطَاٍء َعن ثـََنا ِإْسَحاُق ْبُن يُوُسف َحدَّ َثِىن َأِىب َحدَّ ثـََنا َعْبُد اللَِّه َحدَّ َحدَّ
َع أَبَا أَُماَمَة اْلَباِهِلىَّ يـَُقوُل َكاَن َنِىبُّ اللَِّه  ثَُه أَنَُّه مسَِ ِإَذا قَاَم ِإَىل - صلى اهللا عليه وسلم-َرُجٍل َحدَّ

». َوُسْبَحاَن اللَِّه َوِحبَْمِدِه -َثَالَث َمرَّاٍت - َال إَِلَه ِإالَّ اللَُّه « الصَّالَِة َكبـََّر َثَالَث َمرَّاٍت ُمثَّ قَاَل 
أمحد بن (رواه ». َونـَْفِثِه َأُعوُذ بِاللَِّه ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم ِمْن َمهْزِِه َونـَْفِخِه « َثَالَث َمرَّاٍت ُمثَّ قَاَل 

)حنبل
أَبُوثناَحِبيٍب،ْبنُ يُوُنسُ ثناَجْعَفٍر،ْبنُ اهللاِ َعْبدُ أنبأُفوَرٍك،ْبنِ احلََْسنِ ْبنُ ُحمَمَّدُ َبْكرٍ أَبُوَأْخبَـَرنَا

َعنْ ُمْطِعٍم،ْبنِ ُجبَـْريِ اْبنِ َعنِ دِّثُ حيَُ اْلَعَنزِيَّ َعاِصًمامسَِعَ ُمرََّة،ْبنُ َعْمُروَأْخبَـَرِين ُشْعَبُة،ثناَداُوَد،
اَوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىالنَِّيبَّ َأنَّ أَبِيهِ  َثَالثًاقَاَهلَا" َكِبريًاَأْكبَـرُ اهللاُ : " قَالَ َكبـَّرَ الصََّالةِ ِيف َدَخلَ َلمَّ
ِمنَ بِاهللاِ أَُعوذُ " َثَالثًاقَاَهلَا" َوَأِصيًال بُْكرَةً اهللاِ نَ َوُسْبَحا" َثَالثًاقَاَهلَا" َكِثريًالِلَّهِ َواحلَْْمدُ " 

)البيهقى(رواه "َوَمهْزِهِ َونـَْفِثهِ نـَْفِخهِ ِمنْ الرَِّجيمِ الشَّْيطَانِ 
ثـََنا َمْشِقيُّ ِإبـْرَاِهيمَ ْبنُ َأْمحَدُ اْلَمِلكِ َعْبدِ أَبُوَحدَّ ِإْمسَاِعيلُ ثـََناالرَّْمحَِن،َعْبدِ ْبنُ ُسَلْيَمانُ ثـََنا, الدِّ

َعنْ ُمْطِعٍم،ْبنِ ُجبَـْريِ ْبنِ نَاِفعِ َعنْ ُمرََّة،ْبنِ َعْمرِوَعنْ اللَِّه،ُعبَـْيدِ ْبنِ اْلَعزِيزِ َعْبدِ َعنْ َعيَّاٍش،ْبنُ 
يـَُقولُ َفَسِمْعُتهُ الصََّالةَ فَافْـَتَتحَ , َفهُ َخلْ َوَحنْنُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ بَِناقَامَ : قَالَ أَبِيِه،
اللَّهِ َوُسْبَحانَ , َمرَّاتٍ َثَالثَ ] , لِلَّهِ [َواحلَْْمدُ , َمرَّاتٍ َثَالثَ , َأْكبَـرُ اللَّهُ َأْكبَـُر،اللَّهُ : «َكبـَّرَ ِحنيَ 
َونـَْفِخهِ َمهْزِهِ ِمنْ , الرَِّجيمِ الشَّْيطَانِ ِمنَ هِ بِاللَّ أَُعوذُ : «قَالَ ُمثَّ , َمرَّاتٍ َثَالثَ , »َوَأِصيًال بُْكرَةً 
, اْلَمسِّ ِمنَ اْجلُُنونُ : «قَالَ , َال : قـُْلَنا»َمهْزُُه؟َماَتْدُرونَ : «قَالَ اْنَصَرفَ فـََلمَّا, قـَرَأَ ُمثَّ , »َونـَْفِثهِ 
رُ َونـَْفثُهُ  )الطرباين(رواه »الشِّْعرُ َونـَْفُخهُ اْلِكبـْ

12. Membaca Ayat al-Qur’an
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 ثـََنا ِإْمسَاِعيُل ثـََنا َعبَّاُد ْبُن ُموَسى اْخلُتَِّلىُّ َحدَّ َأْخبَـَرِىن َحيَْىي ْبُن َعِلىِّ ْبِن -يـَْعِىن اْبَن َجْعَفٍر - َحدَّ
ِه َعْن رِفَاَعَة ْبِن رَافِ  صلى اهللا - ٍع َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َحيَْىي ْبِن َخالَِّد ْبِن رَاِفٍع الزَُّرِقىُّ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ

فـَتَـَوضَّْأ َكَما أََمَرَك اللَُّه َجلَّ َوَعزَّ ُمثَّ َتَشهَّْد فَأَِقْم ُمثَّ  « فـََقصَّ َهَذا احلَِْديَث قَاَل ِفيِه - عليه وسلم
َوِإِن انـْتَـَقْصَت ِمْنُه « َوقَاَل ِفيِه ». َوَهلِّْلُه َكبـِّْر فَِإْن َكاَن َمَعَك قـُْرآٌن فَاقْـَرْأ بِِه َوِإالَّ فَاْمحَِد اللََّه وََكبـِّْرُه 

)داودوأب(رواه ». َشْيًئا انـْتَـَقْصَت ِمْن َصالَِتَك 
ثـََنا دِ ْبنِ َحيَْىي ْبنِ َعِليِّ ْبنِ َحيَْىي َعنْ َجْعَفرٍ ْبنُ ِإْمسَِعيلُ َأْخبَـَرنَاُحْجرٍ ْبنُ َعِليُّ َحدَّ َراِفعٍ ْبنِ َخالَّ

هِ َعنْ الزَُّرِقيِّ  َنَماَوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولَ َأنَّ رَاِفعٍ ْبنِ رِفَاَعةَ َعنْ َجدِّ ِيف َجاِلسٌ ُهوَ بـَيـْ
فَ اْنَصرَ ُمثَّ َصَالَتهُ َفَأَخفَّ َفَصلَّىَكاْلَبَدِويِّ َرُجلٌ َجاَءهُ ِإذْ َمَعهُ َوَحنْنُ رِفَاَعةُ قَالَ يـَْوًمااْلَمْسِجدِ 

َفَصلِّ فَاْرِجعْ َوَعَلْيكَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبُّ فـََقالَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبِّ َعَلىَفَسلَّمَ 
فـََفَعلَ ُتَصلِّ ملَْ ِإنَّكَ فَ َفَصلِّ فَاْرِجعْ َوَعَلْيكَ فـََقالَ َعَلْيهِ َفَسلَّمَ َجاءَ ُمثَّ َفَصلَّىفـََرَجعَ ُتَصلِّ ملَْ فَِإنَّكَ 
َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبِّ َعَلىفـَُيَسلِّمُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبَّ يَْأِيت َذِلكَ ُكلُّ َثَالثًاَأوْ َمرَّتـَْنيِ َذِلكَ 
وََكبـُرَ النَّاسُ َفَخافَ ُتَصلِّ ملَْ فَِإنَّكَ َفَصلِّ فَاْرِجعْ كَ َوَعَليْ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبُّ فـَيَـُقولُ َوَسلَّمَ 
َاَوَعلِّْمِين فََأِرِين َذِلكَ آِخرِ ِيف الرَُّجلُ فـََقالَ ُيَصلِّ ملَْ َصَالتَهُ َأَخفَّ َمنْ َيُكونَ َأنْ َعَلْيِهمْ  أَنَافَِإمنَّ
فَِإنْ َوأَِقمْ َتَشهَّدْ ُمثَّ اللَّهُ أََمَركَ َكَمافـَتَـَوضَّأْ الصََّالةِ ِإَىل تَ ُقمْ ِإَذاَأَجلْ فـََقالَ َوُأْخِطئُ ُأِصيبُ َبَشرٌ 
ُمثَّ قَائًِمااْعَتِدلْ ُمثَّ رَاِكًعافَاْطَمِئنَّ ارَْكعْ ُمثَّ َوَهلِّْلهُ وََكبـِّْرهُ اللَّهَ فَاْمحَدْ َوِإالَّ فَاقْـرَأْ قـُْرآنٌ َمَعكَ َكانَ 

َوِإنْ َصَالُتكَ َمتَّتْ فـََقدْ َذِلكَ فـََعْلتَ فَِإَذاُقمْ ُمثَّ َجاِلًسافَاْطَمِئنَّ اْجِلسْ ُمثَّ َساِجًدافَاْعَتِدلْ اْسُجدْ 
انـْتَـَقصَ َمنْ أَنَّهُ اْألَوَّلِ ِمنْ َعَلْيِهمْ أَْهَونَ َهَذاوََكانَ قَالَ َصَالِتكَ ِمنْ انـْتَـَقْصتَ َشْيًئاِمْنهُ انـْتَـَقْصتَ 

(رواه الرتميذي)ُكلَُّهاَتْذَهبْ وَملَْ َصَالتِهِ ِمنْ انـْتَـَقصَ َشْيًئاَذِلكَ ِمنْ 
دِ ْبنِ َحيَْىي ْبنِ َعِليِّ ْبنُ َحيَْىي نا- َجْعَفرٍ اْبنَ يـَْعِين - ِإْمسَاِعيلُ ناالسَّْعِديُّ،ُحْجرٍ ْبنُ َعِليُّ نا َخالَّ

َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولَ َأنَّ رَاِفٍع،ْبنِ رِفَاَعةَ َعنْ ِه،َجدِّ َعنْ أَبِيِه،َعنْ الزَُّرِقيُّ،رَاِفعٍ ْبنِ 
َنَما َفَصلَّىَكاْلَبَدِويِّ َرُجلٌ َجاءَ ِإذْ - َمَعهُ َوَحنْنُ : رِفَاَعةُ قَالَ -يـَْوًمااْلَمْسِجدِ ِيف َجاِلسٌ ُهوَ بـَيـْ

َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىالنَِّيبُّ فـََقالَ َوَسلََّم،َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىالنَِّيبِّ َعَلىمَ َفَسلَّ اْنَصَرفَ ُمثَّ َصَالتَُه،فََأَخفَّ 
َصلَّىالنَِّيبِّ َعَلىَفَسلَّمَ َجاءَ ُمثَّ َفَصلَّى،فـََرَجعَ ،»ُتَصلِّ ملَْ فَِإنَّكَ َفَصلِّ فَاْرِجعْ َوَعَلْيَك،: «َوَسلَّمَ 

َثَالثًا،أَوْ َمرَّتـَْنيِ َذِلكَ فـََفَعلَ ،»ُتَصلِّ ملَْ فَِإنَّكَ َفَصلِّ اْرِجعْ : «َوقَالَ َعَلْيِه،َردَّ فَـ َوَسلََّم،َعَلْيهِ اهللاُ 
ملَْ فَِإنَّكَ َفَصلِّ فَاْرِجعْ َوَعَلْيَك،: «َويـَُقولُ َعَلْيِه،ُيَسلِّمُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىالنَِّيبَّ يَْأِيت َذِلكَ ُكلُّ 
آِخرِ ِيف الرَُّجلُ فـََقالَ ُيَصلِّ،ملَْ َصَالتَهُ َأَخفَّ َمنْ َيُكونَ َأنْ َعَلْيِهمْ وََكبـُرَ النَّاسُ َفَخافَ ،»لِّ ُتصَ 



416

َاَعلِّْمِين أَوْ فََأِرِين : َذِلكَ  َجْل،أَ : «َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىالنَِّيبُّ فـََقالَ َوأُْخِطُئ،ُأِصيبُ َبَشرٌ أَنَافَِإمنَّ
قـُْرآنٌ َمَعكَ َكانَ فَِإنْ َكبـِّْر،ُمثَّ فَأَِقْم،َتَشهَّْد،ُمثَّ اللَُّه،أََمَركَ َكَمافـَتَـَوضَّأْ الصََّالةِ ِإَىل ُقْمتَ ِإَذا

اْسُجدْ ُمثَّ قَائًِما،َتِدلْ اعْ ُمثَّ َراِكًعا،فَاْطَمِئنَّ ارَْكعْ ُمثَّ َوَهلِّْلُه،وََكبـِّْرُه،اللََّه،فَاْمحَدِ َوِإالَّ بِهِ فَاقْـرَأْ 
َوِإنِ َصَالُتَك،َمتَّتْ فـََقدْ َذِلكَ فـََعْلتَ فَِإَذاُقْم،ُمثَّ َجاِلًسا،فَاْطَمِئنَّ اْجِلسْ ُمثَّ َساِجًدا،فَاْعَتِدلْ 

َهاانـْتَـَقْصتَ  َمنِ َأنَّ اْألُوَىل،ِمنَ مْ َعَلْيهِ أَْهَونُ َهِذهِ وََكاَنتْ : قَالَ »َصَالِتكِ ِمنْ انـْتَـَقْصتَ َشْيًئاِمنـْ
)ابن خزمية(رواه ُكلَُّها َيْذَهبْ وَملَْ َصَالتِهِ ِمنْ انـْتَـَقصَ َشْيًئاَذِلكَ ِمنْ انـْتَـَقصَ 

 َثـَن ثـََنا أَبُو َداُوَد َحدَّ ُد ْبُن َبْكٍر َحدَّ َعبَّاُد ْبُن اَأْخبَـَرنَا أَبُو َعِلىٍّ الرُّوْذبَارِىُّ َأْخبَـَرنَا أَبُو َبْكٍر : ُحمَمَّ
ثـََنا ِإْمسَاِعيُل يـَْعِىن اْبَن َجْعَفٍر َأْخبَـَرِىن َحيَْىي ْبُن َعِلىِّ ْبِن َخالَِّد ْبِن رَافِ  ٍع الزَُّرِقىِّ ُموَسى اْخلُتَِّلىُّ َحدَّ

ِه َعْن رِفَاَعَة ْبِن رَاِفٍع : َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  َقصَّ يـَْعِىن فَـ -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ
ِإَذا ُقْمَت ِإَىل :« -صلى اهللا عليه وسلم- َحِديَث الرَُّجِل الَِّذى َصلَّى ، َوقَاَل ِفيَما َعلََّمُه النَِّىبُّ 

بِِه ، َوِإالَّ أْ الصَّالَِة فـَتَـَوضَّْأ َكَما أََمَرَك اللَُّه ، ُمثَّ َتَشهَّْد فََأِقْم ، ُمثَّ َكبـِّْر ، فَِإْن َكاَن َمَعَك قـُْرآٌن فَاقْـرَ 
َوِإِن انـْتَـَقْصَت ِمْنُه َشْيًئا انـْتَـَقْصَت ِمْن َصالَِتَك :« َوقَاَل ِىف آِخرِِه ». فَاْمحَِد اللََّه وََكبـِّْرُه ، َوَهلِّْلُه 

)البيهقى(رواه »
ثـََنا: قَالَ ِإْمسَاِعيُل،َأْخبَـَرنَا: قَالَ ُحْجٍر،ْبنُ َعِليُّ َأْخبَـَرنَا دِ ْبنِ َحيَْىي ْبنِ َعِليِّ ْبنُ َحيَْىي َحدَّ ْبنِ َخالَّ

ِه،َعنْ أَبِيِه،َعنْ الزَُّرِقيُّ،رَاِفعٍ  َناَوَسلََّم،َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاهللاِ َرُسولَ َأنَّ : رَاِفعٍ ْبنِ رِفَاَعةَ َعنْ َجدِّ بـَيـْ
َفَأَخفَّ َفَصلَّىَكاْلَبَدِويِّ َرُجلٌ َجاءَ ِإَذا،ِعْنَدهُ َوَحنْنُ : رِفَاَعةُ قَالَ يـَْوًمااْلَمْسِجدِ ِيف َجاِلسٌ ُهوَ 

: َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىالنَِّيبُّ فـََقالَ َوَسلََّم،َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىالنَِّيبِّ َعَلىَفَسلَّمَ اْنَصَرفَ ُمثَّ َصَالتَُه،
َوَعَلْيكَ : «فـََقالَ َعَلْيهِ َفَسلَّمَ َجاءَ ُمثَّ ،»َفَصلَّىفـََرَجعَ ُتَصلِّ ملَْ فَِإنَّكَ َفَصلِّ فَاْرِجعْ َوَعَلْيكَ «

َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىالنَِّيبَّ يَْأِيت َذِلكَ ُكلُّ َثَالثًاأَوْ َمرَّتـَْنيِ َذِلكَ فـََفَعلَ »ُتَصلِّ ملَْ فَِإنَّكَ َفَصلِّ فَاْرِجعْ 
َوَعَلْيكَ : َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىالنَِّيبُّ فـَيَـُقولُ َوَسلََّم،َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىالنَِّيبِّ َعَلىفـَُيَسلِّمُ َوَسلََّم،
ُيَصلِّ،ملَْ َصَالتَهُ َأَخفَّ َمنْ َيُكونَ َأنْ َعَلْيِهمْ َذِلكَ وََكبـُرَ النَّاُس،فـََعاثَ ُتَصلِّ ملَْ فَِإنَّكَ فَاْرِجعْ 
َاَعلِّْمِين أَوْ َفَأِرِين : َذِلكَ آِخرِ ِيف الرَُّجلُ فـََقالَ  ِإَذا: «لِلرَُّجلِ فـََقالَ َوأُْخِطئُ ُأِصيُب،َبَشرٌ أَنَافَِإمنَّ
بِِه،فَاقْـَرأْ قـُْرآنٌ َمَعكَ َكانَ فَِإنْ َكبـِّرْ ُمثَّ فَأَِقْم،َتَشهَّدْ ُمثَّ اهللاُ،أََمَركَ َكَمافـَتَـَوضَّأْ الصََّالةِ ِإَىل ُقْمتَ 
فَاْعَتِدلْ اْسُجدْ ُمثَّ قَاِئًما،اْعَتِدلْ ُمثَّ رَاِكًعا،فَاْطَمِئنَّ ارَْكعْ ُمثَّ َوَهلِّْلُه،وََكبـِّْرهُ ،اهللاَ فَاْمحَدِ َوِإالَّ 

انـْتَـَقْصتَ َوِإنِ َصَالُتَك،َمتَّتْ فـََقدْ َذِلكَ فـََعْلتَ فَِإَذاُقمْ ُمثَّ َجاِلًسا،فَاْطَمِئنَّ اْجِلسْ ُمثَّ َساِجًدا،
َها )النسائي(رواه »ُكلَُّهاَتْذَهبْ وَملَْ َصَالِتكَ ِمنْ انـْتَـَقصَ اَشْيئً ِمنـْ
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13. Bacaan Ayat pada Shalat Z}uhur dan ‘As}ar

 َثـََنا ُشْعَبُة َعْن ِمْسَعٍر َعْن يَزِيَد اْلَفِقِري ع ثـََنا َسِعيُد ْبُن َعاِمٍر َحدَّ ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َحيَْىي َحدَّ ْن َجاِبِر َحدَّ
اْلِكَتاِب َعْبِد اللَِّه قَاَل ُكنَّا نـَْقَرُأ ِىف الظُّْهِر َواْلَعْصِر َخْلَف اِإلَماِم ِىف الرَّْكَعتَـْنيِ اُألولَيَـْنيِ ِبَفاِحتَةِ ْبنِ 

)ابن ماجه(رواه َوُسورٍَة َوِىف اُألْخَريـَْنيِ بَِفاِحتَِة اْلِكَتاِب. 
 َْثـََنا َأْخبَـَرنَا ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّه احل اِفُظ َأْخبَـَرنَا أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق َأْخبَـَرنَا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُحمَمٍَّد َحدَّ

ثـََنا ُشْعَبُة َعْن ِمْسَعٍر َعْن يَزِيَد اْلَفِقِري َعْن َجاِبرِ  ثـََنا َسِعيُد ْبُن َعاِمٍر َحدَّ ُد ْبُن َحيَْىي َحدَّ ْبِن َعْبِد ُحمَمَّ
نَّا نـَْقَرأُ ِىف الظُّْهِر َواْلَعْصِر َخْلَف اِإلَماِم ِىف الرَّْكَعتَـْنيِ اُألولَيَـْنيِ ِبَفاِحتَِة اْلِكَتاِب َوُسورٍَة ،اللَِّه قَاَل : كُ 

ُهْم أَبُو َسِعيٍد اْخلُْدرِىُّ َرِضَى اللَُّه َعْنُه.  )البيهقى(رواه َوِىف اُألْخَريـَْنيِ ِبَفاِحتَِة اْلِكَتاِب. َوِمنـْ

14. Mempercepat Sholat Ketika Mendengar Tangisan Bayi

 ُثـََنا َمحَّاُد ْبُن َزْيٍد قَاَل أَنـَْبأَنَا َعِلىُّ ْبن ثـََنا َعفَّاُن َحدَّ َثِىن َأِىب َحدَّ ثـََنا َعْبُد اللَِّه َحدَّ َزْيٍد َوُمحَْيٌد َعْن َحدَّ
َجوََّز َذاَت يـَْوٍم ِىف َصَالِة اْلَفْجِر َفِقيَل يَا -صلى اهللا عليه وسلم- أََنِس ْبِن َماِلٍك َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 

ْعُت بَُكاَء َصِىبٍّ َفظَنَـْنُت َأنَّ أُمَُّه َمَعَنا ُتَصلِّى فََأَرْدُت َأْن أُْفرَِغ َلُه « َرُسوَل اللَِّه ِملَ َجوَّْزَت قَاَل  مسَِ
أمحد (رواه ». ُه ُتَصلِّى َمَعَنا فََأَرْدُت َأْن أُْفرَِغ َلُه أُمَُّه َفظَنَـْنُت َأنَّ أُمَّ « َوَقْد قَاَل َمحَّاٌد أَْيضاً ». أُمَُّه 

)بن حنبل

15. Bacaan setelah membaca alaisa z\a>lika bi qa>dirin ‘ala> an yuh}yiya al-mauta
dan sabih} ismi rabbik al-‘a‘la>

ثـََنا ،ْبنُ ُحمَمَّدُ َحدَّ ثـََنااْلُمثـَىنَّ ثـََناَجْعَفٍر،ْبنُ دُ ُحمَمَّ َحدَّ : قَالَ َعاِئَشَة،َأِيب ْبنِ ُموَسىَعنْ ُشْعَبُة،َحدَّ
: قَالَ ،} اْلَمْوَتىُحيِْييَ َأنْ َعَلىِبَقاِدرٍ َذِلكَ أَلَْيسَ : {قـَرَأَ ِإَذاوََكانَ بـَْيِتِه،فـَْوقَ ُيَصلِّيَرُجلٌ َكانَ 

ْعُتهُ : «فـََقالَ َك،َذلِ َعنْ َفَسأَُلوهُ فـََبَكى،،»ُسْبَحاَنكَ « »َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولِ ِمنْ مسَِ
)داودوأب(رواه "اْلُقْرآنِ ِيف ِمبَايَْدُعوَ َأنْ اْلَفرِيَضةِ ِيف يـُْعِجُبِين : َأْمحَدُ قَالَ : " َداُودَ أَبُوقَالَ ،

ثـََنا ثـََناالزُّْهرِيُّ،ُحمَمَّدٍ ْبنُ اللَّهِ َعْبدُ َحدَّ َثِين ُسْفَياُن،َحدَّ َأْعرَابِيامسَِْعتُ أَُميََّة،ْبنُ ِإْمسَاِعيلُ َحدَّ
َوالتِّنيِ ِمْنُكمْ قـََرأَ َمنْ : " َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ قَالَ : يـَُقولُ ُهَريـْرَةَ أَبَامسَِْعتُ : يـَُقولُ 

َوأَنَابـََلى،: فـَْليَـُقلْ ،] 8: التني} [اْحلَاِكِمنيَ بَِأْحَكمِ اللَّهُ أَلَْيسَ : {َهاآِخرِ ِإَىل فَانـْتَـَهىَوالزَّيـُْتوِن،
َعَلىبَِقاِدرٍ َذِلكَ أَلَْيسَ {ِإَىل فَانـْتَـَهىاْلِقَياَمِة،بِيَـْومِ أُْقِسمُ َال : قـَرَأَ َوَمنْ الشَّاِهِديَن،ِمنَ َذِلكَ َعَلى
َحِديثٍ فَِبَأيِّ : {فـَبَـَلغَ َواْلُمْرَسَالِت،: قـَرَأَ َوَمنْ بـََلى،: فـَْليَـُقلْ ،] 40: ةالقيام} [اْلَمْوَتىُحيِْييَ َأنْ 

الرَُّجلِ َعَلىأُِعيدُ َذَهْبتُ : ِإْمسَاِعيلُ قَالَ ،"بِاللَّهِ آَمنَّا: فـَْليَـُقلْ ،] 50: املرسالت} [يـُْؤِمُنونَ بـَْعَدهُ 
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َحجًَّة،ِستِّنيَ َحَجْجتُ َلَقدْ َأْحَفْظُه،ملَْ َأينِّ أََتُظنُّ َأِخي،اْبنَ يَا: «َقالَ فَـ َلَعلَُّه،َوأَْنظُرُ اْألَْعرَاِيبِّ،
َهاَما )داودوأب(رواه »َعَلْيهِ َحَجْجتُ الَِّذياْلَبِعريَ أَْعِرفُ َوأَنَاِإالَّ َحجَّةٌ ِمنـْ

 ْأََلْيسَ : {قـَرَأَ ِإَذاَكانَ أَنَّهُ َعبَّاٍس،اْبنِ َعنِ ُجبَـْريٍ،ْبنِ َسِعيدِ َعنْ ِإْسَحاَق،َأِيب َعنْ َمْعَمٍر،َعن
: قـَرَأَ َوِإَذا،»بـََلىاللَُّهمَّ ُسْبَحاَنكَ : «قَالَ ] 40: القيامة} [اْلَمْوَتىُحيِْييَ َأنْ َعَلىبَِقاِدرٍ َذِلكَ 
)الرزاقدعب(رواه»اْألَْعَلىَريبَِّ ُسْبَحانَ : «قَالَ اْألَْعَلىَربِّكَ اْسمَ َسبَّحِ 

ثـََنا اْلَباِديٍَة،أَْهلِ ِمنْ أَْعرَاِيبٌّ َثِين : قَالَ أَُميََّة،ْبنُ ِإْمسَاِعيلُ ثنا: قَالَ ُسْفَياُن،ثنا: قَالَ احلَُْمْيِديُّ َحدَّ
أُْقِسمُ َال َأَحدُُكمْ قـََرأَ ِإَذا: " َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاْلَقاِسمِ أَبُوقَالَ : يـَُقولُ ُهَريـْرََة،أَبَامسَِْعتُ : قَالَ 
،] 40: القيامة} [اْلَمْوَتىُحيِْييَ َأنْ َعَلىبَِقاِدرٍ َذِلكَ أَلَْيسَ {آِخرَِهاَعَلىفَأََتىاْلِقَياَمِة،بِيَـْومِ 

} يـُْؤِمُنونَ ْعَدهُ بَـ َحِديثٍ فَِبَأيِّ {آِخرَِهاَعَلىفَأََتىُعْرفًا،َواْلُمْرَسَالتِ قـََرأَ َوِإَذابـََلى،: فـَْليَـُقلْ 
اللَّهُ أَلَْيسَ {آِخرَِهاَعَلىفَأََتىَوالزَّيـُْتوِن،َوالتِّنيِ قـَرَأَ َوِإَذابِاللَِّه،آَمنَّا: فـَْليَـُقلْ ،] 50: املرسالت[

َا] 211:ص" [بـََلى: فـَْليَـُقلْ ،] 8: التني} [اْحلَاِكِمنيَ بَِأْحَكمِ  َعَلىأَنَاوَ بـََلى،: ُسْفَيانُ قَالَ َوُرمبَّ
يَا: فـََقالَ ،»احلَِْديثَ اْألَْعرَاِيبَّ فَاْستَـَعْدتُ : «ِإْمسَاِعيلُ قَالَ : ُسْفَيانُ قَالَ " الشَّاِهِدينَ ِمنَ َذِلكَ 
َهاَماِحجَّةً ِستِّنيَ َحَجْجتُ َلَقدْ َأْحَفْظُه،ملَْ أَتـَرَاِين َأِخي،اْبنَ  َبِعريَ الْ أَْعِرفُ َوأَنَاِإالَّ ِحجَّةٌ ِمنـْ

)احلميدي(رواه»َعَلْيهِ َحَجْجتُ الَِّذي
ثـََنا َعهُ أَُميََّة،ْبنِ ِإْمسَاِعيلَ َعنْ ُسْفَياُن،َحدَّ ْعُتهُ : َمرَّةً فـََقالَ َشْيٍخ،ِمنْ مسَِ أَْهلِ ِمنْ َرُجٍل،ِمنْ مسَِ

: قـَرَأَ َمنْ : " َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ قَالَ : يـَُقولُ ُهَريـْرََة،أَبَامسَِْعتُ أَْعرَاِيبٍّ،اْلَباِديَةِ 
بِاللَِّه،آَمنَّا: فـَْليَـُقلْ ،] 50: املرسالت} [يـُْؤِمُنونَ بـَْعَدهُ َحِديثٍ فَِبَأيِّ : {فـََقالَ ُعْرفًاَواْلُمْرَسَالتِ 

َذِلكَ أَلَْيسَ : {قـَرَأَ َوَمنْ الشَّاِهِديَن،ِمنَ ِلكَ ذَ َعَلىَوأَنَابـََلى،: فـَْليَـُقلْ َوالزَّيـُْتوِن،َوالتِّنيِ : قـَرَأَ َوَمنْ 
: ِإْمسَاِعيلُ قَالَ ] 354:ص" [بـََلى: فـَْليَـُقلْ ،] 40: القيامة} [اْلَمْوَتىُحيِْييَ َأنْ َعَلىبَِقاِدرٍ 

َلَقدْ َأْحَفْظهُ ملَْ َأينِّ َأظَنَـْنتَ َأِخي،اْبنَ يَا: «فـََقالَ أَْعرَابِيا،وََكانَ َحِفَظ؟َهلْ أَْنظُرُ َفَذَهْبتُ 
َهاَماَحجًَّة،ِستِّنيَ َحَجْجتُ  أمحد بن (رواه »َعَلْيهِ َحَجْجتُ الَِّذياْلَبِعريَ أَْعِرفُ ِإالَّ َسَنٌة،ِمنـْ

)حنبل
يَزِيدُ أَنـَْبأَ َهاُروَن،ْبنُ زِيدُ يَ ثناَمْسُعوٍد،ْبنُ َسِعيدُ ثنااْلَمْحُبوِيبُّ،َأْمحَدَ ْبنُ ُحمَمَّدُ اْلَعبَّاسِ أَبُوَأْخبَـَرنَا

َصلَّىالنَِّيبَّ َأنَّ َعْنُه،اللَّهُ َرِضيَ ُهَريـْرَةَ َأِيب َعنْ اْلَيَسِع،َأِيب َعنْ أَُميََّة،ْبنِ ِإْمسَاِعيلَ َعنْ ِعَياٍض،ْبنُ 
: قَالَ ] 40: القيامة} [اْلَمْوَتىُحيِْييَ نْ أَ َعَلىِبَقاِدرٍ َذِلكَ أَلَْيسَ {قـَرَأَ ِإَذاَكانَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ 
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َصِحيحُ َحِديثٌ َهَذا»بـََلى: «قَالَ ] 8: التني} [اْحلَاِكِمنيَ بَِأْحَكمِ اللَّهُ أَلَْيسَ {قـََرأَ َوِإَذا»بـََلى«
ْسَنادِ  )حلاكما(رواه"ُخيَرَِّجاهُ وَملَْ اْإلِ

ْبنُ ُحمَمَّدُ ثناَداُوَد،أَبُوثناَبْكٍر،ْبنُ ُحمَمَّدُ نبأأالرُّوْذبَارِيُّ،َعِليٍّ أَبُوَوَأْخبَـَرنَا، َثِين اْلُمثـَىنَّ ُحمَمَّدُ َحدَّ
قـَرَأَ ِإَذاَفَكانَ بـَْيِتهِ فـَْوقَ ُيَصلِّيَرُجلٌ َكانَ : قَالَ َعاِئَشةَ َأِيب ْبنِ ُموَسىَعنْ ُشْعَبُة،ثناَجْعَفٍر،ْبنُ 
َعنْ َفَسأَُلوهُ " فـَبَـَلىُسْبَحاَنكَ : قَالَ ] 40: القيامة} [اْلَمْوَتىُحيِْييَ َأنْ َلىعَ ِبَقاِدرٍ َذِلكَ أَلَْيسَ {

ْعُتهُ : فـََقالَ َذِلَك، )لبيهقيا(رواهَوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاهللاِ َرُسولِ ِمنْ مسَِ

16. Ukuran Volume Bacaan Nabi

 ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر اْلَوْر ثـََنا اْبُن َأِىب الزِّنَاِد َعْن َعْمِرو ْبِن َأِىب َعْمرٍو َمْوَىل اْلُمطَِّلِب َعْن َحدَّ َكاِىنُّ َحدَّ
َعَلى َقْدِر َما َيْسَمُعُه َمْن - صلى اهللا عليه وسلم- ِعْكرَِمَة َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل : َكاَنْت ِقرَاَءُة النَِّىبِّ 

)داودوأب(رواه ْيِت. ِىف احلُْْجرَِة َوُهَو ِىف اْلبَـ 
 ْثـََنا اْبُن َأِىب الزِّنَاِد َعْن َعْمرِو ْبِن َأِىب َعم ثـََنا ُسَرْيٌج َحدَّ َثِىن َأِىب َحدَّ ثـََنا َعْبُد اللَِّه َحدَّ رٍو َعْن َحدَّ

ِل َقْدَر َما بِاللَّيْ -صلى اهللا عليه وسلم- ِعْكرَِمَة َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل َكاَنْت ِقرَاَءُة َرُسوِل اللَِّه 
)أمحد بن حنبل(رواه َيْسَمُعُه َمْن ِىف احلُْْجرَِة َوُهَو ِىف اْلبَـْيِت.

 ُثـََنا ُحمَمَّد ثـََنا أَبُو َداُوَد َحدَّ ْبُن َجْعَفٍر َأْخبَـَرنَا أَبُو َعِلىٍّ الرُّوْذبَارِىُّ َأْخبَـَرنَا أَبُو َبْكِر ْبُن َداَسَة َحدَّ
ثـََنا اْبُن َأِىب الزِّنَاِد َعْن َعْمِرو ْبِن َأِىب َعْمرٍو َمْوَىل اْلُمطَِّلِب َعْن ِعْكرَِمَة َعِن اْبِن َعبَّاٍس اْلَورَْكاِىنُّ َحدَّ

َعَلى َقْدِر َما َيْسَمُعُه َمْن ِىف احلُْْجرَِة َوُهَو - صلى اهللا عليه وسلم- قَاَل : َكاَنْت ِقرَاَءُة َرُسوِل اللَِّه 
)يهقىالب(رواه ِىف اْلبَـْيِت. 

17. Surat yang Paling Enak Dibaca

 ْثـََنا اْجلَُرْيرِىُّ َعْن َعْبِد اللَِّه ب ثـََنا يَزِيُد ْبُن َهاُروَن َحدَّ ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِىب َشْيَبَة َحدَّ ِن َشِقيٍق َعْن َحدَّ
« َعتَـْنيِ قـَْبَل اْلَفْجِر وََكاَن يـَُقوُل ُيَصلِّى رَكْ - صلى اهللا عليه وسلم- َعاِئَشَة قَاَلْت َكاَن َرُسوُل اللَِّه 

َِِما ِىف رَْكَعَىتِ اْلَفْجِر (ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد) َو (ُقْل يَا أَيـَُّها اْلَكافِ  (رواه ُروَن ). نِْعَم السُّوَرتَاِن ُمهَا يـُْقَرأُ 
)ابن ماجه

ثـََنا اللَّهِ َرُسولُ َكانَ : قَاَلتْ َعاِئَشَة،َعنْ َشِقيٍق،ْبنِ اللَّهِ ْبدِ عَ َعنْ اْجلَُرْيرِيُّ،َأْخبَـَرنَا: قَالَ يَزِيُد،َحدَّ
قـَْبلَ َورَْكَعتَـْنيِ بـَْعَدَها،رَْكَعتَـْنيِ َمرَّةً يَزِيدُ َوقَالَ ،»الظُّْهرِ قـَْبلَ أَْربـًَعاُيَصلِّي«َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّى

يَاُقلْ اْلَفْجرِ ] 149:ص[قـَْبلَ الرَّْكَعتَـْنيِ ِيف تـَْقَرُءونـَُهَماُمهَا،وَرتَانِ السُّ نِْعمَ : يـَُقولُ وََكانَ اْلَفْجِر،
(رواه أمحد بن حنبل)"َأَحدٌ اللَّهُ ُهوَ َوُقلْ اْلَكاِفُرونَ أَيـَُّها
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ثـََناُجمَاِشٍع،ْبنِ ُموَسىْبنُ ِعْمرَانُ َأْخبَـَرنَا َعنْ َهاُروَن،ْبنُ يَزِيدُ ثـََناَحدَّ َشْيَبَة،َأِيب ْبنُ ُعْثَمانُ َحدَّ
َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ َكانَ : قَاَلتْ َعاِئَشةَ َعنْ َشِقيٍق،ْبنِ اللَّهِ َعْبدِ َعنْ اْجلَُرْيرِيِّ،َسِعيدٍ 
وَ ،} اْلَكاِفُرونَ أَيـَُّهايَاُقلْ : {اْلَفْجرِ قـَْبلَ الرَّْكَعتَـْنيِ ِيف تـُْقَرآنِ ُمهَا،السُّوَرتَانِ نِْعمَ : «يـَُقولُ َوَسلَّمَ 

(رواه ابن حبان)} »َأَحدٌ اللَّهُ ُهوَ ُقلْ {
َاالطَّابـَرَاِينُّ ِإْمسَاِعيلَ ْبنِ َأْمحَدَ ْبنُ ُحمَمَّدُ َنْصرٍ أَبُوَأْخبَـَرنَا اْلُبْسِيتُّ َحبَّانَ ْبنُ ُحمَمَّدُ َحامتٍِ أَبُوحدثناِ

َسِعيدٍ َعنْ َهاُروَن،ْبنُ يَزِيدُ حدثناَشْيَبَة،َأِيب ْبنُ ُعْثَمانُ حدثناُموَسى،ْبنُ ْمرَانُ عِ َأْخبَـَرناِإْمَالًء،
َهااهللاُ َرِضيَ َعاِئَشةَ َعنْ َشِقيٍق،ْبنِ اهللاِ َعْبدِ َعنْ اْجلَُرْيرِيِّ، اللَّهُ َصلَّىاهللاِ َرُسولُ قَالَ : قَاَلتْ َعنـْ

ُهوَ َوُقلْ اْلَكاِفُروَن،أَيـَُّهايَاُقلْ اْلَفْجرِ قـَْبلَ الرَّْكَعتَـْنيِ ِيف تـُْقَرآنِ ُمهَاالسُّوَرتَانِ نِْعمَ : " َوَسلَّمَ َعَلْيهِ 
(رواه البيهقى)"َأَحدٌ اهللاُ 

18. Memanjangkan Bacaan

 ْثـََنا َعْبُد الرَّزَّاِق َأْخبَـَرنَا َمْعَمٌر َعن ثـََنا احلََْسُن ْبُن َعِلىٍّ َحدَّ َحيَْىي َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َأِىب قـََتاَدَة َعْن َحدَّ
)داودوأب(رواه أَبِيِه قَاَل َفظَنَـنَّا أَنَُّه يُرِيُد ِبَذِلَك َأْن يُْدرَِك النَّاُس الرَّْكَعَة اُألوَىل. 

 ثَـ ثـََنا احلََْسُن ْبُن َعِلىٍّ َوَأْخبَـَرنَا أَبُو َعِلىٍّ الرُّوْذبَارِىُّ َأْخبَـَرنَا أَبُو َبْكِر ْبُن َداَسَة َحدَّ َنا أَبُو َداُوَد َحدَّ
ثـََنا َعْبُد الرَّزَّاِق َأْخبَـَرنَا َمْعَمٌر َعْن َحيَْىي َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َأِىب قـََتاَدَة َعْن أَبِيِه : َفظَنَـ  نَّا أَنَُّه يُرِيُد َحدَّ

)البيهقىاه (رو ِبَذِلَك َأْن يُْدرَِك النَّاُس الرَّْكَعَة اُألوَىل. 
 ْاللَّهِ َرُسولُ َكانَ : «قَالَ أَبِيهِ َعنْ قـََتاَدَة،َأِيب ْبنِ اللَّهِ َعْبدِ َعنْ َكِثٍري،َأِيب ْبنِ َحيَْىي َعنْ َمْعَمٍر،َعن

َاالظُّْهرَ بَِناُيَصلِّيَوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّى َصَالةِ ِمنْ اْألُوَىل ْكَعةَ الرَّ يَُطوِّلُ وََكانَ اْآليََة،َأْمسََعَنافـَُرمبَّ
الرَّْكَعةَ النَّاسُ يُْدرِكَ َأنْ ِبَذِلكَ يُرِيدُ أَنَّهُ َفظَنَـنَّاالظُّْهِر،َصَالةِ ِمنْ اْألُوَىل الرَّْكَعةَ َويَُطوِّلُ اْلَفْجِر،
)عبد الرزاق(رواه »اْألُوَىل 

19. Petunjuk Bagi yang Salah dalam Pelaksanaan S}alat

ثـََنا ثـََنا: قَالَ َبشَّاٍر،ْبنُ ُحمَمَّدُ َحدَّ َثِين : قَالَ اللَِّه،ُعبَـْيدِ َعنْ َحيَْىي،َحدَّ َعنْ َسِعيٍد،َأِيب ْبنُ َسِعيدُ َحدَّ
َفَصلَّى،،َرُجلٌ َفَدَخلَ املَْسِجدَ َدَخلَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولَ َأنَّ : ُهَريـْرَةَ َأِيب َعنْ أَبِيِه،
فـََرَجعَ ،»ُتَصلِّ ملَْ فَِإنَّكَ َفَصلِّ،اْرِجعْ : «َوقَالَ فـََردَّ َوَسلََّم،َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىالنَِّيبِّ َعَلىَفَسلَّمَ 
فَِإنَّكَ َفَصلِّ،اْرِجعْ : «فـََقالَ َوَسلََّم،َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىالنَِّيبِّ َعَلىَفَسلَّمَ َجاَء،ُمثَّ َصلَّى،َكَماُيَصلِّي

رَُه،ُأْحِسنُ َمابِاَحلقِّ بـََعَثكَ َوالَِّذي: فـََقالَ َثالَثًا،»ُتَصلِّ ملَْ  ِإَىل ُقْمتَ ِإَذا: «فـََقالَ فـََعلِّْمِين،َغيـْ
تـَْعِدلَ َحىتَّ اْرَفعْ ُمثَّ ِكًعا،َرا َتْطَمِئنَّ َحىتَّ ارَْكعْ ُمثَّ الُقْرآِن،ِمنَ َمَعكَ تـََيسَّرَ َمااقْـَرأْ ُمثَّ َفَكبـِّْر،الصََّالةِ 
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َصالَِتكَ ِيف َذِلكَ َوافْـَعلْ َجاِلًسا،َتْطَمِئنَّ َحىتَّ اْرَفعْ ُمثَّ َساِجًدا،َتْطَمِئنَّ َحىتَّ اْسُجدْ ُمثَّ قَائًِما،
)البخاري(رواه»ُكلَِّها

 َثِين ،ْبنُ ُحمَمَّدُ َحدَّ ثـََنااْلُمثـَىنَّ َثِين : قَالَ اِهللا،ُعبَـْيدِ َعنْ يٍد،َسعِ ْبنُ َحيَْىي َحدَّ َأِيب ْبنُ َسِعيدُ َحدَّ
َرُجلٌ َفَدَخلَ اْلَمْسِجدَ َدَخلَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاهللاِ َرُسولَ َأنَّ : ُهَريـْرَةَ َأِيب َعنْ أَبِيِه،َعنْ َسِعيٍد،
َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاهللاِ َرُسولُ فـََردَّ َوَسلََّم،َعَلْيهِ هللاُ اَصلَّىاهللاِ َرُسولِ َعَلىَفَسلَّمَ َجاءَ ُمثَّ َفَصلَّى،
ِإَىل َجاءَ ُمثَّ َصلَّى،َكانَ َكَماَفَصلَّىالرَُّجلُ فـََرَجعَ »ُتَصلِّ ملَْ فَِإنَّكَ َفَصلِّ اْرِجعْ : «قَالَ السََّالمَ 

»السََّالمُ َوَعَلْيكَ : «َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاهللاِ َرُسولُ فـََقالَ َعَلْيهِ َفَسلَّمَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىالنَِّيبِّ 
بـََعَثكَ َوالَِّذي: الرَُّجلُ فـََقالَ . َمرَّاتٍ َثَالثَ َذِلكَ فـََعلَ َحىتَّ »ُتَصلِّ ملَْ فَِإنَّكَ َفَصلِّ اْرِجعْ : «قَالَ ُمثَّ 

رَ أُْحِسنُ َمابِاحلَْقِّ  ِمنَ َمَعكَ تـََيسَّرَ َمااقْـرَأْ ُمثَّ َفَكبـِّْر،الصََّالةِ ِإَىل ُقْمتَ ِإَذا: «قَالَ َعلِّْمِين،َهَذاَغيـْ
ُمثَّ َساِجًدا،َتْطَمِئنَّ َحىتَّ اْسُجدْ ُمثَّ قَائًِما،تـَْعِدلَ َحىتَّ اْرَفعْ ُمثَّ َراِكًعا،َتْطَمِئنَّ َحىتَّ ارَْكعْ ُمثَّ اْلُقْرآِن،

)مسلم(رواه»ُكلَِّهاَصَالِتكَ ِيف َذِلكَ افْـَعلْ ُمثَّ َجاِلًسا،َتْطَمِئنَّ ىتَّ حَ اْرَفعْ 
ثـََنا َثِين : قَالَ اِهللا،ُعبَـْيدِ َعنْ َحيَْىي،َحدَّ : قَالَ ُهَريـْرََة،َأِيب َعنْ أَبِيِه،َعنْ َسِعيٍد،َأِيب ْبنُ َسِعيدُ َحدَّ

َصلَّىالنَِّيبِّ ِإَىل َجاءَ ُمثَّ اْلَمْسِجِد،ِيف َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىِيبُّ َوالنَّ َفَصلَّى،اْلَمْسِجدَ َرُجلٌ َدَخلَ 
) 2(فـََرَجعَ ،"ُتَصلِّ ملَْ فَِإنَّكَ َفَصلِّ اْرِجعْ : " َوقَالَ السََّالَم،َعَلْيهِ فـََردَّ َفَسلََّم،َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ 

،بـََعَثكَ َوالَِّذي: فـََقالَ : قَالَ ،َمرَّاتٍ َثَالثَ َذِلكَ فـََفَعلَ  رَ أُْحِسنُ َمابِاحلَْقِّ : قَالَ فـََعلِّْمِين،َهَذا،َغيـْ
ُمثَّ رَاِكًعا،َتْطَمِئنَّ َحىتَّ ارَْكعْ ُمثَّ اْلُقْرآِن،ِمنَ َمَعكَ تـََيسَّرَ َمااقْـرَأْ ُمثَّ َفَكبـِّْر،الصََّالةِ ِإَىل ُقْمتَ ِإَذا" 

افْـَعلْ ُمثَّ َجاِلًسا،َتْطَمِئنَّ َحىتَّ اْرَفعْ ُمثَّ َساِجًدا،َتْطَمِئنَّ َحىتَّ اْسُجدْ ُمثَّ قَاِئًما،تـَْعَتِدلَ َحىتَّ اْرَفعْ 
(رواه أمحد بن حنبل)ُكلَِّهاَصَالِتكَ ِيف َذِلكَ 

ثـََنا ثـََنااْلَقْعَنِيبُّ،َحدَّ ثـََناحَعيَّاٍض،اْبنَ يـَْعِين أََنسٌ َحدَّ ،نُ ابْ وَحدَّ َثِين اْلُمثـَىنَّ َسِعيٍد،ْبنُ َحيَْىي َحدَّ
،اْبنِ َلْفظُ َوَهَذااللَِّه،ُعبَـْيدِ َعنْ  َثِين اْلُمثـَىنَّ َأنَّ ُهَريـْرََة،َأِيب َعنْ أَبِيِه،َعنْ َسِعيٍد،َأِيب ْبنُ َسِعيدُ َحدَّ

َرُسولِ َعَلىَفَسلَّمَ َجاءَ ُمثَّ َفَصلَّىَرُجٌل،َفَدَخلَ اْلَمْسِجَد،َدَخلَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولَ 
اْرِجعْ : «َوقَالَ السََّالَم،َعَلْيهِ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ فـََردَّ َوَسلََّم،َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاللَّهِ 

اهللاُ َصلَّىالنَِّيبِّ ِإَىل َجاءَ ُمثَّ َصلَّى،َكانَ َكَماَصلَّىفَ الرَُّجُل،فـََرَجعَ ،»ُتَصلِّ ملَْ فَِإنَّكَ َفَصلِّ،
ُمثَّ ،»السََّالمُ َوَعَلْيكَ : «َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ َلهُ فـََقالَ َعَلْيِه،َفَسلَّمَ َوَسلََّم،َعَلْيهِ 
بـََعَثكَ َوالَِّذي: الرَُّجلُ فـََقالَ ِمرَاٍر،َثَالثَ َذِلكَ فـََعلَ ىتَّ حَ ،»ُتَصلِّ ملَْ فَِإنَّكَ َفَصلِّ،اْرِجعْ : «قَالَ 

، رَ ُأْحِسنُ َمابِاحلَْقِّ َمَعكَ تـََيسَّرَ َمااقْـرَأْ ُمثَّ َفَكبـِّْر،الصََّالةِ ِإَىل ُقْمتَ ِإَذا: «قَالَ فـََعلِّْمِين،َهَذاَغيـْ
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َتْطَمِئنَّ َحىتَّ اْسُجدْ ُمثَّ قَاِئًما،تـَْعَتِدلَ َحىتَّ اْرَفعْ ُمثَّ رَاِكًعا،نَّ َتْطَمئِ َحىتَّ ارَْكعْ ُمثَّ اْلُقْرآِن،ِمنَ 
َعنْ اْلَقْعَنِيبُّ،قَالَ ،»ُكلَِّهاَصَالِتكَ ِيف َذِلكَ افْـَعلْ ُمثَّ َجاِلًسا،َتْطَمِئنَّ َحىتَّ اْجِلسْ ُمثَّ َساِجًدا،

َمتَّتْ فـََقدْ َهَذافـََعْلتَ فَِإَذا: «آِخرِهِ ِيف َوقَالَ ُهَريـْرََة،َأِيب َعنْ ،اْلَمْقُربِيِّ َسِعيدٍ َأِيب ْبنِ َسِعيدِ 
َاَشْيًئا،َهَذاِمنْ انـْتَـَقْصتَ َوَماَصَالُتَك، ِإَىل ُقْمتَ ِإَذا: ِفيهِ َوقَالَ ،»َصَالِتكَ ِمنْ انـْتَـَقْصَتهُ فَِإمنَّ

)ودداأيب(رواهاْلُوُضوءَ فََأْسِبغِ الصََّالةِ 

20. Ayat yang Dibaca pada Shalat ‘Isya

 ِثـََنا اْبُن َأِيب ُفَدْيٍك َعْن الضَّحَّاِك ْبِن ُعْثَماَن َعْن بَُكْري ْبِن َعْبِد َأْخبَـَرنَا َهاُروُن ْبُن َعْبِد اللَِّه قَاَل َحدَّ
ْيُت َورَاَء َأَحٍد َأْشَبَه َصَالًة ِبَرُسوِل اللَِّه َصلَّى َما َصلَّ اللَِّه َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َيَساٍر َعْن َأِيب ُهَريـْرََة قَالَ 

ُف اْألُْخَريـَْنيِ اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن ُفَالٍن قَاَل ُسَلْيَماُن َكاَن يُِطيُل الرَّْكَعتَـْنيِ اْألُولَيَـْنيِ ِمْن الظُّْهِر َوُخيَفِّ 
بِِقَصاِر اْلُمَفصَِّل َويـَْقَرُأ ِيف اْلِعَشاِء ِبَوَسِط اْلُمَفصَِّل َويـَْقرَُأ ِيف َوُخيَفُِّف اْلَعْصَر َويـَْقرَُأ ِيف اْلَمْغِربِ 

)النسائي(رواه الصُّْبِح ِبطَُوِل اْلُمَفصَّلِ 
 ُثـََنا الضَّحَّاك ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن ِإْمسَاِعيَل ْبِن َأِىب ُفَدْيٍك َحدَّ َثِىن َأِىب َحدَّ ثـََنا َعْبُد اللَِّه َحدَّ ْبُن ُعْثَماَن َحدَّ

ٍد بـَْعَد َعْن بَُكْريِ ْبِن َعْبِد اللَِّه َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َيَساٍر َعْن َأِىب ُهَريـْرََة أَنَُّه قَاَل َما َصلَّْيُت َورَاَء َأحَ 
ٍن. ِمْن ُفالَ - صلى اهللا عليه وسلم- َأْشَبَه َصالًَة ِبَرُسوِل اللَِّه -صلى اهللا عليه وسلم-َرُسوِل اللَِّه 

َويـَْقَرُأ ِىف قَاَل ُسَلْيَماُن َكاَن يُِطيُل الرَّْكَعتَـْنيِ اُألولَيَـْنيِ ِمَن الظُّْهِر َوُخيَفُِّف اُألْخَريـَْنيِ َوُخيَفُِّف اْلَعْصرَ 
َواِل اْلُمَفصَِّل. اْلَمْغِرِب ِبِقَصاِر اْلُمَفصَِّل َويـَْقرَُأ ِىف اْلِعَشاِء ِبَوَسِط اْلُمَفصَِّل َويـَْقرَُأ ِىف الصُّْبِح ِبطِ 

)أمحد بن حنبل(رواه 

21. Membaca dengan Suara Keras dan Pelan

 ثـََنا َعْبُد الرَّْمحَِن َعْن ُمَعاِويََة ْبِن َصاِلٍح َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َأِيب َأْخبَـَرنَا ُشَعْيُب ْبُن يُوُسَف قَاَل َحدَّ
َنْت ِقرَاَءُة َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم بِاللَّْيِل َجيَْهُر أَْم ُيِسرُّ َسأَْلُت َعاِئَشَة َكْيَف َكاقـَْيٍس قَالَ 

َا َأَسرَّ  َا َجَهَر َوُرمبَّ )النسائي(رواه قَاَلْت ُكلُّ َذِلَك َقْد َكاَن يـَْفَعُل ُرمبَّ
ثـََنا َكانَ َكْيفَ : َعاِئَشةَ َسأَْلتُ : قَالَ قـَْيٍس،َأِيب ْبنِ اهللاِ َعْبدِ َعنْ ُمَعاِويََة،َعنْ الرَّْمحَِن،َعْبدُ َحدَّ

َقدْ َذِلكَ ُكلَّ : " فـََقاَلتْ يـََناَم؟َأنْ قـَْبلَ أَيـَْغَتِسلُ اْجلََنابَِة،ِيف َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاهللاِ َرُسولِ نـَْومُ 
َايـَْفَعُل،َكانَ  َافـََناَم،اْغَتَسَل،ُرمبَّ اهللاِ َرُسولِ ِقرَاَءةُ َكاَنتْ َكْيفَ : َهلَاقـُْلتُ : قَالَ " فـََنامَ َأ،تـََوضَّ َوُرمبَّ
؟أَمْ َأَجيَْهرُ اللَّْيِل،ِمنَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّى َايـَْفَعُل،َكانَ َقدْ َذِلكَ ُكلَّ : " قَاَلتْ ُيِسرُّ َجَهَر،ُرمبَّ
َا )أمحد بن حنبل(رواه "َأَسرَّ َوُرمبَّ



423

اْبنَ يـَْعِين الرَّْمحَنِ َعْبدُ ناَهاِشٍم،ْبنُ اللَّهِ ْبدُ عَ نا، قـَْيٍس،َأِيب ْبنِ اللَّهِ َعْبدِ َعنْ ُمَعاِويََة،َعنْ َمْهِديٍّ
ثـََنا َثِين َوْهٍب،ْبنُ اللَّهِ َعْبدُ ثناَنْصٍر،ْبنُ َحبْرُ َوَحدَّ َأِيب نَ بْ اللَّهِ َعْبدَ َأنَّ َصاِلٍح،ْبنُ ُمَعاِويَةُ َحدَّ
ثَهُ قـَْيٍس، اللَّْيِل،ِمنَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولِ ِقرَاَءةُ َكاَنتْ َكْيفَ : َعاِئَشةَ َسَألَ أَنَّهُ َحدَّ
؟أَمْ ُجيَْهرُ َأَكانَ  َايـَْفَعُل،َكانَ َذِلكَ ُكلُّ : «قَاَلتْ ُيِسرُّ َاَجْهرَ ُرمبَّ َحِديِثهِ ِيف َحبْرٌ فـَزَادَ . »َأَسرَّ َوُرمبَّ
)ابن خزمية(رواه »َسَعةً اْألَْمرِ ِيف َجَعلَ الَِّذيلِلَّهِ احلَْْمدُ : «فـَُقْلتُ : قَالَ 

 ُثـََنا َحبْر ُد ْبُن يـَْعُقوَب َحدَّ ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاِس : ُحمَمَّ ْبُن َنْصٍر َأْخبَـَرنَا ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّه اْحلَاِفُظ َحدَّ
ثـََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َوْهٍب َأْخبَـَرِىن ُمَعاِويَُة ْبُن َصاِلٍح َأنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن َأِىب قـَْيٍس اخلَْ  ثَُه : ْوَالِىنُّ َحدَّ َحدَّ

أَْم ِمَن اللَّْيِل؟ َأَكاَن َجيَْهرُ - صلى اهللا عليه وسلم- أَنَُّه َسَأَل َعاِئَشَة َكْيَف َكاَنْت ِقَراَءُة َرُسوِل اللَِّه 
. قَاَل قـُْلُت : احلَْْمُد لِلَِّه الَّذِ  َا َأَسرَّ َا َجَهَر ، َوُرمبَّ ؟ قَاَلْت : ُكلُّ َذِلَك َكاَن يـَْفَعُل ، ُرمبَّ ى َجَعَل ُيِسرُّ

)البيهقى(رواه ِىف اَألْمِر َسَعًة. 

22. Bacaan Shalat Witir

 ثَـ ثـََنا َمحَّاُد ْبُن َسَلَمَة َعْن َعاِصٍم َأْخبَـَرنَا ِإبـْرَاِهيُم ْبُن يـَْعُقوَب قَاَل َحدَّ َنا أَبُو النـُّْعَماِن قَاَل َحدَّ
َة َواْلَمِديَنِة َفَصلَّى اْلِعَشاَء رَْكَعتَـْنيِ ُمثَّ قَاَم َفَصلَّى اْألَْحَوِل َعْن َأِيب ِجمَْلٍز َأنَّ أَبَا ُموَسى َكاَن بـَْنيَ َمكَّ

َا فـََقَرَأ ِفيَها ِمبِائَِة آيٍَة ِمْن النَِّساِء ُمثَّ قَاَل َما أََلْوُت َأْن َأَضَع َقَدَميَّ َحْيُث َوَضَع َرُسوُل رَْكَعًة أَْوتـََر ِ
(رواه ِه َوَسلَّمَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقَدَمْيِه َوأَنَا أَقْـرَُأ ِمبَا قـَرََأ بِِه َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَليْ 

)النسائي
 َثنايـَْعُقوَب،ْبنُ يُوُسفُ ثناِإْسَحاَق،ْبنِ ُحمَمَّدِ ْبنُ احلََْسنُ أنبأاْلُمْقرُِئ،احلََْسنِ أَبُوْخبَـَرنَاأ

ُموَسىأَبَاَأنَّ ِجمَْلٍز،َأِيب َعنْ اْألَْحَوِل،َعاِصمٍ َعنْ َسَلَمَة،ْبنُ َمحَّادُ ثناَحْرٍب،ْبنُ ُسَلْيَمانُ 
َاأَْوتـَرَ رَْكَعةً َفَصلَّىقَامَ ُمثَّ رَْكَعتَـْنيِ،اْلِعَشاءَ َفَصلَّىَواْلَمِديَنةِ َمكَّةَ بـَْنيَ َكانَ اْألَْشَعرِيَّ  ِمبِائَةِ فـََقَرأَ ِ

لَّمَ َوسَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاهللاِ َرُسولُ َوَضعَ َحْيثُ َقَدِميَّ َأَضعَ َأنْ آَلْوتُ َما: " قَالَ ُمثَّ النَِّساِء،ِمنَ آيَةٍ 
ُهمْ ". بِهِ قـََرأَ ِمبَاأَقْـرَأَ َوَأنْ َقَدَمْيِه، ُهَمااهللاُ َرِضيَ اخلَْطَّابِ ْبنِ ُعَمرَ ْبنُ اهللاِ َعْبدُ َوِمنـْ (رواه َعنـْ

)لبيهقيا

23. Memelankan Suara ketika Membaca Ayat

 ٍثـََنا اللَّْيُث َعْن اْبِن ِشَهاب السُّنَُّة ِيف الصََّالِة َعَلى َعْن َأِيب أَُماَمَة أَنَُّه قَالَ َأْخبَـَرنَا قـُتَـْيَبُة قَاَل َحدَّ
(رواه ِعْنَد اْآلِخرَةِ اْجلََنازَِة َأْن يـَْقرََأ ِيف التَّْكِبريَِة اْألُوَىل بِأُمِّ اْلُقْرآِن ُخمَافـََتًة ُمثَّ يَُكبـَِّر َثَالثًا َوالتَّْسِليمُ 

)النسائي
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24. Membaca dengan Tarti>l

 ََثِين َعاِصُم ْبُن بـَْهَدَلَة َعْن زِرٍّ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن عَ ح ثـََنا َحيَْىي َعْن ُسْفَياَن َحدَّ ثـََنا ُمَسدٌَّد َحدَّ ْمرٍو دَّ
ا ُكْنَت تـَُرتُِّل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقاُل ِلَصاِحِب اْلُقْرآِن اقْـرَْأ َواْرَتِق َوَرتِّْل َكمَ قَالَ 

نـَْيا فَِإنَّ َمْنزَِلَك ِعْنَد آِخِر آيٍَة تـَْقَرُؤَها  )داودوأب(رواه ِيف الدُّ
 َثـََنا أَبُو َداُوَد احلََْفرِىُّ َوأَبُو نـَُعْيٍم َعْن ُسْفَياَن َعْن َعاِصِم ْبِن أ ثـََنا َحمُْموُد ْبُن َغْيَالَن َحدَّ ِىب َحدَّ

يـَُقاُل ِلَصاِحِب « قَاَل -صلى اهللا عليه وسلم-َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرٍو َعِن النَِّىبِّ النَُّجوِد َعْن زِرٍّ َعنْ 
نـَْيا فَِإنَّ َمْنزِلََتَك ِعْنَد آِخِر آيٍَة تـَْقَرأُ  َا اْلُقْرآِن اقْـَرْأ َواْرَتِق َوَرتِّْل َكَما ُكْنَت تـَُرتُِّل ِىف الدُّ قَاَل أَبُو ». ِ

)الرتمذى(رواه يٌث َحَسٌن َصِحيٌح. ِعيَسى َهَذا َحدِ 

25. Memperindah Bacaan

ثـََنا اللَّْيثَ َأنَّ ِمبَْعَناهُ الرَّْمِليُّ َمْوَهبٍ ْبنِ َخاِلدِ ْبنُ َويَزِيدُ َسِعيدٍ ْبنُ َوقـُتَـْيَبةُ الطََّياِلِسيُّ اْلَولِيدِ أَبُوَحدَّ
ثـَُهمْ  َوقَالَ َوقَّاصٍ َأِيب ْبنِ َسْعدِ َعنْ َِيكٍ َأِيب ْبنِ اللَّهِ َعْبدِ َعنْ َكةَ ُمَليْ َأِيب ْبنِ اللَّهِ َعْبدِ َعنْ َحدَّ

َأِيب ْبنِ َسِعيدِ َعنْ ِكَتاِيب ِيف ُهوَ قـُتَـْيَبةُ َوقَالَ َسِعيدٍ َأِيب ْبنِ َسِعيدِ َعنْ ُمَلْيَكةَ َأِيب اْبنِ َعنْ يَزِيدُ 
ثـََنابِاْلُقْرآنِ يـَتَـَغنَّ ملَْ َمنْ ِمنَّالَْيسَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ قَالَ قَالَ َسِعيدٍ  ْبنُ ُعْثَمانُ َحدَّ

ثـََناَشْيَبةَ َأِيب  َنةَ ْبنُ ُسْفَيانُ َحدَّ ِيكٍ َأِيب ْبنِ اللَّهِ ُعبَـْيدِ َعنْ ُمَلْيَكةَ َأِيب اْبنِ َعنْ َعْمرٍوَعنْ ُعيَـيـْ َعنْ َ
)داودوأب(رواه ِمثْـَلُه َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ قَالَ قَالَ َسْعدٍ 

 ْعُت اْبَن َأِىب ُمَلْيَكَة ثـََنا َعْبُد اْجلَبَّاِر ْبُن اْلَوْرِد قَاَل مسَِ ثـََنا َعْبُد اَألْعَلى ْبُن َمحَّاٍد َحدَّ يـَُقوُل قَاَل َحدَّ
بَِنا أَبُو لَُبابََة فَاتـَّبَـْعَناُه َحىتَّ َدَخَل بـَْيَتُه َفَدَخْلَنا َعَلْيِه فَِإَذا َرُجٌل َرثُّ اْلبَـْيِت ُعبَـْيُد اللَِّه ْبُن َأِىب يَزِيَد َمرَّ 

ْعُت َرُسوَل اللَِّه  لَْيَس ِمنَّا َمْن ملَْ « يـَُقوُل -صلى اهللا عليه وسلم- َرثُّ اْهلَْيَئِة َفَسِمْعُتُه يـَُقوُل مسَِ
قَاَل فـَُقْلُت ِالْبِن َأِىب ُمَلْيَكَة يَا أَبَا ُحمَمٍَّد أََرأَْيَت ِإَذا ملَْ َيُكْن َحَسَن الصَّْوِت قَاَل ». يـَتَـَغنَّ بِاْلُقْرآنِ 

ُنُه َما اْسَتطَاَع.  )داودوأب(رواه ُحيَسِّ
 َنَة َعْن َعْمرٍو َعْن ثـََنا ُسْفَياُن ْبُن ُعيَـيـْ ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن َأِيب َشْيَبَة َحدَّ اْبِن َأِيب ُمَلْيَكَة َعْن ُعبَـْيِد اللَِّه َحدَّ

ِيٍك َعْن َسْعٍد قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِمثْـَلهُ  َ )داودوأب(رواه ْبِن َأِيب 
 ثـََنا ُسْفَياُن َعْن َعْمرٍو َعِن اْبِن َأِىب -يـَْعِىن اْبَن ِديَناٍر - َأْخبَـَرنَا ُحمَمَُّد ْبُن َأْمحََد ْبِن َأِىب َخَلٍف َحدَّ

َِيٍك َعْن َسْعٍد َأنَّ النَِّىبَّ  ا لَْيَس ِمنَّ « قَاَل : - صلى اهللا عليه وسلم- ُمَلْيَكَة َعْن ُعبَـْيِد اللَِّه ْبِن َأِىب 
)الدارمى(رواه ». َمْن ملَْ يـَتَـَغنَّ بِاْلُقْرآِن 
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 ثـََنا اْبُن َأِىب ُمَلْيَكَة َعِن اْبِن َأِىب ثـََنا لَْيُث ْبُن َسْعٍد َحدَّ ثـََنا أَبُو اْلَولِيِد الطََّياِلِسىُّ َحدَّ ِيٍك َعْن َحدَّ َ
لَْيَس ِمنَّا َمْن ملَْ يـَتَـَغنَّ :« قَاَل -سلمصلى اهللا عليه و -َسْعِد ْبِن َأِىب َوقَّاٍص َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 

ِيٍك. ». بِاْلُقْرآِن  َ َنَة : َيْستَـْغِىن. قَاَل أَبُو ُحمَمٍَّد : النَّاُس يـَُقوُلوَن ُعبَـْيُد اللَِّه ْبُن َأِىب  قَاَل اْبُن ُعيَـيـْ
)الدارمى(رواه 

 ِثـََنا وَك َثِىن َأِىب َحدَّ ثـََنا َعْبُد اللَِّه َحدَّ ثـََنا َسِعيُد ْبُن َحسَّاَن اْلَمْخُزوِمىُّ َعِن اْبِن َأِىب ُمَلْيَكَة َحدَّ يٌع َحدَّ
ِيٍك َعْن َسْعِد ْبِن َأِىب َوقَّاٍص قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه  َ -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َأِىب 

)أمحد بن حنبل(رواه َل وَِكيٌع يـَْعِىن َيْستَـْغِىن ِبِه.قَا». لَْيَس ِمنَّا َمْن َملْ يـَتَـَغنَّ بِاْلُقْرآِن « 
 َث ثـََنا َلْيٌث َحدَّ ثـََنا َحجَّاٌج أَنـَْبأَنَا َلْيٌث َوأَبُو النَّْضِر َحدَّ َثِىن َأِىب َحدَّ ثـََنا َعْبُد اللَِّه َحدَّ ِىن َعْبُد اللَِّه َحدَّ

ِيٍك َعْن َسْعِد ْبِن َأِىب َوقَّاٍص َعْن َرُسوِل ْبُن َأِىب ُمَلْيَكَة اْلُقَرِشىُّ ُمثَّ التـَّْيِمىُّ عَ  َ ْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َأِىب 
)أمحد بن حنبل(رواه ».لَْيَس ِمنَّا َمْن َملْ يـَتَـَغنَّ بِاْلُقْرآِن « أَنَُّه قَاَل - صلى اهللا عليه وسلم-اللَِّه 

 َثـََنا ُسْفي َثِىن َأِىب َحدَّ ثـََنا َعْبُد اللَِّه َحدَّ ْعُت اْبَن َأِىب ُمَلْيَكَة َعْن ُعبَـْيِد اللَِّه ْبِن َأِىب َحدَّ اُن َعْن َعْمرٍو مسَِ
ِيٍك َعْن َسْعِد ْبِن َأِىب َوقَّاٍص قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه  لَْيَس ِمنَّا َمْن ملَْ « - صلى اهللا عليه وسلم-َ

)أمحد بن حنبل(رواه ». يـَتَـَغنَّ بِاْلُقْرآِن 
ثـََنا: قَالَ قـُتَـْيَبَة،ْبنِ احلََْسنِ ْبنُ ُحمَمَّدُ َأْخبَـَرنَا ثـََنا: قَالَ َمْوَهٍب،ْبنُ يَزِيدُ َحدَّ اْبنِ َعنِ اللَّْيُث،َحدَّ

ِيٍك،َأِيب ْبنِ اللَّهِ ُعبَـْيدِ َعنْ ُمَلْيَكَة،َأِيب  اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولِ َعنْ َوقَّاٍص،َأِيب ْبنِ َسْعدِ َعنْ َ
)ابن حبان(رواه .»بِاْلُقْرآنِ يـَتَـَغنَّ ملَْ َمنْ ِمنَّالَْيسَ :  «قَالَ َوَسلََّم،ْيهِ َعلَ 

ثناُموَسى،ْبنُ ِبْشرُ ثنا: قَاَال اْلَعْدُل،َمحَْشاذَ ْبنُ َوَعِليُّ اْلَفِقيُه،ِإْسَحاقَ ْبنُ َأْمحَدُ َبْكرٍ أَبُوَأْخبَـَرنَا
ِيٍك،َأِيب ْبنِ اللَّهِ َعْبدِ َعنْ ُمَلْيَكَة،َأِيب اْبنِ َعنِ ِديَناٍر،ْبنُ َعْمُروناثُسْفَياُن،ثنااحلَُْمْيِديُّ، َعنْ َ

َكَسَبةٌ ُجتَّارٌ : َسْعدٌ فـََقالَ َنَسِيب،َعنْ فََأْخبَـْرتُهُ أَْنتَ َمنْ َفَسأََلِين أَتـَْيُتهُ : قَالَ َعْنُه،اللَّهُ َرِضيَ َسْعدٍ 
)حلاكم(رواه ا»بِاْلُقْرآنِ يـَتَـَغنَّ ملَْ َمنْ ِمنَّالَْيسَ : «يـَُقولُ َوَسلََّم،َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىهِ اللَّ َرُسولَ مسَِْعتُ 

 َُسْهلٍ ْبنُ َأْمحَدُ َوَأْخبَـَرنَابَُكْريٍ،ْبنُ َحيَْىي ثناَشرِيٍك،ْبنُ ُعبَـْيدُ ثنااْلَعْدُل،َمحَْشاذَ ْبنُ َعِليُّ َأْخبَـْرنَاه
َأِيب اْبنِ َعنِ َسْعٍد،ْبنُ اللَّْيثُ ثنا: قَاَال َسِعيٍد،ْبنُ قـُتَـْيَبةُ ثناأُنـَْيٍف،ْبنُ قـَْيسُ ثنابُِبَخاَرى،،اْلَفِقيهُ 

ِيٍك،َأِيب ْبنِ اللَّهِ َعْبدِ َعنْ ُمَلْيَكَة، اللَّهِ َرُسولُ قَالَ : قَالَ َعْنُه،اللَّهُ َرِضيَ َماِلكٍ ْبنِ َسْعدِ َعنْ َ
تِْلكَ اللَّْيثِ رَِوايَةَ يَْدَفعُ لَْيسَ . «»بِاْلُقْرآنِ يـَتَـَغنَّ ملَْ َمنْ ِمنَّالَْيسَ : «َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّى

ِيٍك،َأِيب ْبنِ اللَّهِ َعْبدِ َعنْ الرَِّوايَاتُ  لِيلُ تَابِِعيَّاِن،َأَخَوانِ فَِإنـَُّهَماَ رَِوايَةُ الرَِّوايـَتَـْنيِ ِصحَّةِ َعَلىَوالدَّ
)حلاكم(رواه ا»ُمَلْيَكةَ َأِيب اْبنِ َعنِ اْألَثـَْباتِ اْحلُفَّاظِ َأَحدُ َوُهوَ اْحلَاِرثِ ْبنِ َعْمرِو
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ثـََنا َعْبُد ا ثـََنا أَبُو َداُوَد َحدَّ َمحَّاٍد َألْعَلى ْبنُ َأْخبَـَرنَا أَبُو َعِلىٍّ الرُّوْذبَارِىُّ َأْخبَـَرنَا أَبُو َبْكِر ْبُن َداَسَة َحدَّ
ْعُت اْبَن َأِىب ُمَلْيَكَة يـَُقوُل قَاَل ُعبَـْيُد اللَِّه ْبُن َأِىب  ثـََنا َعْبُد اْجلَبَّاِر ْبُن اْلَوْرِد قَاَل مسَِ يَزِيَد : َمرَّ بَِنا َحدَّ

اْلبَـْيِت َرثُّ اْهلَْيَئِة َفَسِمْعُتُه يـَُقوُل أَبُو لَُبابََة فَاتـَّبَـْعَناُه َحىتَّ َدَخَل بـَْيَتُه َفَدَخْلَنا َعَلْيِه ، فَِإَذا َرُجٌل َرثُّ 
ْعُت َرُسوَل اللَِّه  قَاَل ». لَْيَس ِمنَّا َمْن ملَْ يـَتَـَغنَّ بِاْلُقْرآِن :« يـَُقوُل -صلى اهللا عليه وسلم- مسَِ

ُنُه َما فـَُقْلُت ِالْبِن َأِىب ُمَلْيَكَة : يَا أَبَا ُحمَمٍَّد أَرَأَْيَت ِإَذا ملَْ َيُكْن َحَسَن ال صَّْوِت؟ قَاَل : ُحيَسِّ
)البيهقى(رواه اْسَتطَاعَ 

 َْثـََنا َأْخبَـَرنَا أَبُو زََكرِيَّا ْبُن َأِىب ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّى أَنـَْبأَنَا أَبُو احلََْسِن َعْبُد اْلَباِقى ْبُن قَاِنٍع احل اِفُظ َحدَّ
ثـََنا أَبُ  و َعاِصٍم َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعِن الزُّْهرِىِّ َعْن َأِىب َسَلَمَة َعْن َأِىب ُحمَمَُّد ْبُن َحيَْىي ْبِن اْلُمْنِذِر َحدَّ

لَْيَس ِمنَّا َمْن ملَْ يـَتَـَغنَّ :« - صلى اهللا عليه وسلم-ُهَريـْرََة َرِضَى اللَُّه َعْنُه قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه 
)البيهقى(رواه ». بِاْلُقْرآِن 

 ِثـََنا َعبَّاُس ْبُن َأْخبَـَرنَا أَبُو احلََْسن َعِلىُّ ْبُن َأْمحََد ْبِن َعْبَداَن أَنـَْبأَنَا َأْمحَُد ْبُن ُعبَـْيٍد الصَّفَّاُر َحدَّ
ثـََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َأِىب  ثـََنا لَْيٌث َحدَّ ثـََنا أَبُو اْلَولِيِد َحدَّ ُمَلْيَكَة َعْن اْلَفْضِل َواْلَفْضُل ْبُن َعْمٍرو قَاَال َحدَّ

ِيٍك َعْن َسْعِد ْبِن َأِىب َوقَّاٍص َرِضَى اللَُّه َعْنُه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه ُعبَـيْ  َ صلى اهللا عليه - ِد اللَِّه ْبِن َأِىب 
)البيهقى(رواه »لَْيَس ِمنَّا َمْن َملْ يـَتَـَغنَّ بِاْلُقْرآِن :« قَاَل - وسلم

ثـََنا ثـََنا: قَالَ َداُودَ أَبُوَحدَّ ْبنِ اللَّهِ ُعبَـْيدِ َعنْ ُمَلْيَكَة،َأِيب اْبنِ َعنِ ،اْلَمكِّيُّ َحسَّانَ ْبنُ َسِعيدُ َحدَّ
ِيٍك،َأِيب  ملَْ َمنْ ِمنَّالَْيسَ : «قَالَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولَ َأنَّ َعْنُه،اللَّهُ َرِضيَ َسْعدٍ َعنْ َ

)الطيالسي(رواه »بِاْلُقْرآنِ يـَتَـَغنَّ 
 َثـََنا أَبُو َعاِصٍم َأْخبَـَرنَا اْبُن ُجَرْيٍج َأْخبَـَرنَا اْبُن ِشَهاٍب َعْن َأِىب َسَلَمَة َعْن َأِىب ح ثـََنا ِإْسَحاُق َحدَّ دَّ

َوزَاَد » . َلْيَس ِمنَّا َمْن ملَْ يـَتَـَغنَّ بِاْلُقْرآِن « -صلى اهللا عليه وسلم - ُهَريـْرََة قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه 
)البخاري(رواه» . َجيَْهُر بِِه « رُُه َغيْـ 

26. Memperbaiki Bacaan Imam

ثـََنا َمْشِقيُّ،ُحمَمَّدٍ ْبنُ يَزِيدُ َحدَّ ثـََناالدِّ ثـََناِإْمسَاِعيَل،ْبنُ ِهَشامُ َحدَّ َأْخبَـَرنَاُشَعْيٍب،ْبنُ ُحمَمَّدُ َحدَّ
اهللاُ َصلَّىالنَِّيبَّ َأنَّ ُعَمَر،ْبنِ اللَّهِ َعْبدِ َعنْ اللَِّه،َعْبدِ ْبنِ املِِ سَ َعنْ َزْبٍر،ْبنِ اْلَعَالءِ ْبنُ اللَّهِ َعْبدُ 
اَعَلْيِه،فـَُلِبسَ ِفيَهافـََقرَأَ َصَالًة،َصلَّى: " َوَسلَّمَ َعَلْيهِ  »َمَعَنا؟َأَصلَّْيتَ : «ِألَُيبٍّ قَالَ اْنَصَرفَ فـََلمَّ
)داودوأب(رواه »كَ َمنَـعَ َفَما: «قَالَ نـََعْم،: قَالَ 
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ثـََنا ،اْلُمَعلَّىْبنُ َأْمحَدُ َحدَّ َمْشِقيُّ ْبنُ اهللاِ َعْبدُ ثناُشَعْيٍب،ْبنُ ُحمَمَّدُ ثناَعمَّاٍر،ْبنُ ِهَشامُ ثناالدِّ
،َعنْ َزْبٍر،ْبنِ اْلَعَالءِ  َعَلْيهِ فَأُْلِبسَ َصَالةً َصلَّى«َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاهللاِ َرُسولَ َأنَّ أَبِيهِ َعنْ َساملٍِ
َأنْ َمنَـَعكَ َفَما: «قَالَ نـََعْم،: قَالَ »َمَعَنا؟َأَصلَّْيتَ : «َكْعبٍ ْبنِ ِألَُيبِّ قَالَ اْنَصَرَف،فـََلمَّا،»ِفيَها

؟تـَْفَتحَ  )لطرباين(رواه ا»َعَليَّ
ثناَعمَّاٍر،ْبنُ ِهَشامُ ثناَعْبَداُن،ثناَحيَّاَن،ْبنُ ُحمَمَّدِ وأَبُ أنبأاْلَفِقيُه،اْحلَاِرثِ ْبنُ َبْكرِ أَبُوَأْخبَـَرنَا

،َعنْ َزْبرٍ ْبنَ اْلَعَالءِ اْبنَ َأظُنُّهُ اهللاِ َعْبدُ ثناُشَعْيٍب،ْبنُ ُمحَْيدُ  اهللاُ َصلَّىالنَِّيبَّ َأنَّ : أَبِيهِ َعنْ َساملٍِ
اَعَلْيِه،فَاْلَتَبسَ يَها،فِ يـَْقَرأُ َصَالةً َصلَّىَوَسلَّمَ َعَلْيهِ  َأَصلَّْيتَ : " َكْعبٍ ْبنِ ِألُِيبِّ قَالَ اْنَصَرفَ فـََلمَّ

؟تـَْفَتحَ َأنْ َمنَـَعكَ َفَما: " قَالَ نـََعمْ : قَالَ " َمَعَنا؟ )لبيهقي(رواه اَعَليَّ

27. Berdiam Sejenak Setelah Membaca

 َّثـََنا يـَْعُقوُب ْبُن ِإبـْرَاِهيَم َحد َحِفْظُت َسْكَتتَـْنيِ ثـََنا ِإْمسَِعيُل َعْن يُوُنَس َعْن احلََْسِن قَاَل قَاَل َمسُرَةُ َحدَّ
َماُم َحىتَّ يـَْقَرَأ َوَسْكَتًة ِإَذا فـَرََغ ِمْن فَاِحتَِة اْلِكَتاِب َوُسورٍَة  ِعْنَد الرُُّكوِع ِيف الصََّالِة َسْكَتًة ِإَذا َكبـََّر اْإلِ

َعَلْيِه ِعْمرَاُن ْبُن ُحَصْنيٍ قَاَل َفَكَتُبوا ِيف َذِلَك ِإَىل اْلَمِديَنِة ِإَىل ُأَيبٍّ َفَصدََّق َمسُرَةَ قَاَل فَأَْنَكَر َذِلكَ 
)داودوأب(رواه 

 ُثـََنا يـَْعُقوب ثـََنا أَبُو َداُوَد َحدَّ ْبُن ِإبـَْراِهيَم َأْخبَـَرنَا أَبُو َعِلىٍّ الرُّوْذبَارِىُّ َأْخبَـَرنَا أَبُو َبْكِر ْبُن َداَسَة َحدَّ
ثـََنا ِإْمسَاِعيُل َعْن يُوُنَس َعِن احلََْسِن قَاَل قَاَل َمسُرَُة : َحِفْظُت َسْكَتتَـْنيِ ِىف الصََّالِة َسْكَتًة ِإذَ  ا  َحدَّ

وِع. قَاَل : فَأَْنَكَر َذاَك َكبـََّر اِإلَماُم َحىتَّ يـَْقَرأَ ، َوَسْكَتًة ِإَذا فـَرََغ ِمْن فَاِحتَِة اْلِكَتاِب َوُسورٍَة ِعْنَد الرُّكُ 
ِعْمرَاُن ْبُن ُحَصْنيٍ قَاَل َفَكَتُبوا ِىف َذِلَك ِإَىل ُأَىبٍّ بِاْلَمِديَنِة َفَصدََّق َمسُرَُة. {ت} َوِقيَل َعْن ُهَشْيمٍ 

ْيٌد الطَِّويُل َعِن احلََْسِن : َعْن يُوُنَس َوِإَذا قـَرَأَ َوَال الضَّالَِّني َسَكَت َسْكَتًة ملَْ َيْذُكِر السُّورََة. َوقَاَل محَُ 
َتَمُل َوَسْكَتًة ِإَذا فـَرََغ ِمَن اْلِقرَاَءِة. َوقَاَل َأْشَعٌث َعِن احلََْسِن : ِإَذا فـَرََغ ِمَن اْلِقرَاَءِة ُكلََّها. {ق} َوحيُْ 

)البيهقى(رواه َلُفواَأْن َيُكوَن َهَذا التـَّْفِسُري َوَقُع ِمْن ُرَواتِِه َعِن احلََْسِن َفِلَذِلَك اْختَـ 

28. Merenggangkan Kedua Siku

 َّثـََنا فـَُلْيُح ْبُن ُسَلْيَماَن َحد ثـََنا أَبُو َعاِمٍر اْلَعَقِديُّ َحدَّ ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َبشَّاٍر بـُْنَداٌر َحدَّ ثـََنا َعبَّاُس ْبُن َحدَّ
أَُسْيٍد َوَسْهُل ْبُن َسْعٍد َوُحمَمَُّد ْبُن َمْسَلَمَة َفذََكُروا َصَالَة اْجَتَمَع أَبُو ُمحَْيٍد َوأَبُو َسْهِل ْبِن َسْعٍد قَالَ 

اللَُّه َعَلْيِه َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل أَبُو ُمحَْيٍد أَنَا أَْعَلُمُكْم ِبَصَالِة َرُسوِل اللَِّه َصلَّى 
ى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم رََكَع فـََوَضَع يََدْيِه َعَلى رُْكَبتَـْيِه َكأَنَُّه قَاِبٌض َعَلْيِهَما َوَوتـََّر َوَسلََّم ِإنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّ 



428

قَاَل َوِيف اْلَباب َعْن أََنٍس قَاَل أَبُو ِعيَسى َحِديُث َأِيب ُمحَْيٍد َحِديٌث يََدْيِه فـََنحَّاُمهَا َعْن َجْنبَـْيهِ 
الَِّذي اْخَتارَُه أَْهُل اْلِعْلِم َأْن ُجيَاِيفَ الرَُّجُل يََدْيِه َعْن َجْنبَـْيِه ِيف الرُُّكوِع َوالسُُّجودِ َحَسٌن َصِحيٌح َوُهَو 

)الرتمذى(رواه 

29. Bacaan Ruku‘

 ثـََنا اللَّْيُث يـَْعِين اْبَن َسْعٍد َعْن أَيُّوَب ْبِن ُموَسى أَْو ُمو ثـََنا َأْمحَُد ْبُن يُوُنَس َحدَّ َسى ْبِن أَيُّوَب َحدَّ
َوَسلََّم ِإَذا َعْن َرُجٍل ِمْن قـَْوِمِه َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر ِمبَْعَناُه زَاَد قَاَل َفَكاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه 

يبَِّ اْألَْعَلى َوِحبَْمِدِه َثَالثًارََكَع قَاَل ُسْبَحاَن َريبَِّ اْلَعِظيِم َوِحبَْمِدِه َثَالثًا َوِإَذا َسَجَد قَاَل ُسْبَحاَن رَ 
ْسَناِد قَاَل أَبُو َداُود َوَهِذِه الزِّيَاَدُة َخنَاُف َأْن َال َتُكوَن َحمُْفوَظًة قَاَل أَبُو َداُود انـَْفَرَد أَْهُل ِمْصَر بِإِ 

)داودوأب(رواه َهَذْيِن احلَِْديثـَْنيِ َحِديِث الرَّبِيِع َوَحِديِث َأْمحََد ْبِن يُوُنسَ 
 ُثـََنا َأْمحَُد ْبن ثـََنا أَبُو َداُوَد َحدَّ ثـََنا َأْخبَـَرنَا أَبُو َعِلىٍّ الرُّوْذبَارِىُّ َأْخبَـَرنَا ُحمَمَُّد ْبُن َبْكٍر َحدَّ يُوُنَس َحدَّ

ِمِه َعْن ُعْقَبَة ْبِن اللَّْيُث يـَْعِىن اْبَن َسْعٍد َعْن أَيُّوَب ْبِن ُموَسى أَْو ُموَسى ْبِن أَيُّوَب َعْن َرُجٍل ِمْن قـَوْ 
ُسْبَحاَن َرىبَِّ :« ِإَذا رََكَع قَاَل -صلى اهللا عليه وسلم-زَاَد قَاَل : َفَكاَن َرُسوُل اللَِّه َعاِمٍر ِمبَْعَناُه.

ثًا. قَاَل أَبُو َثالَ ». ُسْبَحاَن َرىبَِّ اَألْعَلى َوِحبَْمِدِه :« َثالَثًا ، َوِإَذا َسَجَد قَاَل ».اْلَعِظيِم َوِحبَْمِدِه 
)البيهقى(رواه َداُوَد : َوَهِذِه الزِّيَاَدُة َخنَاُف َأْن الَ َتُكوَن َحمُْفوَظةً 

 ثـََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر ْبِن أَبَاَن ِد ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز ِإْمَالًء َحدَّ ثـََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُحمَمَّ ثـََنا َحْفُص َحدَّ َحدَّ
َلى َعِن الشَّْعِىبِّ َعْن ِصَلَة َعْن ُحَذيـَْفَة َأنَّ النَِّىبَّ ْبُن ِغَياٍث  ِد ْبِن َأِىب لَيـْ صلى اهللا عليه - َعْن ُحمَمَّ

ُسْبَحاَن َرىبَِّ « َثالَثًا َوِىف ُسُجوِدِه ». ُسْبَحاَن َرىبَِّ اْلَعِظيِم َوِحبَْمِدِه « َكاَن يـَُقوُل ِىف رُُكوِعِه - وسلم
)الدارقطىن(رواه َثالَثًا ». ِدِه اَألْعَلى َوِحبَمْ 

 َثـَن ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن ِإْمسَاِعيَل ْبِن َمسُرََة اَألْمحَِسىُّ َحدَّ ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َجْعَفِر ْبِن ُرَمْيٍس َحدَّ ا أَبُو َحيَْىي َحدَّ
ثـََنا السَّرِىُّ بْ  ُن ِإْمسَاِعيَل َعِن الشَّْعِىبِّ َعْن َمْسُروٍق َعْن َعْبِد احلِْمَّاِىنُّ َعْبُد احلَِْميِد ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن َحدَّ

ِىف اللَِّه ْبِن َمْسُعوٍد قَاَل ِمَن السُّنَِّة َأْن يـَُقوَل الرَُّجُل ِىف رُُكوِعِه ُسْبَحاَن َرىبَِّ اْلَعِظيِم َوِحبَْمِدِه وَ 
)طىنالدارق(رواه ُسُجوِدِه ُسْبَحاَن َرىبَِّ اَألْعَلى َوِحبَْمِدِه .

 َبَرِيُّ َعْبُد الرَّزَّاِق ، َعْن َمْعَمٍر ، َعْن َحيَْىي بن َأِيب َكِثٍري ، َعْن أ ثـََنا ِإْسَحاُق بن ِإبـْرَاِهيَم الدَّ ِيب َحدَّ
نَِّيبِّ َسَلَمَة بن َعْبِد الرَّْمحَِن ، َعْن َربِيَعَة بن َكْعٍب اَألْسَلِميِّ ، قَاَل : ُكْنُت أَنَاُم ِيف ُحْجرَِة ُحْجرَِة ال

اْلَعاَلِمَني َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم وَُكْنُت َأْمسَْعُه ِإَذا قَاَم ِمَن اللَّْيِل ُيَصلِّي ، يـَُقوُل : احلَْْمُد لِلَِّه َربِّ 
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فـََقاَل : َيْدُعو َساَعًة اْهلَِويَّ ، ُمثَّ يـَُقوُل : ُسْبَحاَن َريبِّ اْلَعِظيِم َوِحبَْمِدِه اْهلَِوَي ، قـُْلُت : َما اْهلَِويُّ ،
)الطرباين(رواه 

 َِّلى ، َعِن الشَّْعِيب ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن اْلُمثـَىنَّ ، قَاَل : َأْخبَـَرنَا َحْفُص ْبُن ِغَياٍث ، َعِن اْبِن َأِيب لَيـْ ، َحدَّ
وسلم َكاَن يـَُقوُل ِيف رُُكوِعِه : َعْن ِصَلَة ، َعْن ُحَذيـَْفَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َأّن النَِّيبَّ صلى اهللا عليه 

)البزار(رواه ُسْبَحاَن َريبَِّ اْلَعِظيِم َوِحبَْمِدِه َثالثًا ، َوِيف ُسُجوِدِه ُسْبَحاَن َريبَِّ اَألْعَلى َوِحبَْمِدِه َثالثًا

30. Cara Berdiri setelah Ruku’

 ْثـََنا َمحَّاٌد َعن ثـََنا ُموَسى ْبُن ِإْمسَِعيَل َحدَّ ِإْسَحَق ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن َأِيب طَْلَحَة َعْن َعِليِّ ْبِن َحيَْىي َحدَّ
ِه َأنَّ َرُجًال َدَخَل اْلَمْسِجَد َفذََكَر َحنَْوُه قَاَل ِفيِه فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه عَ  ٍد َعْن َعمِّ َلْيِه َوَسلََّم ْبِن َخالَّ

ِمْن النَّاِس َحىتَّ يـَتَـَوضََّأ فـََيَضَع اْلُوُضوَء يـَْعِين َمَواِضَعُه ُمثَّ يَُكبـُِّر َوَحيَْمُد اللََّه ِإنَُّه َال تَِتمُّ َصَالٌة ِألََحٍد 
ُلُه َتْطَمِئنَّ َمَفاصِ َجلَّ َوَعزَّ َويـُْثِين َعَلْيِه َويـَْقَرأُ ِمبَا تـََيسََّر ِمْن اْلُقْرآِن ُمثَّ يـَُقوُل اللَُّه َأْكبَـُر ُمثَّ يـَرَْكُع َحىتَّ 

َدُه َحىتَّ َيْسَتِوَي قَاِئًما ُمثَّ يـَُقوُل اللَُّه َأْكبَـُر ُمثَّ َيْسُجُد َحىتَّ  َع اللَُّه ِلَمْن محَِ َتْطَمِئنَّ ُمثَّ يـَُقوُل مسَِ
ْكبَـُر ُمثَّ َيْسُجُد َحىتَّ َمَفاِصُلُه ُمثَّ يـَُقوُل اللَُّه َأْكبَـُر َويـَْرَفُع َرْأَسُه َحىتَّ َيْسَتِوَي قَاِعًدا ُمثَّ يـَُقوُل اللَُّه أَ 

)داودوأب(رواه َتْطَمِئنَّ َمَفاِصُلُه ُمثَّ يـَْرَفُع رَْأَسُه فـَُيَكبـُِّر فَِإَذا فـََعَل َذِلَك فـََقْد َمتَّْت َصَالتُهُ 
ثـََنا َعنْ طَْلَحَة،َأِيب نِ بْ اهللاِ َعْبدِ ْبنُ ِإْسَحاقُ ثناَمحَّاٌد،ثناَحجَّاُج،ثنااْلَعزِيِز،َعْبدِ ْبنُ َعِليُّ َحدَّ

ٍد،ْبنِ َحيَْىي ْبنِ َعِليِّ  َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاهللاِ َوَرُسولُ اْلَمْسِجدَ َدَخلَ َرُجًال َأنَّ َعمِِّه،َعنْ َخالَّ
َرُسولَ يَا: فـََقالَ َثَالثًا،وْ أَ َمرَّتـَْنيِ فََأَعادَ َوَسلََّم،َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاهللاِ َرُسولُ َفَأَمرَهُ َفَصلَّىَجاِلٌس،

َال ِإنَّهُ : " َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاهللاِ َرُسولُ فـََقالَ َصَالِيت،أُِمتَّ َأنْ َثَالثٍ أَوْ َمرَّتـَْنيِ بـَْعدَ أََلْوتُ َمااهللاِ 
َحيَْمدُ ُمثَّ َأْكبَـُر،اهللاُ : يـَُقولُ ُمثَّ َواِضَعُه،مَ اْلُوُضوءَ فـََيَضعَ يـَتَـَوضَّأَ َحىتَّ النَّاسِ ِمنَ ِألََحدٍ َصَالةٌ تَِتمُّ 
مسَِعَ : يـَُقولُ ُمثَّ َمَفاِصُلُه،َتْطَمِئنَّ َحىتَّ يَُكبـِّرُ ُمثَّ اْلُقْرآِن،ِمنَ تـََيسَّرَ َماَويـَْقرَأُ َعَلْيهِ َويـُْثِين تـََعاَىل اهللاَ 
َدهُ ِلَمنْ اهللاُ  َحىتَّ رَْأَسهُ يـَْرَفعُ ُمثَّ َمَفاِصُلُه،َتْطَمِئنَّ َحىتَّ َوَيْسُجدُ يَُكبـِّرُ ُمثَّ قَائًِما،َيْسَتِويَ َحىتَّ محَِ

(رواه "َصَالتُهُ تَِتمَّ ملَْ َذِلكَ يـَْفَعلْ ملَْ فَِإَذاَمَفاِصُلُه،َتْطَمِئنَّ َحىتَّ َيْسُجدُ ُمثُّ قَاِعًدا،َيْسَتِويَ 
)الطرباين

31. Mengangkat Tangan Ketika Akan Sujud

 َثـَن ثـََنا َعْبُد اْلَواِرِث ْبُن َسِعيٍد قَاَل َحدَّ ثـََنا ُعبَـْيُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر ْبِن َمْيَسرََة اجلَُْشِميُّ َحدَّ ُد ْبُن َحدَّ ا ُحمَمَّ
َثِين َعْبُد اْجلَبَّاِر ْبُن َواِئِل ْبِن ُحْجٍر قَالَ  َثِين ُكْنُت ُغَالًما َال أَْعِقُل صَ ُجَحاَدَة َحدَّ َالَة َأِيب قَاَل َفَحدَّ

َفَكاَن َواِئُل ْبُن َعْلَقَمَة َعْن َأِيب َواِئِل ْبِن ُحْجٍر قَاَل َصلَّْيُت َمَع َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
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ْدَخَل يََدْيِه ِيف ثـَْوبِِه قَاَل فَِإَذا أَرَاَد َأْن يـَرَْكَع ِإَذا َكبـََّر َرَفَع يََدْيِه قَاَل ُمثَّ اْلَتَحَف ُمثَّ َأَخَذ ِمشَاَلُه بَِيِميِنِه َوأَ 
َع َوْجَهُه بـَْنيَ  َأْخرََج يََدْيِه ُمثَّ َرفـََعُهَما َوِإَذا أََراَد َأْن يـَْرَفَع َرْأَسُه ِمْن الرُُّكوِع َرَفَع َيَدْيِه ُمثَّ َسَجَد َوَوضَ 

)داودوأب(رواه وِد أَْيًضا َرَفَع َيَدْيِه َحىتَّ فـَرََغ ِمْن َصَالتِهِ َكفَّْيِه َوِإَذا َرَفَع َرْأَسُه ِمْن السُّجُ 
 ثـََنا َعْبُد اللَِّه بن َأْمحََد بن ثـََنا َحْفُص بن ُعَمَر بن الصَّبَّاِح، ثنا أَبُو ُعَمَر اْلَمْقَعُد، ح َوَحدَّ َحدَّ

اْلَواِرِث، ثنا ُحمَمَُّد بن ُجَحاَدَة، َعْن َعْبِد َحْنَبٍل، ثنا ُحمَمَُّد بن ُعبَـْيِد بن ِحَساٍب، قَاال: ثنا َعْبدُ 
َثِين َعْلَقَمُة بن َواِئٍل، َعْن َأِيب َواِئلِ  بن اْجلَبَّاِر بن َواِئٍل، قَاَل: ُكْنُت ُغالًما ال َأْعِقُل َصالَة َأِيب َفَحدَّ

لََّم، َفَكاَن ِإَذا َكبـََّر َرَفَع يََدْيِه، ُمثَّ اْلَتَحَف ُحْجٍر، قَاَل:َصلَّْيُت َمَع َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوسَ 
َع َيَدْيِه، ُمثَّ َسَجَد فََأَخَذ َميِيَنُه ِبِشَماِلِه، َوأَْدَخَل َيَدْيِه ِيف ثـَْوبَِه، َوِإَذا أَرَاَد َأْن يـَْرَفَع َرْأَسُه ِمَن الرُُّكوِع َرفَ 

َهَتُه بـَْنيَ َكفَّْيِه، فَِإذَ  (رواه ا َرَفَع َرْأَسُه ِمَن السُُّجوِد َرَفَع يََدْيِه َحىتَّ فـَرََغ ِمْن َصالتِهِ َوَوَضَع َجبـْ
)الطرباين

32. Meletakkan Tangan Lebih Dahulu ketika Akan Sujud

 ُْد ْبُن َعب َثِين ُحمَمَّ ثـََنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن ُحمَمٍَّد َحدَّ ثـََنا َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر َحدَّ ِد اللَِّه ْبِن َحَسٍن َعْن َحدَّ
قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َسَجَد َأَحدُُكْم َأِيب الزِّنَاِد َعْن اْألَْعرَِج َعْن َأِيب ُهَريـْرََة قَالَ 

ُرُك اْلَبِعُري َوْلَيَضْع يََدْيِه قـَْبَل رُْكَبتَـْيهِ  ُرْك َكَما يـَبـْ )داودوأب(رواهَفَال يـَبـْ
 َثـََنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن ُحمَمٍَّد َعْن ُحمَمَِّد ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن احلَْس ِن َعْن َأِىب َأْخبَـَرنَا َحيَْىي ْبُن َحسَّاَن َحدَّ

َصلَّى ِإَذا:« قَاَل -صلى اهللا عليه وسلم-الزِّنَاِد َعِن اَألْعرَِج َعْن َأِىب ُهَريـْرََة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 
ُرُك اْلَبِعُري ، َوْلَيَضْع يََدْيِه قـَْبَل رُْكَبتَـْيِه  ُرْك َكَما يـَبـْ ِقيَل ِلَعْبِد اللَِّه : َما تـَُقوُل؟ قَاَل :  ». َأَحدُُكْم َفالَ يـَبـْ

)الدارمى(رواه ُكلُُّه طَيٌِّب. َوقَاَل : أَْهُل اْلُكوفَِة َخيَْتاُروَن اَألوََّل.
 ِثـََنا َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر ح َأْخبَـَرنَا أَبُو َعل ثـََنا أَبُو َداُوَد َحدَّ ىٍّ الرُّوْذبَارِىُّ َأْخبَـَرنَا أَبُو َبْكِر ْبُن َداَسَة َحدَّ

ثـََنا َخَلُف ْبُن َعْمرٍو الْ  ُعْكَربِىُّ َوَأْخبَـَرنَا أَبُو احلََْسِن ْبُن َعْبَداَن َأْخبَـَرنَا َأْمحَُد ْبُن ُعبَـْيٍد الصَّفَّاُر َحدَّ
ثـََنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن ُحمَمٍَّد َعْن ُحمَمَِّد ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن احلَْسَ  ثـََنا َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر َحدَّ ِن َعْن َأِىب َحدَّ

ِإَذا َسَجَد :« - صلى اهللا عليه وسلم-الزِّنَاِد َعِن اَألْعرَِج َعْن َأِىب ُهَريـْرََة قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه 
ُرُك اْلَبِعُري ، َوْلَيَضْع يََدْيِه ُمثَّ رُْكَبتَـْيِه  ُرْك َكَما يـَبـْ َثِىن ». َأَحدُُكْم َفَال يـَبـْ َوِىف رَِوايَِة َأِىب َداُوَد قَاَل َحدَّ

َوِمبَْعَناُه َرَواُه ».َوْلَيَضْع يََدْيِه قـَْبَل رُْكَبتَـْيِه :« ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبِن احلََْسِن َوقَاَل ِىف احلَِْديِث 
ُرُمهَا َعْن َسِعيٍد َعْن َعْبِد اْلَعزِيزِ  )البيهقى(رواه َغيـْ
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ثـََنا ثـََنا: قَالَ َمْنُصوٍر،ْبنُ َسِعيدُ َحدَّ َثِين : قَالَ ُحمَمٍَّد،ْبنُ اْلَعزِيزِ َعْبدُ َحدَّ ْبنِ اللَّهِ َعْبدِ ْبنُ ُحمَمَّدُ َحدَّ
: َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ قَالَ : قَالَ ُهَريـْرََة،َأِيب َعنْ اْألَْعرَِج،َعنْ ،الزِّنَادِ َأِيب َعنْ احلََْسِن،

ُركْ َفَال َأَحدُُكمْ َسَجدَ ِإَذا« ُركُ َكَمايـَبـْ (رواه أمحد بن حنبل)»رُْكَبتَـْيهِ ُمثَّ َيَدْيِه،َوْلَيَضعْ اجلََْمُل،يـَبـْ

33. Pencuri dalam Shalat

 ُْثـََنا َمحَّاٌد َأْخبَـَرنَا َعِليُّ ْبُن َزْيٍد َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيَِّب َعْن َأِيب َسِعيٍد اخل ثـََنا َعفَّاُن َحدَّ َأنَّ ْدرِيِّ َحدَّ
ُه قَاُلوا يَا َرُسوَل َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِإنَّ َأْسَوَأ النَّاِس َسرَِقًة الَِّذي َيْسرُِق َصَالتَ 

)أمحد بن حنبل(رواه اللَِّه وََكْيَف َيْسرِقـَُها قَاَل َال يُِتمُّ رُُكوَعَها َوَال ُسُجوَدَها
 َثـََنا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم َعْن اْألَْوَزاِعيِّ َعْن َحيَْىي ْبِن َأِيب َكِثٍري ع ْن َعْبِد َأْخبَـَرنَا احلََْكُم ْبُن ُموَسى َحدَّ

الَِّذي ِه ْبِن َأِيب قـََتاَدَة َعْن أَبِيِه قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأْسَوُأ النَّاِس َسرَِقةً اللَّ 
(رواه َيْسرُِق َصَالتَُه قَاُلوا يَا َرُسوَل اللَِّه وََكْيَف َيْسرُِق َصَالتَُه قَاَل َال يُِتمُّ رُُكوَعَها َوَال ُسُجوَدَها

)الدارمى
 ُثـََناه ْبنُ احلَِْميدِ َعْبدُ ثناُعَمارََة،ْبنُ ِهَشامُ ثنااْلَواِحِد،َعْبدِ ْبنُ ُعبَـْيدُ ثناِإْسَحاَق،ْبنُ َبْكرِ أَبُوَحدَّ

،َعنِ اْلِعْشرِيَن،َأِيب  َثِين َكِثٍري،َأِيب ْبنِ َحيَْىي َعنْ اْألَْوزَاِعيِّ قَالَ : قَالَ ُهَريـْرََة،َأِيب َعنْ َسَلَمَة،أَبُوَحدَّ
َرُسولَ يَا: قَاُلوا»َصَالتَهُ َيْسرِقُ الَِّذيَسرَِقةً النَّاسِ َأْسَوأَ ِإنَّ : «َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ 
ْسَناَدْينِ ِكَال . «»َوُسُجوَدَهارُُكوَعَهايُِتمُّ َال : «قَالَ َصَالتَُه،َيْسرِقُ وََكْيفَ اللَِّه، وَملَْ َصِحيَحانِ اْإلِ

)حلاكم(رواه ا»ُخيَرَِّجاهُ 
ثـََنا َوَأْخبَـَرنَا أَبُو َعْبِد اللَِّه اْحلَاِفُظ َأْخبَـَرنَا أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق َأْخبَـَرنَا ُعبَـْيُد ْبُن َعْبِد اْلَوا ِحِد َحدَّ

ثـََنا َعْبُد احلَِْميِد بْ  ثـََنا َحيَْىي ْبُن َأِىب َكِثٍري ِهَشاُم ْبُن َعمَّاٍر َحدَّ َثِىن اَألْوزَاِعىُّ َحدَّ ُن َأِىب اْلِعْشرِيَن َحدَّ
ثـََنا أَبُو ُهَريـْرََة َرِضَى اللَُّه َعْنُه قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه  َثِىن أَبُو َسَلَمَة َحدَّ -صلى اهللا عليه وسلم-َحدَّ

قَاُلوا : يَا َرُسوَل اللَِّه وََكْيَف َيْسرُِق َصالََتُه؟ قَاَل ». َيْسرُِق َصالَتَُه ِإنَّ َأْسَوأَ النَّاِس َسرَِقًة الَِّذى :« 
{ت} َوُرِوَى َذِلَك ِىف َحِديِث َأِىب َسِعيٍد اْخلُْدرِىِّ َعِن النَِّىبِّ ». َال يُِتمُّ رُُكوَعَها َوَال ُسُجوَدَها :« 

)البيهقى(رواه . - صلى اهللا عليه وسلم- 
ثـََنا ثـََنا: قَالَ َداُودَ أَبُوَحدَّ َأِيب َعنْ اْلُمَسيِِّب،ْبنِ َسِعيدِ َعنْ َزْيٍد،ْبنِ َعِليِّ َعنْ َسَلَمَة،ْبنُ َمحَّادُ َحدَّ

ِمنْ َيْسرِقُ الَِّذيَسرَِقةً النَّاسِ َأْسَوأَ ِإنَّ : «َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ قَالَ : قَالَ َسِعيٍد،
»ُسُجوَدَهاَوَال رُُكوَعَهايُِتمُّ َال : «قَالَ َصَالتِِه؟ِمنْ َيْسرِقُ وََكْيفَ اللَِّه،َرُسولَ يَا: قَاُلوا»تِهِ َصَال 

)الطيالسي(رواه 
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 َثـََنا َعْبُد الرَّْمحَِن بن َعْمرٍو أَبُو ُزْرَعَة، قَاَل: نَا أَبُو اجلَُْماِهِر ُحمَمَُّد بن ُعْثَماَن، قَاَل: ن ا َعْبُد َحدَّ
، َعْن َحيَْىي بن َأِيب َكِثٍري، َعْن َأِيب َسَلَمَة، َعْن  احلَِْميِد بن َحِبيِب بن َأِيب اْلِعْشرِيَن، َعِن اَألْوزَاِعيِّ

ْسرُِق َأِيب ُهَريـْرََة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم:"ِإنَّ َأْسَوَأ النَّاِس َسرَِقًة الَِّذي يَ 
َصالتَُه"، قَاُلوا: يَا َرُسوَل اللَِّه، وََكْيَف َيْسرُِق؟ قَاَل:"ال يُِتمُّ رُُكوَعَها، َوال ُسُجوَدَها". ملَْ يـَْرِو َهَذا

، َعْن َحيَْىي، َعْن َأِيب َسَلَمَة، َعْن َأِيب ُهَريـْرََة ِإال اْبُن َأِيب اْلِعْشرِيَن  اه (رو احلَِْديَث َعِن اَألْوزَاِعيِّ
)الطرباين

34. Bacaan Sujud

 َثـََنا اللَّْيُث يـَْعِين اْبَن َسْعٍد َعْن أَيُّوَب ْبِن ُموَسى أَْو ُموَسى ْبِن أَيُّوب ثـََنا َأْمحَُد ْبُن يُوُنَس َحدَّ َحدَّ
ِه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َعْن َرُجٍل ِمْن قـَْوِمِه َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر ِمبَْعَناُه زَاَد قَاَل َفَكاَن َرُسوُل اللَّ 

َثَالثًا رََكَع قَاَل ُسْبَحاَن َريبَِّ اْلَعِظيِم َوِحبَْمِدِه َثَالثًا َوِإَذا َسَجَد قَاَل ُسْبَحاَن َريبَِّ اْألَْعَلى َوِحبَْمِدهِ 
قَاَل أَبُو َداُود انـَْفَرَد أَْهُل ِمْصَر بِِإْسَناِد قَاَل أَبُو َداُود َوَهِذِه الزِّيَاَدُة َخنَاُف َأْن َال َتُكوَن َحمُْفوَظةً 

)داودوأب(رواه َهَذْيِن احلَِْديثـَْنيِ َحِديِث الرَّبِيِع َوَحِديِث َأْمحََد ْبِن يُوُنسَ 
 ثَـ ثـََنا أَبُو َداُوَد َحدَّ ثـََنا َأْخبَـَرنَا أَبُو َعِلىٍّ الرُّوْذبَارِىُّ َأْخبَـَرنَا ُحمَمَُّد ْبُن َبْكٍر َحدَّ َنا َأْمحَُد ْبُن يُوُنَس َحدَّ

ِن اللَّْيُث يـَْعِىن اْبَن َسْعٍد َعْن أَيُّوَب ْبِن ُموَسى أَْو ُموَسى ْبِن أَيُّوَب َعْن َرُجٍل ِمْن قـَْوِمِه َعْن ُعْقَبَة بْ 
ُسْبَحاَن َرىبَِّ :« قَاَل ِإَذا رََكعَ -صلى اهللا عليه وسلم-زَاَد قَاَل : َفَكاَن َرُسوُل اللَِّه َعاِمٍر ِمبَْعَناُه.

َثالَثًا. قَاَل أَبُو ». ُسْبَحاَن َرىبَِّ اَألْعَلى َوِحبَْمِدِه :« َثالَثًا ، َوِإَذا َسَجَد قَاَل ».اْلَعِظيِم َوِحبَْمِدِه 
)البيهقى(رواه َداُوَد : َوَهِذِه الزِّيَاَدُة َخنَاُف َأْن الَ َتُكوَن َحمُْفوَظةً 

 ُثـََنا َعْبد ثـََنا َحْفُص َحدَّ ثـََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر ْبِن أَبَاَن َحدَّ ِد ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز ِإْمَالًء َحدَّ اللَِّه ْبُن ُحمَمَّ
َلى َعِن الشَّْعِىبِّ َعْن ِصَلَة َعْن ُحَذيـَْفَة َأنَّ النَِّىبَّ  ِد ْبِن َأِىب لَيـْ صلى اهللا عليه - ْبُن ِغَياٍث َعْن ُحمَمَّ

ُسْبَحاَن َرىبَِّ « َثالَثًا َوِىف ُسُجوِدِه ». ُسْبَحاَن َرىبَِّ اْلَعِظيِم َوِحبَْمِدِه « َكاَن يـَُقوُل ِىف رُُكوِعِه - وسلم
)الدارقطىن(رواه َثالَثًا ». اَألْعَلى َوِحبَْمِدِه 

ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن ِإْمسَا ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َجْعَفِر ْبِن ُرَمْيٍس َحدَّ ثـََنا أَبُو َحيَْىي َحدَّ ِعيَل ْبِن َمسُرََة اَألْمحَِسىُّ َحدَّ
ثـََنا السَّرِىُّ ْبُن ِإْمسَاِعيَل َعِن الشَّْعِىبِّ َعْن َمْسرُ  وٍق َعْن َعْبِد احلِْمَّاِىنُّ َعْبُد احلَِْميِد ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن َحدَّ

َل الرَُّجُل ِىف رُُكوِعِه ُسْبَحاَن َرىبَِّ اْلَعِظيِم َوِحبَْمِدِه َوِىف اللَِّه ْبِن َمْسُعوٍد قَاَل ِمَن السُّنَِّة َأْن يـَُقو 
)الدارقطىن(رواه ُسُجوِدِه ُسْبَحاَن َرىبَِّ اَألْعَلى َوِحبَْمِدِه .
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 َبَرِيُّ َعْبُد الرَّزَّاِق ، َعْن َمْعَمٍر ، َعْن َحيَْىي بن َأِيب ك ثـََنا ِإْسَحاُق بن ِإبـْرَاِهيَم الدَّ ِثٍري ، َعْن َأِيب َحدَّ
َسَلَمَة بن َعْبِد الرَّْمحَِن ، َعْن َربِيَعَة بن َكْعٍب اَألْسَلِميِّ ، قَاَل : ُكْنُت أَنَاُم ِيف ُحْجرَِة ُحْجرَِة النَِّيبِّ 

ْمُد لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمَني َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم وَُكْنُت َأْمسَْعُه ِإَذا قَاَم ِمَن اللَّْيِل ُيَصلِّي ، يـَُقوُل : احلَْ 
َساَعًة اْهلَِويَّ ، ُمثَّ يـَُقوُل : ُسْبَحاَن َريبِّ اْلَعِظيِم َوِحبَْمِدِه اْهلَِوَي ، قـُْلُت : َما اْهلَِويُّ ، فـََقاَل : َيْدُعو

)الطرباين(رواه 
 ِثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن اْلُمثـَىنَّ ، قَاَل : َأْخبَـَرنَا َحْفُص ْبُن غ َلى ، َعِن الشَّْعِيبِّ ، َحدَّ َياٍث ، َعِن اْبِن َأِيب لَيـْ

َعْن ِصَلَة ، َعْن ُحَذيـَْفَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َأّن النَِّيبَّ صلى اهللا عليه وسلم َكاَن يـَُقوُل ِيف رُُكوِعِه : 
)البزار(رواه اَألْعَلى َوِحبَْمِدِه َثالثًاُسْبَحاَن َريبَِّ اْلَعِظيِم َوِحبَْمِدِه َثالثًا ، َوِيف ُسُجوِدِه ُسْبَحاَن َريبَِّ 

35. Memperlama Aktifitas dalam Shalat Karena Adanya alasan

 ثـََنا يَزِيُد ْبُن َهاُروَن قَاَل أَنـَْبأَنَا َجرِيُر ٍم قَاَل َحدَّ ْبُن َحازٍِم قَاَل َأْخبَـَرنَا َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن َسالَّ
اٍد َعْن أَبِيِه قَالَ حَ  ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َأِيب يـَْعُقوَب اْلَبْصرِيُّ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َشدَّ َنا َرُسوُل اللَِّه دَّ َخرََج َعَليـْ

َم  ًنا فـَتَـَقدَّ َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِيف ِإْحَدى َصَالَيتْ اْلِعَشاِء َوُهَو َحاِمٌل َحَسًنا َأْو ُحَسيـْ
َأطَاَهلَا َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََوَضَعُه ُمثَّ َكبـََّر لِلصََّالِة َفَصلَّى َفَسَجَد بـَْنيَ َظْهرَاَينْ َصَالتِِه َسْجَدةً 

َوَسلََّم َوُهَو َساِجٌد قَاَل َأِيب فـََرفـَْعُت رَْأِسي َوِإَذا الصَِّيبُّ َعَلى َظْهِر َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيهِ 
وَل فـََرَجْعُت ِإَىل ُسُجوِدي فـََلمَّا َقَضى َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم الصََّالَة قَاَل النَّاُس يَا َرسُ 

ْد َحَدَث أَْمٌر َأْو أَنَُّه اللَِّه ِإنََّك َسَجْدَت بـَْنيَ َظْهرَاَينْ َصَالِتَك َسْجَدًة َأطَْلتَـَها َحىتَّ ظَنَـنَّا أَنَُّه قَ 
َلُه َحىتَّ يـَْقِضَي َحاجَ  َتهُ يُوَحى إِلَْيَك قَاَل ُكلُّ َذِلَك ملَْ َيُكْن َوَلِكنَّ اْبِين اْرَحتََلِين َفَكرِْهُت َأْن أَُعجِّ

)النسائي(رواه 
 ثـََنا يَزِيُد قَاَل َأْخبَـ َثِىن َأِىب قَاَل َحدَّ ثـََنا َعْبُد اللَِّه َحدَّ َرنَا َجرِيُر ْبُن َحازٍِم َعْن ُحمَمَِّد ْبِن َأِىب يـَْعُقوَب َحدَّ

َنا َرُسوُل اللَِّه  اٍد َعْن أَبِيِه قَاَل َخرََج َعَليـْ ِىف ِإْحَدى -صلى اهللا عليه وسلم- َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َشدَّ
َم النَِّىبُّ َصالََتِى اْلَعِشىِّ الظُّْهِر َأِو اْلَعْصِر َوُهَو َحاِمٌل احلََْسَن َأوِ  صلى اهللا عليه -احلَُْسْنيَ فـَتَـَقدَّ

فـََوَضَعُه ُمثَّ َكبـََّر لِلصََّالِة َفَصلَّى َفَسَجَد بـَْنيَ َظْهرَاَىنْ َصالَتِِه َسْجَدًة َأطَاَهلَا فـََقاَلِ ىنِّ َرفـَْعتُ - وسلم
َوُهَو َساِجٌد فـََرَجْعُت ِىف - وسلمصلى اهللا عليه - رَْأِسى فَِإَذا الصَِّىبُّ َعَلى َظْهِر َرُسوِل اللَِّه 

الصَّالََة قَاَل النَّاُسَ ا َرُسوَل اللَِّه ِإنََّك - صلى اهللا عليه وسلم- ُسُجوِدى فـََلمَّا َقَضى َرُسوُل اللَِّه 
ٌر أَْو أَنَُّه يُوَحى َسَجْدَت بـَْنيَ َظْهرَاَىنْ َصالَِتَك َهِذِه َسْجَدًة َقْد َأطَْلتَـَها َفظَنَـنَّا أَنَُّه َقْد َحَدَث أَمْ 
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َلُه َحىتَّ يـَْقِضَى َحاَجَتُه « إِلَْيَك. قَاَل  ». َفُكلُّ َذِلَك ملَْ َيُكْن َوَلِكنَّ اْبِىن اْرَحتََلِىن َفَكرِْهُت َأْن أَُعجِّ
)أمحد بن حنبل(رواه 

ثـََنا َوْهبُ ثنااْلُمَناِدي،ْبنِ اللَّهِ ُعبَـْيدِ ْبنُ دُ ُحمَمَّ َجْعَفرٍ أَبُوثنايـَْعُقوَب،ْبنُ ُحمَمَّدُ اْلَعبَّاسِ أَبُوَحدَّ
ادِ ْبنِ اللَّهِ َعْبدِ َعنْ يـَْعُقوَب،َأِيب ْبنُ اللَّهِ َعْبدِ ْبنُ ُحمَمَّدُ ثناَأِيب،ثناَحازٍِم،ْبنِ َجرِيرِ ْبنُ  ْبنِ َشدَّ

َناَخرَجَ : قَالَ أَبِيِه،َعنْ اْهلَاِد، اْلَعِشيِّ َصَالِيتِ ِإْحَدىِيف َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ ىَصلَّ اللَّهِ َرُسولُ َعَليـْ
َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ فـَتَـَقدَّمَ احلَُْسْنيِ،َأوِ احلََْسنِ ابـْنَـْيهِ َأَحدِ َحاِملٌ َوُهوَ اْلَعْصرِ َأوِ الظُّْهرِ 
قَالَ َأطَاَهلَا،َسْجَدةً َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاللَّهِ ولُ َرسُ َفَسَجدَ اْلُيْمَىن،َقَدِمهِ ِعْندَ فـََوَضَعهُ َوَسلَّمَ 

اْلُغَالمُ َوِإَذاَساِجٌد،َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ فَِإَذاالنَّاِس،بـَْنيِ ِمنْ رَْأِسيفـََرفـَْعتُ : َأِيب 
: النَّاسُ قَالَ َوَسلََّم،َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ اْنَصَرفَ فـََلمَّاَفَسَجْدُت،فـَُعْدتُ َظْهرِهِ َعَلىرَاِكبٌ 

َأوْ بِِه؟أُِمْرتَ أََفَشْيءٌ َتْسُجُدَهاُكْنتَ َماَسْجَدةً َهِذهِ َصَالِتكَ ِيف َسَجْدتَ َلَقدْ اللَِّه،َرُسولَ يَا
يـَْقِضيَ َحىتَّ أَْعَجَلهُ َأنْ َفَكرِْهتُ اْرَحتََلِين،اْبِين ِكنِ َولَ َيُكنْ ملَْ َذِلكَ ُكلُّ : «قَالَ إِلَْيَك؟يُوَحىَكانَ 

)حلاكم(رواه ا"ُخيَرَِّجاهُ وَملَْ الشَّْيَخْنيِ،َشْرطِ َعَلىَصِحيحٌ َحِديثٌ َهَذا»َحاَجَتهُ 

36. Anggota Tubuh yang Bercahaya pada Hari Kiamat

 َثـََنا أَبُو اْلُمِغريَِة قَاَل ح َثِين يَزِيُد ْبُن ُمخَْريٍ الرََّحِيبُّ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُبْسٍر َحدَّ ثـََنا َصْفَواُن قَاَل َحدَّ دَّ
يـَْوَم َعْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل َما ِمْن أُمَِّيت ِمْن َأَحٍد ِإالَّ َوأَنَا أَْعرِفُُه اْلَماِزِينِّ 

رًَة ِفياْلِقيَ  َها َخْيٌل اَمِة قَاُلوا وََكْيَف تـَْعرِفـُُهْم يَا َرُسوَل اللَِّه ِيف َكثْـرَِة اخلََْالِئِق قَاَل أَرَأَْيَت َلْو َدَخْلَت َصبـْ
َها قَاَل بـََلى قَاَل فَِإنَّ أُمَِّيت يـَْومَ  ِئٍذ ُغرٌّ ِمْن ُدْهٌم بـُْهٌم َوِفيَها فـََرٌس أََغرُّ ُحمَجٌَّل أََما ُكْنَت تـَْعرِفُُه ِمنـْ

)أمحد بن حنبل(رواه السُُّجوِد ُحمَجَُّلوَن ِمْن اْلُوُضوءِ 
ثـََنا َمْشِقيُّ،َبكَّارٍ ْبنُ َأْمحَدُ الَولِيدِ أَبُوَحدَّ ثـََنا: قَالَ الدِّ ْبنُ َصْفَوانُ قَالَ : قَالَ ُمْسِلٍم،ْبنُ الَولِيدُ َحدَّ

: قَالَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبِّ َعنِ ُبْسٍر،ْبنِ اهللاِ َعْبدِ َعنْ ْريٍ،مخَُ ْبنُ يَزِيدُ َأْخبَـَرِين : قَالَ َعْمرٍو
)الرتمذي(رواه.الُوُضوءِ ِمنَ ُحمَجَُّلونَ السُُّجوِد،ِمنَ ُغرٌّ الِقَياَمةِ يـَْومَ أُمَِّيت 

37. Waktu Mengangkat Tangan ketika Takbir

 ٌد ثـََنا ُمَسدَّ َثِين َحدَّ َثِين َعْبُد اْجلَبَّاِر ْبُن َواِئٍل َحدَّ ثـََنا اْلَمْسُعوِديُّ َحدَّ ثـََنا يَزِيُد يـَْعِين اْبَن ُزَرْيٍع َحدَّ َحدَّ
ثـَُهمْ  التَّْكِبريَةِ أَنَُّه َرَأى َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْرَفُع يََدْيِه َمَع أَْهُل بـَْيِيت َعْن َأِيب أَنَُّه َحدَّ

)داودوأب(رواه 
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 ُْعُت َساِملَ ْبَن َعْبِد اللَِّه ُحيَدِّث ثـََنا ُشْعَبُة َعْن َجاِبٍر مسَِ ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر َحدَّ أَنَُّه رََأى أَبَاُه َحدَّ
ْن الرُُّكوِع َفَسأَْلُتُه َعْن َذِلَك فـََزَعَم أَنَُّه َرَأى يـَْرَفُع يََدْيِه ِإَذا َكبـََّر َوِإَذا أَرَاَد َأْن يـَرَْكَع َوِإَذا َرَفَع رَْأَسُه مِ 

)أمحد بن حنبل(رواه َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َيْصنَـُعهُ 
 َثـََنا وَِكيٌع َعْن اْلَمْسُعوِدىِّ َعْن َعْبِد اْجلَبَّاِر ْبِن و َثِىن َأِىب َحدَّ ثـََنا َعْبُد اللَِّه َحدَّ َثِىن َأْهُل َحدَّ اِئٍل َحدَّ

يـَْرَفُع يََدْيِه َمَع التَّْكِبريَِة َوَيَضُع َميِيَنُه َعَلى - صلى اهللا عليه وسلم-بـَْيِىت َعْن َأِىب أَنَُّه َرَأى النَِّىبَّ 
)أمحد بن حنبل(رواه َيَسارِِه ِىف الصَّالَِة. 

38. Bacaan ketika Duduk antara Dua Sujud

 َُثـََنا حم َثِين َحِبيُب ْبُن َأِيب َحدَّ ثـََنا َكاِمٌل أَبُو اْلَعَالِء َحدَّ ثـََنا َزْيُد ْبُن اْحلَُباِب َحدَّ مَُّد ْبُن َمْسُعوٍد َحدَّ
َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يـَُقوُل بـَْنيَ ثَاِبٍت َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَـْريٍ َعْن اْبِن َعبَّاسٍ 

)داودوأب(رواه تـَْنيِ اللَُّهمَّ اْغِفْر ِيل َواْرَمحِْين َوَعاِفِين َواْهِدِين َواْرزُْقِين السَّْجدَ 
 ثـََنا َزْيُد ْبُن ُحَباٍب َعْن َكاِمٍل َأِيب اْلَعَالِء َعْن َحِبيِب ْبِن ثـََنا َسَلَمُة ْبُن َشِبيٍب َحدَّ َحدَّ

َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َعبَّاسٍ َأِيب ثَاِبٍت َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَـْريٍ َعْن اْبنِ 
(رواه الرتميذي)يـَُقوُل بـَْنيَ السَّْجَدتـَْنيِ اللَُّهمَّ اْغِفْر ِيل َواْرَمحِْين َواْجبـُْرِين َواْهِدِين َواْرزُْقِين 

 ثَـ ثـََنا وَِكيٌع َحدَّ َثِىن َأِىب َحدَّ ثـََنا َعْبُد اللَِّه َحدَّ اَالِىنِّ َعْن ِإبـَْراِهيَم َحدَّ َنا ُسْفَياُن َعْن يَزِيَد َأِىب َخاِلٍد الدَّ
فـََقاَل يَا َرُسوَل -صلى اهللا عليه وسلم- السَّْكَسِكىِّ َعِن اْبِن َأِىب َأْوَىف قَاَل َجاَء َرُجٌل ِإَىل النَِّىبِّ 

ُقْل ُسْبَحاَن اللَِّه َواحلَْْمُد للَِّه « لِّْمِىن َما ُجيْزُِئِىن. قَاَل اللَِّه ِإىنِّ َال َأْسَتِطيُع َأْخَذ َشْىٍء ِمَن اْلُقْرآِن فـَعَ 
قَاَل يَا َرُسوَل اللَِّه َهَذا لِلَِّه َعزَّ َوَجلَّ َفَما ». َوَال إَِلَه ِإالَّ اللَُّه َواللَُّه َأْكبَـُر َوَال َحْوَل َوَال قـُوََّة ِإالَّ بِاللَِّه 

ُمثَّ أَْدبـََر َوُهَو ممُِْسٌك َكفَّْيِه فـََقاَل ». اْغِفْر ِىل َواْرَمحِْىن َوَعاِفِىن َواْهِدِىن َواْرزُْقِىن ُقِل اللَُّهمَّ « ِىل قَاَل 
قَاَل ِمْسَعٌر َفَسِمْعُت َهَذا ». أَمَّا َهَذا فـََقْد َمَأل يََدْيِه ِمَن اخلَْْريِ « - صلى اهللا عليه وسلم- النَِّىبُّ 

َوثـَبََّتِىن ِفيِه -صلى اهللا عليه وسلم- اِهيَم السَّْكَسِكىِّ َعِن اْبِن َأِىب َأْوَىف َعِن النَِّىبِّ احلَِْديَث ِمْن ِإبـْرَ 
)أمحد بن حنبل(رواه َغْريِى. 

 َثـََنا ِمْسَعٌر َعْن ِإبـْرَاِهيَم السَّْكَسِكىِّ ع ثـََنا أَبُو نـَُعْيٍم َحدَّ َثِىن َأِىب َحدَّ ثـََنا َعْبُد اللَِّه َحدَّ ِن اْبِن َأِىب َحدَّ
فـََقاَل ِإىنِّ َال َأْسَتِطيُع َأْن آُخَذ ِمَن اْلُقْرآِن َشْيئاً - صلى اهللا عليه وسلم-أَْوَىف قَاَل أََتى َرُجٌل النَِّىبَّ 

اللَُّه َواللَُّه َأْكبَـُر َوَال ُسْبَحاَن اللَِّه َواحلَْْمُد لِلَِّه َوَال ِإَلَه ِإالَّ « فـََعلِّْمِىن َشْيئًا ُجيْزُِئِىن ِمَن اْلُقْرآِن. قَاَل 
ُقِل « قَاَل َفَذَهَب أَْو قَاَم أَْو َحنَْو َذا قَاَل َهَذا لِلَِّه َعزَّ َوَجلَّ َفَما ِىل قَاَل ». َحْوَل َوَال قـُوََّة ِإالَّ بِاللَِّه 
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َا ». زُْقِىن َواْهِدِىن َوَعاِفِىن ارْ « أَِو » اللَُّهمَّ اْغِفْر ِىل َواْرَمحِْىن َوَعاِفِىن َواْهِدِىن َواْرزُْقِىن  قَاَل ِمْسَعٌر َوُرمبَّ
اَالِىنَّ. )أمحد بن حنبل(رواه قَاَل اْستَـْفَهْمُت بـَْعَضُه ِمْن َأِىب َخاِلٍد يـَْعِىن الدَّ

ثـََنا يَزِيُد َأْخبَـَرنَا اْلَمْسُعوِدىُّ َعْن ِإبـْرَاِهي َثِىن َأِىب َحدَّ ثـََنا َعْبُد اللَِّه َحدَّ َم َأِىب ِإْمسَاِعيَل السَّْكَسِكىِّ َحدَّ
فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه ِإىنِّ َال - صلى اهللا عليه وسلم- َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َأِىب أَْوَىف قَاَل أََتى َرُجٌل النَِّىبَّ 

ُقِل احلَْْمُد لِلَِّه « - عليه وسلمصلى اهللا -أَقْـرَُأ اْلُقْرآَن َفُمْرِىن ِمبَا ُجيْزُِئِىن ِمْنُه. فـََقاَل َلُه النَِّىبُّ 
قَاَل فـََقاَهلَا الرَُّجُل َوقـََبَض  ». َوُسْبَحاَن اللَِّه َوَال إَِلَه ِإالَّ اللَُّه َواللَُّه َأْكبَـُر َوَال َحْوَل َوَال قـُوََّة ِإالَّ بِاللَِّه 

ُقِل اللَُّهمَّ اْغِفْر « َذا لِلَِّه تـََعاَىل َفَما لِنَـْفِسى قَاَل َكفَُّه َوَعدَّ َمخْساً َمَع ِإبـَْهاِمِه فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه هَ 
قَاَل فـََقاَهلَا َوقـََبَض َعَلى َكفِِّه اُألْخَرى َوَعدَّ َمخْساً َمَع ِإبـَْهاِمِه ». ِىل َواْرَمحِْىن َوَعاِفِىن َواْهِدِىن َواْرزُْقِىن 
َلَقْد َمَأل َكفَّْيِه ِمَن « -صلى اهللا عليه وسلم-يعًا فـََقاَل النَِّىبُّ فَاْنطََلَق الرَُّجُل َوَقْد قـََبَض َكفَّْيِه مجَِ 

)أمحد بن حنبل(رواه ». اخلَْْريِ 
ثـََنا ثـََنا: قَالَ َداُودَ أَبُوَحدَّ ،ِإبـْرَاِهيمَ َعنْ اْلَمْسُعوِديُّ،َحدَّ َأْوَىف،َأِيب ْبنِ اللَّهِ َعْبدِ َعنْ السَّْكَسِكيِّ

فـََهلْ اْلُقْرآنَ أُْحِسنُ َال ِإينِّ اللَِّه،َرُسولَ يَا: فـََقالَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولَ أََتىَرُجًال َأنَّ 
ِإَلهَ َوَال لِلَّهِ َواحلَْْمدُ اللَّهِ ُسْبَحانَ : «َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ فـََقالَ اْلُقْرآنِ ِمنَ ُجيْزِئُ َشْيءٌ 

َهَذااللَِّه،َرُسولَ يَا: فـََقالَ َرَجعَ ُمثَّ الرَُّجلُ أَْدبـَرَ ُمثَّ »بِاللَّهِ ِإالَّ قـُوَّةَ َوَال َحْولَ َوَال َأْكبَـرُ َواللَّهُ اللَّهُ ِإالَّ 
ِيف الرَُّجلُ فـََعَقَدُهنَّ " َواْرزُْقِين َواْهِدِين َوَعاِفِين َواْرَمحِْين ِيل اْغِفرْ اللَُّهمَّ : ُقلِ : " قَالَ ِيل؟َفَماَذالِلَّهِ 
رًايََدْيهِ َمَألَ فـََقدْ َهَذاأَمَّا: «َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ فـََقالَ َعْشرًايَِدهِ  (رواه »َخيـْ

)الطيالسي

39. Aktifitas yang Ada Dalam Setiap Raka‘at

 ثـََنا َحيَْىي َعْن ُعبَـْيِد َثِين َسِعيُد ْبُن َأِيب َسِعيٍد َعْن أَبِيِه َعْن َأِيب ُهَريـْرََة قَالَ َحدَّ َدَخَل اللَِّه قَاَل َحدَّ
َم َوقَاَل اْرِجْع َرُجٌل اْلَمْسِجَد َفَصلَّى ُمثَّ َجاَء ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َفَسلََّم فـََردَّ َعَلْيِه السََّال 

نََّك ملَْ ُتَصلِّ فـََرَجَع فـََفَعَل َذِلَك َثَالَث َمرَّاٍت قَاَل فـََقاَل َوالَِّذي بـََعَثَك بِاحلَْقِّ َما ُأْحِسُن َفَصلِّ فَإِ 
َر َهَذا فـََعلِّْمِين قَاَل ِإَذا ُقْمَت ِإَىل الصََّالِة َفَكبـِّْر ُمثَّ اقْـرَْأ َما تـََيسََّر َمَعَك ِمْن اْلُقْرآِن ُمثَّ  َحىتَّ ارَْكْع َغيـْ

َتْطَمِئنَّ َتْطَمِئنَّ رَاِكًعا ُمثَّ اْرَفْع َحىتَّ تـَْعَتِدَل قَاِئًما ُمثَّ اْسُجْد َحىتَّ َتْطَمِئنَّ َساِجًدا ُمثَّ اْرَفْع َحىتَّ 
)أمحد بن حنبل(رواه َجاِلًسا ُمثَّ افْـَعْل َذِلَك ِيف َصَالِتَك ُكلَِّها

 ٌد قَاَل َأْخبَـَرِىن ثـََنا ُمَسدَّ ثـََنا َسِعيٌد اْلَمْقُربِىُّ َعْن أَبِيِه َعْن َحدَّ َحيَْىي ْبُن َسِعيٍد َعْن ُعبَـْيِد اللَِّه قَاَل َحدَّ
َدَخَل اْلَمْسِجَد َفَدَخَل َرُجٌل َفَصلَّى ُمثَّ َجاَء َفَسلََّم - صلى اهللا عليه وسلم - َأِىب ُهَريـْرََة َأنَّ النَِّىبَّ 
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« َعَلْيِه السََّالَم فـََقاَل -صلى اهللا عليه وسلم - فـََردَّ النَِّىبُّ - وسلم صلى اهللا عليه- َعَلى النَِّىبِّ 
فـََقاَل -صلى اهللا عليه وسلم -َفَصلَّى ، ُمثَّ َجاَء َفَسلََّم َعَلى النَِّىبِّ » اْرِجْع َفَصلِّ فَِإنََّك ملَْ ُتَصلِّ 

َرُه فـََعلِّْمِىن . َثالَثًا » . اْرِجْع َفَصلِّ فَِإنََّك ملَْ ُتَصلِّ «  . فـََقاَل َوالَِّذى بـََعَثَك بِاحلَْقِّ َفَما أُْحِسُن َغيـْ
ِإَذا ُقْمَت ِإَىل الصَّالَِة َفَكبـِّْر ، ُمثَّ اقْـرَْأ َما تـََيسََّر َمَعَك ِمَن اْلُقْرآِن ، ُمثَّ ارَْكْع َحىتَّ َتْطَمِئنَّ « قَاَل 

قَائًِما ، ُمثَّ اْسُجْد َحىتَّ َتْطَمِئنَّ َساِجًدا ، ُمثَّ اْرَفْع َحىتَّ َتْطَمِئنَّ رَاِكًعا ، ُمثَّ اْرَفْع َحىتَّ تـَْعَتِدلَ 
)البخاري(رواه» .َجاِلًسا ، ُمثَّ اْسُجْد َحىتَّ َتْطَمِئنَّ َساِجًدا ، ُمثَّ افْـَعْل َذِلَك ِىف َصالَِتَك ُكلَِّها 

 ثـََنا ِإْسَحاُق ْبُن َمْنُصوٍر َأْخبَـَرنَا ثـََنا ُعبَـْيُد اللَِّه َعْن َسِعيِد ْبِن َأِىب َسِعيٍد َحدَّ َعْبُد اللَِّه ْبُن ُمنَْريٍ َحدَّ
صلى اهللا عليه - رضى اهللا عنه َأنَّ َرُجًال َدَخَل اْلَمْسِجَد َوَرُسوُل اللَِّه -اْلَمْقُربِىِّ َعْن َأِىب ُهَريـْرََة 

صلى - ى ، ُمثَّ َجاَء َفَسلََّم َعَلْيِه فـََقاَل َلُه َرُسوُل اللَِّه َجاِلٌس ِىف نَاِحَيِة اْلَمْسِجِد َفَصلَّ -وسلم 
فـََرَجَع َفَصلَّى ، ُمثَّ َجاَء » . َوَعَلْيَك السََّالُم اْرِجْع َفَصلِّ فَِإنََّك ملَْ ُتَصلِّ « - اهللا عليه وسلم 
فـََقاَل ِىف الثَّانَِيِة َأْو ِىف الَِّىت » . َك ملَْ ُتَصلِّ َوَعَلْيَك السََّالُم فَاْرِجْع َفَصلِّ ، فَِإنَّ « َفَسلََّم . فـََقاَل 

َلَة « بـَْعَدَها َعلِّْمِىن يَا َرُسوَل اللَِّه . فـََقاَل  ِإَذا ُقْمَت ِإَىل الصََّالِة فََأْسِبِغ اْلُوُضوَء ، ُمثَّ اْستَـْقِبِل اْلِقبـْ
ُقْرآِن ، ُمثَّ ارَْكْع َحىتَّ َتْطَمِئنَّ رَاِكًعا ، ُمثَّ اْرَفْع َحىتَّ َتْسَتِوَى َفَكبـِّْر ، ُمثَّ اقْـَرْأ ِمبَا تـََيسََّر َمَعَك ِمَن الْ 

ِئنَّ قَائًِما ، ُمثَّ اْسُجْد َحىتَّ َتْطَمِئنَّ َساِجًدا ، ُمثَّ اْرَفْع َحىتَّ َتْطَمِئنَّ َجاِلًسا ، ُمثَّ اْسُجْد َحىتَّ َتْطمَ 
َوقَاَل أَبُو أَُساَمَة ِىف » . ِئنَّ َجاِلًسا ، ُمثَّ افْـَعْل َذِلَك ِىف َصالَِتَك ُكلَِّها َساِجًدا ، ُمثَّ اْرَفْع َحىتَّ َتْطمَ 

)البخاري(رواه» . َحىتَّ َتْسَتِوَى قَاِئًما « اَألِخِري 
 َث ثـََنا َحيَْىي ْبُن َسِعيٍد َعْن ُعبَـْيِد اللَِّه قَاَل َحدَّ َثِىن ُحمَمَُّد ْبُن اْلُمثـَىنَّ َحدَّ ِىن َسِعيُد ْبُن َأِىب َسِعيٍد َحدَّ

َدَخَل اْلَمْسِجَد َفَدَخَل َرُجٌل -صلى اهللا عليه وسلم- َعْن أَبِيِه َعْن َأِىب ُهَريـْرََة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 
ه صلى اهللا علي-فـََردَّ َرُسوُل اللَِّه -صلى اهللا عليه وسلم- َفَصلَّى ُمثَّ َجاَء َفَسلََّم َعَلى َرُسوِل اللَِّه 

فـََرَجَع الرَُّجُل َفَصلَّى َكَما َكاَن َصلَّى ُمثَّ ». اْرِجْع َفَصلِّ فَِإنََّك ملَْ ُتَصلِّ « السََّالَم قَاَل - وسلم
« - صلى اهللا عليه وسلم- َفَسلََّم َعَلْيِه فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه - صلى اهللا عليه وسلم- َجاَء ِإَىل النَِّىبِّ 

َحىتَّ فـََعَل َذِلَك َثَالَث َمرَّاٍت فـََقاَل ». اْرِجْع َفَصلِّ فَِإنََّك ملَْ ُتَصلِّ « ُمثَّ قَاَل ».َوَعَلْيَك السََّالُم 
َر َهَذا َعلِّْمِىن. قَاَل  ِإَذا ُقْمَت ِإَىل الصََّالِة َفَكبـِّْر ُمثَّ اقْـرَْأ « الرَُّجُل َوالَِّذى بـََعَثَك بِاحلَْقِّ َما ُأْحِسُن َغيـْ

َمَعَك ِمَن اْلُقْرآِن ُمثَّ ارَْكْع َحىتَّ َتْطَمِئنَّ رَاِكًعا ُمثَّ اْرَفْع َحىتَّ تـَْعَتِدَل قَائًِما ُمثَّ اْسُجْد َحىتَّ َما تـََيسَّرَ 
)مسلم(رواه ». َتْطَمِئنَّ َساِجًدا ُمثَّ اْرَفْع َحىتَّ َتْطَمِئنَّ َجاِلًسا ُمثَّ افْـَعْل َذِلَك ِىف َصالَِتَك ُكلَِّها 
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 َث َثِىن َحيَْىي ْبُن َسِعيٍد عَ َحدَّ ثـََنا اْبُن اْلُمثـَىنَّ َحدَّ ثـََنا أََنٌس يـَْعِىن اْبَن ِعَياٍض ح َوَحدَّ ْن ِىن اْلَقْعَنِىبُّ َحدَّ
َثِىن َسِعيُد ْبُن َأِىب َسِعيٍد َعْن أَبِيِه َعْن َأِىب ُهَريـْرَةَ - َوَهَذا َلْفُظ اْبِن اْلُمثـَىنَّ - ُعبَـْيِد اللَِّه  َأنَّ َحدَّ

َدَخَل اْلَمْسِجَد َفَدَخَل َرُجٌل َفَصلَّى ُمثَّ َجاَء َفَسلََّم َعَلى -صلى اهللا عليه وسلم-َرُسوَل اللَِّه 
َعَلْيِه السََّالَم َوقَاَل -صلى اهللا عليه وسلم-فـََردَّ َرُسوُل اللَِّه -صلى اهللا عليه وسلم- َرُسوِل اللَِّه 

صلى - فـََرَجَع الرَُّجُل َفَصلَّى َكَما َكاَن َصلَّى ُمثَّ َجاَء ِإَىل النَِّىبِّ ». ُتَصلِّ اْرِجْع َفَصلِّ فَِإنََّك ملَْ « 
». َوَعَلْيَك السََّالُم « - صلى اهللا عليه وسلم-َفَسلََّم َعَلْيِه فـََقاَل َلُه َرُسوُل اللَِّه - اهللا عليه وسلم

َحىتَّ فـََعَل َذِلَك َثَالَث ِمرَاٍر فـََقاَل الرَُّجُل َوالَِّذى بـََعَثَك ». لِّ اْرِجْع َفَصلِّ فَِإنََّك ملَْ ُتصَ « ُمثَّ قَاَل 
َر َهَذا فـََعلِّْمِىن. قَاَل  ِإَذا ُقْمَت ِإَىل الصَّالَِة َفَكبـِّْر ُمثَّ اقْـَرْأ َما تـََيسََّر َمَعَك ِمَن « بِاحلَْقِّ َما ُأْحِسُن َغيـْ

َمِئنَّ رَاِكًعا ُمثَّ اْرَفْع َحىتَّ تـَْعَتِدَل قَاِئًما ُمثَّ اْسُجْد َحىتَّ َتْطَمِئنَّ َساِجًدا ُمثَّ اْلُقْرآِن ُمثَّ ارَْكْع َحىتَّ َتطْ 
قَاَل أَبُو َداُوَد قَاَل اْلَقْعَنِىبُّ َعْن ». اْجِلْس َحىتَّ َتْطَمِئنَّ َجاِلًسا ُمثَّ افْـَعْل َذِلَك ِىف َصالَِتَك ُكلَِّها 

فَِإَذا فـََعْلَت َهَذا فـََقْد َمتَّْت َصَالُتَك « ِعيٍد اْلَمْقُربِىِّ َعْن َأِىب ُهَريـْرََة َوقَاَل ِىف آِخرِِه َسِعيِد ْبِن َأِىب سَ 
َا انـْتَـَقْصَتُه ِمْن َصالَِتَك  ِإَذا ُقْمَت ِإَىل الصَّالَِة « َوقَاَل ِفيِه ». َوَما انـْتَـَقْصَت ِمْن َهَذا َشْيًئا فَِإمنَّ

)داودوأب(رواه »وَء فََأْسِبِغ اْلُوضُ 
 َثِين ثـََنا ُعبَـْيُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر قَاَل َحدَّ ثـََنا َحيَْىي قَاَل َحدَّ َسِعيُد ْبُن َأِيب َأْخبَـَرنَا ُحمَمَُّد ْبُن اْلُمثـَىنَّ قَاَل َحدَّ

َوَسلََّم َدَخَل اْلَمْسِجَد َفَدَخَل َرُجٌل َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيهِ َسِعيٍد َعْن أَبِيِه َعْن َأِيب ُهَريـْرَةَ 
ى اللَُّه َعَلْيِه َفَصلَّى ُمثَّ َجاَء َفَسلََّم َعَلى َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََردَّ َعَلْيِه َرُسوُل اللَِّه َصلَّ 

َفَصلَّى َكَما َصلَّى ُمثَّ َجاَء ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوقَاَل اْرِجْع َفَصلِّ فَِإنََّك ملَْ ُتَصلِّ فـََرَجَع 
لِّ فَِإنََّك ملَْ َوَسلََّم َفَسلََّم َعَلْيِه فـََقاَل َلُه َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوَعَلْيَك السََّالُم اْرِجْع َفصَ 

َر َهَذا فـََعلِّْمِين قَاَل ُتَصلِّ فـََعَل َذِلَك َثَالَث َمرَّا ٍت فـََقاَل الرَُّجُل َوالَِّذي بـََعَثَك بِاحلَْقِّ َما ُأْحِسُن َغيـْ
اِكًعا ُمثَّ اْرَفْع ِإَذا ُقْمَت ِإَىل الصََّالِة َفَكبـِّْر ُمثَّ اقْـرَْأ َما تـََيسََّر َمَعَك ِمْن اْلُقْرآِن ُمثَّ ارَْكْع َحىتَّ َتْطَمِئنَّ رَ 

ِدَل قَائًِما ُمثَّ اْسُجْد َحىتَّ َتْطَمِئنَّ َساِجًدا ُمثَّ اْرَفْع َحىتَّ َتْطَمِئنَّ َجاِلًسا ُمثَّ افْـَعْل َذِلَك ِيف َحىتَّ تـَْعتَ 
)النسائي(رواه َصَالِتَك ُكلَِّها 

ثـََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُمنَْريٍ َعْن ُعبَـْيِد ا ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِىب َشْيَبَة َحدَّ للَِّه ْبِن ُعَمَر َعْن َسِعيِد ْبِن َأِىب َحدَّ
ِىف - صلى اهللا عليه وسلم- َسِعيٍد َعْن َأِىب ُهَريـْرََة َأنَّ َرُجًال َدَخَل اْلَمْسِجَد َفَصلَّى َوَرُسوُل اللَِّه 

فـََرَجَع َفَصلَّى ». ُتَصلِّ َوَعَلْيَك فَاْرِجْع َفَصلِّ فَِإنََّك ملَْ « نَاِحَيٍة ِمَن اْلَمْسِجِد َفَجاَء َفَسلََّم فـََقاَل 
َوَعَلْيَك فَاْرِجْع َفَصلِّ فَِإنََّك ملَْ ُتَصلِّ « فـََقاَل - صلى اهللا عليه وسلم- ُمثَّ َجاَء َفَسلََّم َعَلى النَِّىبِّ 
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فََأْسِبِغ اْلُوُضوَء ُمثَّ ِإَذا ُقْمَت ِإَىل الصََّالةِ « قَاَل ِىف الثَّالِثََة فـََعلِّْمِىن يَا َرُسوَل اللَِّه. قَاَل ». بـَْعُد 
َلَة وََكبـِّْر ُمثَّ اقْـرَْأ َما تـََيسََّر َمَعَك ِمَن اْلُقْرآِن ُمثَّ ارَْكْع َحىتَّ َتْطَمِئنَّ رَاِكعً  ا ُمثَّ اْرَفْع َحىتَّ اْستَـْقِبِل اْلِقبـْ

ْأَسَك َحىتَّ َتْسَتِوَى قَاِعًدا ُمثَّ افْـَعْل َذِلَك ِىف َتْطَمِئنَّ قَائًِما ُمثَّ اْسُجْد َحىتَّ َتْطَمِئنَّ َساِجًدا ُمثَّ اْرَفْع رَ 
)ابن ماجه(رواه ». َصالَِتَك ُكلَِّها 

 ُثـََنا ِإبـْرَاِهيم ُد ْبُن يـَْعُقوَب َحدَّ ثـََنا أَبُو َعْبِد اللَِّه : ُحمَمَّ ٍد َأْخبَـَرنَا أَبُو َعْبِد اللَِّه اْحلَاِفُظ َحدَّ ْبُن ُحمَمَّ
ثـََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن منَُ الصِّْيَدَالِىنُّ  ثـََنا احلََْسُن ْبُن َعِلىٍّ اْحلُْلَواِىنُّ َحدَّ ْريٍ َوِإبـْرَاِهيُم ْبُن َأِىب طَاِلٍب قَاَال َحدَّ

ثـََنا ُعبَـْيُد اللَِّه يـَْعِىن اْبَن ُعَمَر َعْن َسِعيِد ْبِن َأِىب َسِعيٍد َعْن َأِىب ُهَريـْرََة َرِضَى اللَُّه َعْنهُ  : َأنَّ َرُجًال َحدَّ
َجاِلٌس ِىف نَاِحَيِة اْلَمْسِجِد ، َفَصلَّى ُمثَّ َجاَء -صلى اهللا عليه وسلم- َدَخَل اْلَمْسِجَد َوَرُسوُل اللَِّه 

َوَعَلْيَك السََّالُم ، اْرِجْع َفَصلِّ :« -صلى اهللا عليه وسلم-َفَسلََّم َعَلْيِه ، فـََقاَل َلُه َرُسوُل اللَِّه 
َوَعَلْيَك السََّالُم اْرِجْع َفَصلِّ ، فَِإنََّك ملَْ :« فـََرَجَع َفَصلَّى ُمثَّ َجاَء َفَسلََّم ، فـََقاَل ». َملْ ُتَصلِّ فَِإنََّك 
ِإَذا ُقْمَت ِإَىل :« فـََقاَل ِىف الثَّالَِثِة َأْو ِىف الَِّىت بـَْعَدَها : َعلِّْمِىن يَا َرُسوَل اللَِّه. فـََقاَل ». ُتَصلِّ 

َلَة َفَكبـِّْر ، ُمثَّ اقْـرَْأ ِمبَا تـََيسََّر َمَعَك ِمَن اْلُقْرآِن الصَّ  ، ُمثَّ ارَْكْع َالِة فََأْسِبِغ اْلُوُضوَء ، ُمثَّ اْستَـْقِبِل اْلِقبـْ
، ُمثَّ اْرَفْع َحىتَّ َحىتَّ َتْطَمِئنَّ رَاِكًعا ، ُمثَّ اْرَفْع َحىتَّ َتْسَتِوَى قَاِئًما ، ُمثَّ اْسُجْد َحىتَّ َتْطَمِئنَّ َساِجًدا 

َتْطَمِئنَّ َجاِلًسا ، ُمثَّ افْـَعْل َذِلَك ِىف َصالَِتَك ُكلَِّها. َرَواُه اْلُبَخارِىُّ ِىف الصَِّحيِح َعْن ِإْسَحاَق ْبِن 
)البيهقى(رواه ْبِن ُمنَْريٍ َمْنُصوٍر َوَرَواُه ُمْسِلٌم َعْن ُحمَمَِّد ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُمنَْريٍ ِكَالُمهَا َعْن َعْبِد اللَّهِ 

 ٌَّد َأْخبَـَرنَا أَبُو َعْبِد اللَِّه اْحلَاِفُظ َأْخبَـَرنَا أَبُو َبْكٍر : َأْمحَُد ْبُن ِإْسَحاَق َأْخبَـَرنَا أَبُو اْلُمثـَىن ثـََنا ُمَسدَّ َحدَّ
َثِىن َسِعيٌد اْلَمْقُربِىُّ  ثـََنا َحيَْىي َعْن ُعبَـْيِد اللَِّه قَاَل َحدَّ صلى - َعْن أَبِيِه َعْن َأِىب ُهَريـْرََة : َأنَّ النَِّىبَّ َحدَّ

صلى اهللا -َدَخَل اْلَمْسِجَد ، َفَدَخَل َرُجٌل َفَصلَّى ، ُمثَّ َجاَء َفَسلََّم َعَلى النَِّىبِّ -اهللا عليه وسلم
». فَِإنََّك ملَْ ُتَصلِّ اْرِجْع َفَصلِّ :« َوقَاَل - صلى اهللا عليه وسلم-فـََردَّ َعَلْيِه النَِّىبُّ -عليه وسلم

رَُه ، فـََعلِّْمِىن. قَاَل  ِإَذا ُقْمَت ِإَىل الصَّالَِة َفَكبـِّْر :« َثالَثًا قَاَل : َوالَِّذى بـََعَثَك بِاحلَْقِّ َما أُْحِسُن َغيـْ
ًعا ، ُمثَّ اْرَفْع َحىتَّ تـَْعَتِدَل قَائًِما ، ُمثَّ ، ُمثَّ اقْـَرْأ َما تـََيسََّر َمَعَك ِمَن اْلُقْرآِن ، ُمثَّ ارَْكْع َحىتَّ َتْطَمِئنَّ رَاكِ 

ُمثَّ اْسُجْد َحىتَّ َتْطَمِئنَّ َساِجًدا ، ُمثَّ اْرَفْع َحىتَّ َتْطَمِئنَّ َجاِلًسا ، ُمثَّ اْسُجْد َحىتَّ َتْطَمِئنَّ َساِجًدا ،
)البيهقى(رواه ».افْـَعْل َذِلَك ِىف َصالَِتَك ُكلَِّها 

40. Sifat Tasyahhud

 ََثِين َعِليُّ ْبُن َحيَْىي ْبِن خ ثـََنا ِإْمسَِعيُل َعْن ُحمَمَِّد ْبِن ِإْسَحَق َحدَّ ثـََنا ُمَؤمَُّل ْبُن ِهَشاٍم َحدَّ ِد ْبِن َحدَّ الَّ
 َِ ِه رِفَاَعَة ْبِن رَاِفٍع َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  ِذِه اْلِقصَِّة قَاَل ِإَذا أَْنَت رَاِفٍع َعْن أَبِيِه َعْن َعمِّ
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َلْسَت ِيف ُقْمَت ِيف َصَالِتَك َفَكبـِّْر اللََّه تـََعاَىل ُمثَّ اقْـرَْأ َما تـََيسََّر َعَلْيَك ِمْن اْلُقْرآِن َوقَاَل ِفيِه فَِإَذا جَ 
ِإَذا ُقْمَت َفِمْثَل َذِلَك َحىتَّ تـَْفرَُغ ِمْن َوَسِط الصََّالِة فَاْطَمِئنَّ َوافْـَرتِْش َفِخَذَك اْلُيْسَرى ُمثَّ َتَشهَّْد ُمثَّ 

)داودوأب(رواه َصَالِتكَ 
 ُثـََنا ُمَؤمَّل ثـََنا أَبُو َداُوَد َحدَّ ْبُن ِهَشاٍم َأْخبَـَرنَا أَبُو َعِلىٍّ الرُّوْذبَارِىُّ َأْخبَـَرنَا أَبُو َبْكِر ْبُن َداَسَة َحدَّ

ثـََنا ِإْمسَاِعيُل َعْن ُحمَمَّدِ  َثِىن َعِلىُّ ْبُن َحيَْىي ْبِن َخالَِّد ْبِن رَاِفٍع َعْن أَبِيِه َعْن َحدَّ ْبِن ِإْسَحاَق قَاَل َحدَّ
ِه رِفَاَعَة ْبِن رَاِفٍع َعِن النَِّىبِّ  فَِإَذا :« َفذََكَر َحِديَث الصََّالِة َوقَاَل ِفيِه -صلى اهللا عليه وسلم- َعمِّ
فَِإَذا :« َوقَاَل ِفيِه ». اللََّه ، ُمثَّ اقْـرَْأ َما تـََيسََّر َعَلْيَك ِمَن اْلُقْرآِن أَْنَت ُقْمَت ِىف َصالَِتَك َفَكربِِّ 

َجَلْسَت ِىف َوَسِط الصََّالِة فَاْطَمِئنَّ ، َوافْـَرتِْش َفِخِذَك اْلُيْسَرى ، ُمثَّ َتَشهَّْد ، ُمثَّ ِإَذا ُقْمَت َفِمْثلُ 
)البيهقى(رواه ».َذِلَك َحىتَّ تـَْفرَُغ ِمْن َصالَِتكَ 

41. Menggerakkan Jari ketika Tasyahhud

 ْثـََنا َعاِصُم ب ُن ُكَلْيٍب َأْخبَـَرنَا ُسَوْيُد ْبُن َنْصٍر قَاَل أَنـَْبأَنَا َعْبُد اللَِّه ْبُن اْلُمَباَرِك َعْن َزائَِدَة قَاَل َحدَّ
َثِين َأِيب َأنَّ َواِئَل ْبَن ُحْجٍر قَاَل قـُْلتُ  َألَْنظَُرنَّ ِإَىل َصَالِة َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  قَاَل َحدَّ

َلى َكْيَف ُيَصلِّي فـََنَظْرُت ِإلَْيِه فـََوَصَف قَاَل ُمثَّ قـََعَد َوافْـتَـَرَش رِْجَلُه اْلُيْسَرى َوَوَضَع َكفَُّه اْلُيْسَرى عَ 
ِمْرَفِقِه اْألَْميَِن َعَلى َفِخِذِه اْلُيْمَىن ُمثَّ قـََبَض اثـَْنتَـْنيِ ِمْن َأَصابِِعِه َفِخِذِه َورُْكَبِتِه اْلُيْسَرى َوَجَعَل َحدَّ 

َا ُخمَْتَصرٌ  )النسائي(رواه َوَحلََّق َحْلَقًة ُمثَّ َرَفَع ُأْصبـَُعُه فـَرَأَيـُْتُه ُحيَرُِّكَها َيْدُعو ِ
 َثـََنا زَائِد ثـََنا َعاِصُم ْبُن ُكَلْيٍب َأْخبَـَرِىن َأِىب َأنَّ َواِئَل ْبَن َأْخبَـَرنَا ُمَعاِويَُة ْبُن َعْمرٍو َحدَّ ُة ْبُن ُقَداَمَة َحدَّ

َكْيَف ُيَصلِّى؟ -صلى اهللا عليه وسلم-ُحْجٍر َأْخبَـرَُه قَاَل قـُْلُت : ألَْنظَُرنَّ ِإَىل َصَالِة َرُسوِل اللَِّه 
ِه َحىتَّ َحاَذتَا بِأُُذنـَْيِه ، َوَوَضَع يََدُه اْلُيْمَىن َعَلى َظْهِر َكفِِّه اْلُيْسَرى فـََنَظْرُت إِلَْيِه فـََقاَم َفَكبـََّر فـََرَفَع َيَديْ 

َفَع َيَديِْه ُمثَّ َلمَّا أَرَاَد َأْن يـَرَْكَع َرَفَع يََدْيِه ِمثْـَلَها َوَوَضَع يََدْيِه َعَلى رُْكَبتَـْيِه ، ُمثَّ َرَفَع رَْأَسُه فـَرَ - قَاَل - 
َسَجَد َفَجَعَل َكفَّْيِه ِحبَِذاِء أُُذنـَْيِه ، ُمثَّ قـََعَد فَافْـتَـَرَش رِْجَلُه اْلُيْسَرى َوَوَضَع َكفَُّه اْلُيْسَرى ِمثْـَلَها ُمثَّ 

َق َحلَّ َعَلى َفِخِذِه َورُْكَبِتِه اْلُيْسَرى ، َوَجَعَل ِمْرفـََقُه اَألْميََن َعَلى َفِخِذِه اْلُيْمَىن ، ُمثَّ قـََبَض ثِْنتَـْنيِ فَ 
َا  ُمثَّ ِجْئُت بـَْعَد َذِلَك ِىف َزَماٍن ِفيِه بـَْرٌد - قَاَل -َحْلَقًة ُمثَّ َرَفَع ُأْصبـَُعُه ، فـَرَأَيـُْتُه ُحيَرُِّكَها َيْدُعو ِ

)الدارمى(رواه فـَرَأَْيُت َعَلى النَّاِس ُجلَّ الثـَِّياِب ُحيَرُِّكوَن أَْيِديـَُهْم ِمْن َحتِْت الثـَِّياِب. 
 َثـَن ثـََنا َعاِصُم ْبُن ُكَلْيٍب َأْخبَـَرِىن َحدَّ ثـََنا زَاِئَدُة َحدَّ ثـََنا َعْبُد الصََّمِد َحدَّ َثِىن َأِىب َحدَّ َأِىب ا َعْبُد اللَِّه َحدَّ

- صلى اهللا عليه وسلم- َأنَّ َواِئَل ْبَن ُحْجٍر احلَْْضَرِمىَّ َأْخبَـرَُه قَاَل قـُْلُت ألَْنظَُرنَّ ِإَىل َرُسوِل اللَِّه 
فـََنَظْرُت ِإلَْيِه قَاَم َفَكبـََّر َوَرَفَع يََدْيِه َحىتَّ َحاَذتَا أُُذنـَْيِه ُمثَّ َوَضَع َيَدُه اْلُيْمَىن -قَاَل - َكْيَف ُيَصلِّى 



441

َلَها َوَوَضَع يََدْيِه َعَلى َظْهِر َكفِِّه اْلُيْسَرى َوالرُّْسِغ َوالسَّاِعِد ُمثَّ قَاَل َلمَّا أَرَاَد َأْن يـَرَْكَع َرَفَع َيَدْيِه ِمثْـ 
قـََعَد فَافْـتَـَرَش رِْجَلُه َعَلى رُْكَبتَـْيِه ُمثَّ َرَفَع رَْأَسُه فـََرَفَع يََدْيِه ِمثْـَلَها ُمثَّ َسَجَد َفَجَعَل َكفَّْيِه ِحبَِذاِء أُُذنـَْيِه ُمثَّ 

ى َوَجَعَل َحدَّ ِمْرَفِقِه اَألْميَِن َعَلى َفِخِذِه اْلُيْسَرى فـََوَضَع َكفَُّه اْلُيْسَرى َعَلى َفِخِذِه َورُْكَبِتِه اْلُيْسرَ 
َا ُمثَّ ِجْئُت بـَْعَد اْلُيْمَىن ُمثَّ قـََبَض بـَْنيَ َأَصابِِعِه َفَحلََّق َحْلَقًة ُمثَّ َرَفَع ُأْصبـَُعُه فـَرَأَيـُْتُه ُحيَرُِّكَها يَْدُعو ِ

ْيِهُم الثـَِّياُب ُحتَرَُّك أَْيِديِهْم ِمْن َحتِْت الثـَِّياِب ِمَن اْلبَـْرِد.َذِلَك ِىف َزَماٍن ِفيِه بـَْرٌد فـَرَأَْيُت النَّاَس َعلَ 
)أمحد بن حنبل(رواه 

ثـََناَعْمرٍو،ْبنُ ُمَعاِويَةُ ناَحيَْىي،ْبنُ ُحمَمَّدُ نا ،ُكَلْيبٍ ْبنُ َعاِصمُ نازَائَِدُة،َحدَّ َأِيب َأْخبَـَرِين اجلَْْرِميُّ
َكْيفَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولِ َصَالةِ ِإَىل َألَْنظَُرنَّ : قـُْلتُ : قَالَ َأْخبَـرَهُ رٍ ُحجْ ْبنَ َواِئلَ َأنَّ 

رِْجَلهُ فَافْـتَـَرشَ قـََعدَ ُمثَّ : " َوقَالَ احلَِْديِث،بـَْعضَ َفذََكرَ َفَكبـََّر،ُيَصلِّي،ِإلَْيهِ فـََنَظْرتُ : قَالَ ُيَصلِّي
َفِخِذهِ َعَلىاْألَْميَنِ ِمْرَفِقهِ َحدَّ َوَجَعلَ اْلُيْسَرى،َورُْكَبِتهِ َفِخِذهِ َعَلىاْلُيْسَرىَكفَّهُ َوَضعَ وَ اْلُيْسَرى
َايَْدُعوُحيَرُِّكَهافـَرَأَيـُْتهُ ِإْصبَـَعُه،َرَفعَ ُمثَّ َحْلَقًة،َوَحلَّقَ َأَصابِِعهِ ِمنْ ثِْنتَـْنيِ قـََبضَ ُمثَّ اْلُيْمَىن، أَبُوقَالَ ِ

)ابن خزمية(رواه ذِْكرُُه َزائِدٌ اخلََْربِ َهَذاِيف ِإالَّ »ُحيَرُِّكَها«اْألَْخَبارِ ِمنَ َشْيءٍ ِيف لَْيسَ : َبْكرٍ 
ثـََنا: قَالَ اْحلَُباِب،ْبنُ اْلَفْضلُ َأْخبَـَرنَا ،اْلَولِيدِ أَبُوَحدَّ ثـََنا: قَالَ الطََّياِلِسيُّ ُقَداَمَة،ْبنُ زَاِئَدةُ َحدَّ

ثـََنا: قَالَ  َثِين : قَالَ ُكَلْيٍب،ْبنُ َعاِصمُ َحدَّ : قَالَ َأْخبَـرَُه،احلَْْضَرِميَّ ُحْجرٍ ْبنَ َواِئلَ َأنَّ َأِيب َحدَّ
َفَكبـَّرَ قَاَم،ِحنيَ إِلَْيهِ فـََنَظْرتُ ُيَصلِّي،َكْيفَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولِ ِإَىل َألَْنظَُرنَّ : قـُْلتُ 
ُمثَّ َوالسَّاِعِد،َوالرُّْسِغ،اْلُيْسَرى،َكفِّهِ َظْهرِ َعَلىاْلُيْمَىن َيَدهُ َوَضعَ ُمثَّ أُُذنـَْيِه،َحاَذتَاَحىتَّ يََدْيهِ َوَرَفعَ 
َيَدْيهِ فـََرَفعَ رَْأَسهُ َرَفعَ ُمثَّ رُْكَبتَـْيِه،َعَلىَيَدْيهِ فـََوَضعَ رََكَع،ُمثَّ ِمثْـَلَها،يََدْيهِ َرَفعَ يـَرَْكَع،َأنْ أَرَادَ َلمَّا

يََدهُ َوَجَعلَ [اْلُيْسَرى،َفِخَذهُ فَافْـتَـَرشَ َجَلسَ ُمثَّ أُُذنـَْيِه،ِحبَِذاءِ َكفَّْيهِ َفَجَعلَ َسَجَد،ُمثَّ ِمثْـَلَها،
ِمنْ ثِْنتَـْنيِ َوَعَقدَ اْلُيْمَىن،َفِخِذهِ َعَلىاْألَْميَنِ ِقهِ ِمْرفَ َحدَّ َوَجَعلَ ] اْلُيْسَرىَورُْكَبِتهِ َفِخِذهِ َعَلىاْلُيْسَرى
َا،َيْدُعو: ُحيَرُِّكَهافـَرَأَيـُْتهُ ِإْصبَـَعُه،َرَفعَ ُمثَّ َحْلَقًة،َوَحلَّقَ َأَصابِِعِه، )ابن حبان(رواه بعد ِجْئتُ ُمثَّ ِ

 ُو َعْبِد اللَِّه اْحلَاِفُظ َأْخبَـَرنَا أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق َأْخبَـَرنَا َوُرِوى َعْن َواِئِل ْبِن ُحْجٍر َكَما َأْخبَـَرنَا أَب
ثـََنا َعاِصُم ْبُن ُكَليْ  ثـََنا َزائَِدُة َحدَّ ثـََنا ُمَعاِويَُة ْبُن َعْمرٍو َحدَّ ٍب قَاَل ُحمَمَُّد ْبُن َأْمحََد ْبِن النَّْضِر َحدَّ

صلى اهللا عليه -ٍر َأْخبَـرَُه قَاَل قـُْلُت : ألَْنظَُرنَّ ِإَىل َصالَِة َرُسوِل اللَِّه َأْخبَـَرِىن َأِىب َأنَّ َواِئَل ْبَن ُحجْ 
َفذََكَر احلَِْديَث ، َوقَاَل ِفيِه : ُمثَّ قـََعَد فَافْـتَـَرَش رِْجَلُه اْلُيْسَرى ، َوَوَضَع َكفَُّه اْلُيْسَرى َعَلى - وسلم

َحدَّ ِمْرَفِقِه اَألْميََن َعَلَى َفِخِذِه اْلُيْمَىن ، ُمثَّ قـََبَض َثالَثًَة ِمْن َأَصابِِعِه َفِخِذِه َورُْكَبِتِه اْلُيْسَرى ، َوَجَعلَ 
َا. {ق} فـَُيْحَتَمُل َأْن َيُكوَن اْلُمرَ  اُد ، َوَحلََّق َحْلَقًة ، ُمثَّ َرَفَع ِإْصبَـَعُه فـَرَأَيـُْتُه ُحيَرُِّكَها َيْدُعو ِ
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 َِ (رواه ا َال َتْكرِيَر َحتْرِيِكَها ، فـََيُكوُن ُمَواِفًقا ِلرَِوايَِة اْبِن الزُّبـَْريِ َواللَُّه تـََعاَىل أَْعَلُم.بِاْلَتْحرِيِك اِإلَشارََة 
)البيهقى

........
 َّثـََنا َحجَّاٌج َعْن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن زِيَاٍد َعْن ُحمَم ثـََنا ِإبـْرَاِهيُم ْبُن احلََْسِن اْلِمصِّيِصيُّ َحدَّ ِد ْبِن َحدَّ

َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  َعْجَالَن َعْن َعاِمِر ْبِن َعْبِد اللَِّه َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن الزُّبـَْريِ أَنَُّه ذََكرَ 
)داودوأب(رواه َكاَن ُيِشُري بُِأْصُبِعِه ِإَذا َدَعا َوَال ُحيَرُِّكَها

 َُثـََنا َحجَّاٌج قَاَل اْبُن ُجَرْيٍج َأْخبَـَرِين زِيَاٌد َعْن ُحمَمَِّد ْبِن َأْخبَـَرنَا أَيُّوُب ْبُن حم مٍَّد اْلَوزَّاُن قَاَل َحدَّ
َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  َعْجَالَن َعْن َعاِمِر ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن الزُّبـَْريِ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن الزُّبـَْريِ 

)النسائي(رواه اَن ُيِشُري بُِأْصُبِعِه ِإَذا َدَعا َوَال ُحيَرُِّكَهاكَ 

42. Berdo’a Setelah Tasyahhud

 َُْعُت أَبَا ِإْسَحَق حي ثـََنا ُشْعَبُة قَاَل مسَِ ثـََنا ُحمَمٌَّد قَاَل َحدَّ ُث َعْن َأِيب َأْخبَـَرنَا ُحمَمَُّد ْبُن اْلُمثـَىنَّ قَاَل َحدَّ دِّ
َر َأْن ُنَسبَِّح َونَُكبـَِّر َوَحنَْمَد َعْن َعْبِد اللَِّه قَالَ اْألَْحَوصِ  ُكنَّا َال َنْدرِي َما نـَُقوُل ِيف ُكلِّ رَْكَعتَـْنيِ َغيـْ

ُكلِّ رَْكَعتَـْنيِ ِيف َربـََّنا َوِإنَّ ُحمَمًَّدا َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعلََّم فـََواِتَح اخلَْْريِ َوَخَواِمتَُه فـََقاَل ِإَذا قـََعْدمتُْ 
رََكاتُُه السََّالُم فـَُقوُلوا التَِّحيَّاُت لِلَِّه َوالصََّلَواُت َوالطَّيَِّباُت السََّالُم َعَلْيَك أَيـَُّها النَِّيبُّ َوَرْمحَُة اللَِّه َوبَـ 

َنا َوَعَلى ِعَباِد اللَِّه الصَّاحلَِِني َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اللَّهُ  َوَأْشَهُد َأنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه َوْلَيَتَخيـَّْر َعَليـْ
َعاِء أَْعَجَبُه إِلَْيِه فـَْلَيدُْع اللََّه َعزَّ َوَجلَّ  )النسائي(رواه َأَحدُُكْم ِمْن الدُّ

ثـََنا ثـََناَجْعَفٍر،ْبنُ ُحمَمَّدُ َحدَّ َعنْ اْألَْحَوِص،َأِيب َعنْ ثُ ُحيَدِّ ِإْسَحاَق،أَبَامسَِْعتُ : قَالَ ُشْعَبُة،َحدَّ
َوَجَواِمَعُه،اخلَْْريِ،فـََواِتحَ ُعلِّمَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىُحمَمًَّداِإنَّ : قَالَ أَنَّهُ َمْسُعوٍد،ْبنِ اللَّهِ َعْبدِ 

السََّالمُ َوالطَّيَِّباُت،َوالصََّلَواتُ لِلَِّه،ِحيَّاتُ التَّ : فـَُقوُلوارَْكَعتَـْنيِ،ُكلِّ ِيف قـََعْدمتُْ ِإَذا: " فـََقالَ َوَخَواِمتَُه،
َناالسََّالمُ َوبـَرََكاتُُه،اللَّهِ َوَرْمحَةُ النَِّيبُّ أَيـَُّهاَعَلْيكَ  ِإالَّ ِإَلهَ َال َأنْ َأْشَهدُ الصَّاحلَِِني،اللَّهِ ِعَبادِ َوَعَلىَعَليـْ
َعاءِ ِمنَ َأَحدُُكمْ لَِيَتَخيـَّرْ ُمثَّ َوَرُسولُُه،ُدهُ َعبْ ُحمَمًَّداَأنَّ َوَأْشَهدُ اللَُّه، َربَّهُ ِبهِ فـَْلَيْدعُ إِلَْيِه،أَْعَجَبهُ الدُّ
)أمحد بن حنبل(رواه "َوَجلَّ َعزَّ 

َعنْ ُحيَدِّثُ اْألَْحَوصِ أَبَامسَِْعتُ : قَالَ ِإْسَحاقَ َأِيب َعنْ ُشْعَبُة،ناَجْعَفٍر،ْبنُ ُحمَمَّدُ نابـُْنَداٌر،نا
َونَُكبـِّرَ ُنَسبِّحَ َأنْ ِإالَّ رَْكَعتَـْنيِ ُكلِّ ِيف نـَُقولُ َماَنْدرِيَال ُكنَّاَوِإنَّاَأَال : قَالَ َمْسُعودٍ ْبنِ اللَّهِ َعْبدِ 

: فـَُقوُلوارَْكَعتَـْنيِ ُكلِّ ِيف َعْدمتُْ قَـ ِإَذا: " فـََقالَ َوَجَواِمَعُه،اخلَْْريِ فـََواِتحَ َعِلمَ ُحمَمًَّداَوَأنَّ َربـََّنا،َوَحنَْمدَ 
َناالسََّالمُ َوبـَرََكاتُُه،اللَّهِ َوَرْمحَةُ النَِّيبُّ أَيـَُّهاَعَلْيكَ السََّالمُ الطَّيَِّباُت،َوالصََّلَواتُ لِلَّهِ التَِّحيَّاتُ  َعَليـْ
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يـََتَخيـَّرُ ُمثَّ َوَرُسولُُه،َعْبُدهُ ُحمَمًَّداَأنَّ َوَأْشَهدُ اللَّهُ الَّ إِ إَِلهَ َال َأنْ َأْشَهدُ الصَّاحلَِِني،اللَّهِ َعبَّادِ َوَعَلى
َعاءِ ِمنَ َأَحدُُكمْ  )خزميةابن(رواه""ِبهِ فـَْلَيدْعُ أَْعَجَبُه،الدُّ

ثـََنا: قَالَ اجلَُْمِحيُّ اْحلَُبابِ ْبنُ اْلَفْضلُ َأْخبَـَرنَا ُشْعَبةُ َأْخبَـَرنَا: قَاَال َكِثريٍ نُ بْ َوُحمَمَّدُ اْلَولِيدِ أَبُوَحدَّ
ِيف نـَُقولُ َماَنْدرِيَال ُكنَّاقَالَ اللَّهِ َعْبدِ َعنْ اْألَْحَوصِ أَبُوَأْخبَـَرنَا: قَالَ ِإْسَحاقَ أَبُوَأْخبَـَرنَا: قَالَ 
اخلَْْريِ فـََواِتحَ ُعلِّمَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىمًَّداحمَُ َوِإنَّ َربـََّناَوُحنَمِّدَ َونَُكبـِّرَ ُنَسبِّحَ َأنْ ِإالَّ رَْكَعتَـْنيِ ُكلِّ 

َوالصََّلَواتُ لِلَّهِ التَِّحيَّاتُ فـَُقوُلوارَْكَعتَـْنيِ ُكلِّ ِيف قـََعْدمتُْ ِإَذا: "لََناقَالَ َوِإنَّهُ َجَواِمَعهُ قَالَ أَوْ َوَخَواِمتَهُ 
َناالسََّالمُ َوبـَرََكاتُهُ اللَّهِ َوَرْمحَةُ النَِّيبُّ أَيـَُّهاَعَلْيكَ السََّالمُ َوالطَّيَِّباتُ  الصَّاحلِِنيَ اللَّهِ ِعَبادِ َوَعَلىَعَليـْ

َعاءِ ِمنَ لَِيَتَخيـَّرْ ُمثَّ َوَرُسولُهُ َعْبُدهُ ُحمَمًَّداَأنَّ َوَأْشَهدُ اللَّهُ ِإالَّ إَِلهَ َال َأنْ َأْشَهدُ  بهَيْدعُ فـَلْ أَْعَجَبهُ َماالدُّ
)حبان(رواه ابن"ربه

ثـََنا ،اْلَولِيدِ أَبُوثنااْحلَُباِب،ْبنُ اْلَفْضلُ َخِليَفةَ أَبُوَحدَّ : قَالَ ُشْعَبةُ ثناَكِثٍري،ْبنُ َوُحمَمَّدُ الطََّياِلِسيُّ
رَْكَعٍة،ُكلِّ ِيف نـَُقولُ َماَنْدرِيَال ُكنَّا: قَالَ اهللاِ َعْبدِ َعنْ اْألَْحَوِص،أَبُوأناِإْسَحاَق،أَبُوأَنـَْبأَنَا
: َأَوقَالَ َوَخَواِمتَُه،اخلَْْريِ فـََواِتحَ َعِلمَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىُحمَمًَّداَوِإنَّ َربـََّنا،َوَحنَْمدُ َونَُكبـِّرُ ُنَسبِّحُ 

َوالطَّيَِّباُت،َوالصََّلَواتُ لِلَّهِ التَِّحيَّاتُ : فـَُقوُلواَعتَـْنيِ رَكْ ُكلِّ ِيف قـََعْدمتُْ ِإَذا: " لََناقَالَ َوِإنَّهُ َجَواِمَعُه،
َناالسََّالمُ َوبـَرََكاتُُه،اهللاِ َوَرْمحَةُ النَِّيبُّ أَيـَُّهاَعَلْيكَ َوالسََّالمُ  َأنْ َأْشَهدُ الصَّاحلَِِني،اهللاِ ِعَبادِ َوَعَلىَعَليـْ

بِهِ فـَْلَيْدعُ ِإلَْيهِ َأْعَجَبهُ الدَُّعاءِ ِمنَ لَِيَتَخيـَّرْ ُمثَّ َوَرُسولُُه،َعْبُدهُ ُحمَمًَّداَأنَّ َوَأْشَهدُ اهللاُ،ِإالَّ ِإَلهَ َال 
)لطرباينا(رواه""

43. Qunut

 َثـََنا ثَاِبُت ْبُن يَزِيَد َعْن ِهَالِل ْبِن َخبَّاٍب ع ثـََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُمَعاِويََة اجلَُْمِحيُّ َحدَّ ْن ِعْكرَِمَة َعْن َحدَّ
قـََنَت َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َشْهرًا ُمَتَتابًِعا ِيف الظُّْهِر َواْلَعْصِر َواْلَمْغِرِب اْبِن َعبَّاٍس قَالَ 

دَ  َع اللَُّه ِلَمْن محَِ ُه ِمْن الرَّْكَعِة اْآلِخرَِة يَْدُعو َواْلِعَشاِء َوَصَالِة الصُّْبِح ِيف ُدبُِر ُكلِّ َصَالٍة ِإَذا قَاَل مسَِ
)داودوأب(رواه َعَلى َأْحَياٍء ِمْن َبِين ُسَلْيٍم َعَلى رِْعٍل َوذَْكَواَن َوُعَصيََّة َويـَُؤمُِّن َمْن َخْلَفهُ 

ثـََنا ثـََنا: قَاالَوَعفَّاُن،الصََّمِد،َعْبدُ َحدَّ : قَالَ َعبَّاٍس،اْبنِ َعنِ ِعْكرَِمَة،َعنْ ِهالٍل،َعنْ ثَاِبٌت،َحدَّ
َواْلِعَشاِء،َواْلَمْغِرِب،َواْلَعْصِر،الظُّْهِر،ِيف ُمَتَتابًِعاَشْهرًاَوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ قـََنتَ " 

َدُه،ِلَمنْ اللَّهُ مسَِعَ : قَالَ ِإَذاَصالٍة،ُكلِّ ُدبُرِ ِيف َوالصُّْبِح، َعَلْيِهْم،يَْدُعواْألَِخريَِة،ةِ الرَّْكعَ ِمنَ محَِ
ِإَىل َيْدُعوُهمْ إِلَْيِهمْ أَْرَسلَ َخْلَفُه،َمنْ َويـَُؤمِّنُ َوُعَصيََّة،َوذَْكَوانَ رِْعلٍ َعَلىُسَلْيٍم،َبِين ِمنْ َحيٍّ َعَلى

ْسالِم، ِمْفَتاحَ َكانَ َهَذا: «ةُ ِعْكرِمَ َوقَالَ : قَالَ : َحِديِثهِ ِيف َعفَّاُن،قَالَ " فـََقتَـُلوُهمْ اْإلِ
)أمحد بن حنبل(رواه »اْلُقُنوتِ 
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ثـََنا ْبنُ ثَاِبتُ ثنااْلَفْضِل،ْبنُ َعارِمُ ثنااْلَقاِضي،ِإْسَحاقَ ْبنُ ِإْمسَاِعيلُ ثناَمحَْشاٍذ،ْبنُ َعِليُّ َحدَّ
َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ قـََنتَ : الَ قَ َعبَّاٍس،اْبنِ َعنِ ِعْكرَِمَة،َعنْ َخبَّاٍب،ْبنُ ِهَاللُ ثنايَزِيَد،
ِإَذاَصَالةٍ ُكلِّ ُدبُرِ ِيف َوالصُّْبِح،َواْلِعَشاِء،َواْلَمْغِرِب،َواْلَعْصِر،الظُّْهِر،ِيف ُمَتَتابًِعاَشْهرًاَوَسلَّمَ 
َدهُ ِلَمنْ اللَّهُ مسَِعَ : «قَالَ  رِْعٍل،َعَلىُسَلْيمٍ َبِين ِمنْ َحيٍّ َعَلىُعوَيدْ اْآلِخرَةَ الرَّْكَعةَ َصلَّى»محَِ

ْسَالمِ ِإَىل َيْدُعوُهمْ إِلَْيِهمْ أَْرَسلَ وََكانَ َخْلَفُه،َمنْ َويـَُؤمِّنُ َوُعَصيََّة،َوذَْكَواَن، قَالَ . فـََقتَـُلوُهمْ اْإلِ
ََذاُخيَرَِّجاهُ وَملَْ اْلُبَخارِيِّ طِ َشرْ َعَلىَصِحيحٌ َحِديثٌ َهَذا. «اْلُقُنوتِ ِمْفَتاحُ َهَذا: ِعْكرَِمةُ  »اللَّْفظِ ِ
)حلاكما(رواه

ثنااْلَقاِضي،ِإْسَحاقَ ْبنُ ِإْمسَاِعيلُ ثنااْلَعْدُل،ِمحَْشاذَ ْبنُ َعِليُّ ثنااْحلَاِفُظ،اهللاِ َعْبدِ أَبُوَأْخبَـَرنَا
: " قَالَ َعبَّاسٍ اْبنِ َعنِ ِعْكرَِمَة،َعنْ َخبَّاٍب،ْبنُ َاللُ هِ ثنايَزِيَد،ْبنُ ثَاِبتُ ثنااْلَفْضِل،ْبنُ َعارِمُ 
َوالصُّْبحِ َواْلِعَشاءِ َواْلَمْغِربِ َواْلَعْصرِ الظُّْهرِ ِيف ُمَتَتاِبًعاَشْهرًاَوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاهللاِ َرُسولُ قـََنتَ 

َدهُ ِلَمنْ اهللاُ مسَِعَ : قَالَ ِإَذاَصَالةٍ ُكلِّ ُدبُرِ ِيف  ُسَلْيمٍ َبِين ِمنْ َحيٍّ َعَلىَيْدُعواْألَِخريَةِ الرَّْكَعةِ ِيف محَِ
ْسَالمِ ِإَىل َيْدُعوُهمْ إَِلْيِهمْ أَْرَسلَ وََكانَ َخْلَفُه،َمنْ َويـَُؤمِّنْ َوُعَصيََّة،َوذَْكَوانَ رِْعلٍ َوَعَلى فـََقتَـُلوُهمْ اْإلِ

)لبيهقي(رواه ااْلُقُنوتِ احُ ِمْفتَ َهَذاِعْكرَِمةُ قَالَ " 

44. Waktu Qunut

 ِعيَسى ْبُن يُوُنَس َعْن َسِعيِد ْبِن َأِيب َعُروبََة َعْن قـََتاَدَة َعْن َسِعيِد ْبِن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن أَبـَْزى َرَوى
َوَسلََّم قـََنَت يـَْعِين ِيف اْلِوْتِر قـَْبَل الرُُّكوعِ َعْن أَبِيِه َعْن ُأَيبِّ ْبِن َكْعٍب َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيهِ 

)داودوأب(رواه 
ثـََنا ثـََنا: قَالَ َبْكرٍ أَبُوَحدَّ َعنِ اللَِّه،َعْبدِ َعنْ َعْلَقَمَة،َعنْ ِإبـْرَاِهيَم،َعنْ أَبَاَن،َعنْ ُسْفَياُن،َحدَّ

)شيبةأيب ابن(رواه»الرُُّكوعِ قـَْبلَ اْلَوْترِ ِيف قـََنتَ أَنَّهُ «َوَسلََّم،َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىالنَِّيبِّ 
ثـََنا ثـََنا: قَالَ الرَّقِّيُّ َمْيُمونٍ ْبنُ َعِليُّ َحدَّ ،زُبـَْيدٍ َعنْ ُسْفَياَن،َعنْ يَزِيَد،ْبنُ َخمَْلدُ َحدَّ َعنْ اْلَياِميِّ

َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولَ َأنَّ َكْعٍب،ْبنِ ُأَيبِّ نْ عَ أَبِيِه،َعنْ أَبـَْزى،ْبنِ الرَّْمحَنِ َعْبدِ ْبنِ َسِعيدِ 
)ماجه(رواه ابن»الرُُّكوعِ قـَْبلَ فـَيَـْقُنتُ يُوتِرُ َكانَ «َوَسلََّم،

ثـََنا َهاِل،ْبنُ َحجَّاجُ ثنااْلَعزِيِز،َعْبدِ ْبنُ َعِليُّ َحدَّ َمْسُعوٍد،ْبنِ اَعنِ َمحْزََة،َأِيب َعنْ َمحَّاٌد،ثنااْلِمنـْ
)لطرباينا(رواه»اْلَفْجرِ َصَالةِ ِيف يـَْقُنتُ َوَال الرُُّكوِع،قـَْبلَ اْلِوْترِ ِيف يـَْقُنتُ َكانَ : «أَنَّهُ 

45. Posisi Duduk Tahiyyat akhir
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 َثـََنا اْبُن َهلِيَعَة َعْن يَزِيَد يـَْعِين اْبَن َأِيب ح ثـََنا قـُتَـْيَبُة ْبُن َسِعيٍد َحدَّ ِبيٍب َعْن ُحمَمَِّد ْبِن َعْمرِو ْبِن َحدَّ
َحْلَحَلَة َعْن ُحمَمَِّد ْبِن َعْمرٍو اْلَعاِمرِيِّ قَاَل ُكْنُت ِيف َجمِْلٍس ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه 

فـََقاَل أَبُو ُمحَْيٍد َفذََكَر بـَْعَض َهَذا َعَلْيِه َوَسلََّم فـََتَذاَكُروا َصَالَة َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم 
َر ُمْقِنٍع رَْأَسُه احلَِْديِث َوقَاَل فَِإَذا رََكَع أَْمَكَن َكفَّْيِه ِمْن رُْكَبتَـْيِه َوفـَرََّج بـَْنيَ َأَصابِِعِه ُمثَّ َهَصَر َظْهرَُه َغيْـ 

ِه َوقَاَل فَِإَذا قـََعَد ِيف الرَّْكَعتَـْنيِ  قـََعَد َعَلى َبْطِن َقَدِمِه اْلُيْسَرى َوَنَصَب اْلُيْمَىن فَِإَذا  َوَال َصاِفٍح ِخبَدِّ
)داودوأب(رواه َكاَن ِيف الرَّابَِعِة أَْفَضى ِبَورِِكِه اْلُيْسَرى ِإَىل اْألَْرِض َوَأْخرََج َقَدَمْيِه ِمْن نَاِحَيٍة َواِحَدةٍ 

اْلَعبَّاسِ أَبُوثنا: قَاَال اْلَقاِضياحلََْسنِ ْبنُ َأْمحَدُ َبْكرٍ َوأَبُوزَكِّي،اْلمُ ِإْسَحاقَ َأِيب ْبنُ زََكرِيَّاأَبُوَأْخبَـَرنَا
َأِيب ْبنِ يَزِيدَ َعنْ َهلِيَعَة،اْبنُ َأْخبَـَركَ َوْهبٍ اْبنِ َعَلىقُرِئَ : قَالَ َنْصرٍ ْبنُ َحبْرُ ثنايـَْعُقوَب،ْبنُ ُحمَمَّدُ 

،َحْلَحَلةَ ْبنِ َعْمرِوْبنِ ُحمَمَّدِ َعنْ اْحلَاِرِث،ْبنِ اْلَكِرميِ َوَعْبدِ َحِبيٍب، يِليِّ َعْمرِوْبنِ ُحمَمَّدِ َعنْ الدِّ
ِيف قـََعدَ ِإَذاَوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاهللاِ َرُسولَ رَأَْيتُ : " قَالَ السَّاِعِديِّ ُمحَْيدٍ َأِيب َعنْ َعطَاٍء،ْبنِ 

الرَّْكَعتَـْنيِ اْلُيْسَرىِبَورِِكهِ أَْفَضىالرَّابَِعةُ َكاَنتِ فَِإَذااْلُيْمَىن،َوَنَصبَ ْلُيْسَرىاَقَدِمهِ َبْطنِ َعَلىقـََعدَ 
)البيهقى(رواه "َواِحَدةٍ نَاِحَيةٍ ِمنْ َقَدَمْيهِ َوَأْخرَجَ اْألَْرضِ ِإَىل 

46. Kewajiban ber-s}alawat kepada Nabi

 َّثـََنا أَبُو َعْبِد الر َوُة قَاَل َأْخبَـَرِين أَبُو َهاِنٍئ ُمحَْيُد ْبُن َهاِنٍئ َعْن َعْمِرو ْبِن َحدَّ ثـََنا َحيـْ ْمحَِن اْلُمْقرُِئ َحدَّ
َع َفَضاَلَة ْبَن ُعبَـْيٍد َصاِحَب َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّ  َثِين أَنَُّه مسَِ َم يـَُقولُ َماِلٍك اْجلَْنِيبِّ َحدَّ

ُيَصلِّ َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َرُجًال يَْدُعو ِيف الصََّالِة وَملَْ يَْذُكْر اللََّه َعزَّ َوَجلَّ وَملَْ مسََِع 
ُمثَّ َدَعاُه فـََقاَل َعَلى النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعِجَل َهَذا 

َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َلُه َوِلَغْريِِه ِإَذا َصلَّى َأَحدُُكْم فـَْلَيْبَدْأ بَِتْحِميِد َربِِّه َوالثـََّناِء َعَلْيِه ُمثَّ لُِيَصلِّ َعَلى النَِّيبِّ 
)أمحد بن حنبل(رواه َوَسلََّم ُمثَّ لَِيدُْع بـَْعُد ِمبَا َشاءَ 

 ُثـََنا َحمْم َثِىن أَبُو َحدَّ َوُة ْبُن ُشَرْيٍح َحدَّ ثـََنا َحيـْ ثـََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن يَزِيَد اْلُمْقرُِئ َحدَّ وُد ْبُن َغْيَالَن َحدَّ
َع َفَضاَلَة ْبَن ُعبَـْيٍد يـَُقوُل مسَِ  صلى - ِىبُّ َع النَّ َهاِنٍئ اْخلَْوَالِىنُّ َأنَّ َعْمَرو ْبَن َماِلٍك اْجلَْنِىبَّ َأْخبَـرَُه أَنَُّه مسَِ

فـََقاَل -صلى اهللا عليه وسلم- َرُجًال يَْدُعو ِىف َصالَتِِه فـََلْم ُيَصلِّ َعَلى النَِّىبِّ - اهللا عليه وسلم
ِإَذا َصلَّى َأَحدُُكْم « ُمثَّ َدَعاُه فـََقاَل َلُه أَْو ِلَغْريِِه ». َعِجَل َهَذا « -صلى اهللا عليه وسلم- النَِّىبُّ 

ُمثَّ لَِيْدُع بـَْعُد ِمبَا - صلى اهللا عليه وسلم-ِميِد اللَِّه َوالثـََّناِء َعَلْيِه ُمثَّ لُِيَصلِّ َعَلى النَِّىبِّ فـَْلَيْبَدْأ بَِتحْ 
)الرتمذى(رواه قَاَل أَبُو ِعيَسى َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح. ». َشاَء 
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حدثنا: قَالَ اْلَقطَّانُ ُموَسىْبنُ يُوُسفُ ثـََناَحدَّ : قَالَ ثَِقيفٍ َمْوَىل ِإْسَحاقَ ْبنُ ُحمَمَّدُ َأْخبَـَرنَا
ثـََنا: قَالَ املقرىء َوةُ َحدَّ َثِين قَالَ ُشَرْيحٍ ْبنُ َحيـْ ْبنَ َعْمَروَعِليٍّ أَبَاَأنَّ َهاِنئٍ ْبنُ ُمحَْيدُ َهاِنئٍ أَبُوَحدَّ
ثَهُ اْجلَْنِيبَّ َماِلكٍ  َرُجًال َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولَ مسَِعَ يـَُقولُ ُعبَـْيدٍ ْبنَ َفَضاَلةَ مسَِعَ أَنَّهُ َحدَّ
اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبُّ فـََقالَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبِّ َعَلىُيَصلِّ وَملَْ اللَّهَ َحيَْمدِ ملَْ َصَالتِهِ ِيف يَْدُعو
َعَلْيهِ َوالثـََّناءِ اللَّهِ بَِتْحِميدِ فـَْلَيْبَدأْ َأَحدُُكمْ َصلَّىِإَذا: "َلهُ فـََقالَ َدَعاهُ ُمثَّ " َهَذاَعِجلَ : "َوَسلَّمَ َعَلْيهِ 

)ابن حبان(رواه "شاءمبابعدليدعُمثَّ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبِّ َعَلىلُِيَصلِّ ُمثَّ 
 ِثـََنا َأْخبَـَرنَا َعِلىُّ ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن َعْبد ٍد الصَّفَّاُر َحدَّ اللَِّه ْبِن ِبْشرَاَن َأْخبَـَرنَا أَبُو َعِلىٍّ : ِإْمسَاِعيُل ْبُن ُحمَمَّ

يًعا َعِن اَألْوزَاعِ  ثـََنا أَبُو اْلُمِغريَِة َوُحمَمَُّد ْبُن َكِثٍري مجَِ ىِّ َعْن َحسَّاَن ِإبـْرَاِهيُم ْبُن َهاِنٍئ النـَّْيَسابُورِىُّ َحدَّ
ِد ْبِن َأِىب َعاِئَشَة َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه يـَْعِىن ا صلى اهللا عليه - ْبَن َعِطيََّة َعْن ُحمَمَّ
ِإَذا فـَرََغ َأَحدُُكْم ِمْن َصالَتِِه فـَْلَيْدُع بَِأْرَبٍع ، ُمثَّ ْلَيدُْع بـَْعُد ِمبَا َشاَء ، اللَُّهمَّ ِإىنِّ أَُعوُذ :« - وسلم
اِل ِبَك مِ  َنِة اْلَمِسيِح الدَّجَّ َنِة اْلَمْحَيا َواْلَمَماِت ، َوِفتـْ ». ْن َعَذاِب َجَهنََّم ، َوَعَذاِب اْلَقْربِ ، َوِفتـْ
)البيهقى(رواه 

47. Do’a dalam tasyahhud

ثـََنا ثـََناَحْنَبٍل،ْبنُ َأْمحَدُ َحدَّ ثـََناُمْسِلٍم،ْبنُ اْلَولِيدُ َحدَّ ،اْألَْوزَاعِ َحدَّ َثِين يُّ َعِطيََّة،ْبنُ َحسَّانُ َحدَّ
َثِين  : " َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ قَالَ : يـَُقولُ ُهَريـْرََة،أَبَامسَِعَ أَنَّهُ َعاِئَشَة،َأِيب ْبنُ ُحمَمَّدُ َحدَّ

َعَذابِ َوِمنْ َجَهنََّم،َعَذابِ ِمنْ : أَْرَبعٍ ِمنْ هِ بِاللَّ فـَْلَيتَـَعوَّذْ اْآلِخِر،التََّشهُّدِ ِمنَ َأَحدُُكمْ فـَرَغَ ِإَذا
َنةِ َوِمنْ اْلَقْربِ، )داودأيب(رواه"الدَّجَّالِ اْلَمِسيحِ َشرِّ َوِمنْ َواْلَمَماِت،اْلَمْحَياِفتـْ

ثـََنا ثـََنااْلَعبَّاِس،أَبُوُمْسِلمٍ ْبنُ اْلَولِيدُ َحدَّ َثِين اْألَْوزَاِعيُّ،َحدَّ َثِين َعِطيََّة،ْبنُ َحسَّانُ َحدَّ ُحمَمَّدُ َحدَّ
فـَرَغَ ِإَذا: " َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ قَالَ : يـَُقولُ ُهَريـْرََة،أَبَامسَِعَ أَنَّهُ َعاِئَشَة،َأِيب ْبنُ 

َوِمنْ اْلَقْربِ،َعَذابِ َوِمنْ َجَهنََّم،َعَذابِ ِمنْ : َبعٍ أَرْ ِمنْ بِاللَّهِ فـَْلَيتَـَعوَّذْ اْآلِخِر،التََّشهُّدِ ِمنَ َأَحدُُكمْ 
َنةِ  )أمحد بن حنبل(رواه "الدَّجَّالِ اْلَمِسيحِ َشرِّ َوِمنْ َواْلَمَماِت،اْلَمْحَياِفتـْ

ثـََنااْلُمِغريَِة،أَبُوَأْخبَـَرنَا أَبَامسَِْعتُ : قَالَ اِئَشَة،عَ َأِيب ْبنِ ُحمَمَّدِ َعنْ َحسَّاَن،َعنْ اْألَْوزَاِعيُّ،َحدَّ
فـَْلَيتَـَعوَّذْ التََّشهُِّد،ِمنَ َأَحدُُكمْ فـَرَغَ ِإَذا: " َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ قَالَ : يـَُقولُ ُهَريـْرََة،
َنةِ اْلَقْربِ،َوَعَذابِ َجَهنََّم،َعَذابِ ِمنْ : أَْربَعٍ ِمنْ بِاللَّهِ  الدَّجَّالِ اْلَمِسيحِ َوَشرِّ َواْلَمَماِت،َيااْلَمحْ َوِفتـْ

)الدارمي(رواه""
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 ُر ثـََناَحْرٍب،ْبنُ زَُهيـْ َثِين ُمْسِلٍم،ْبنُ اْلَولِيدُ َحدَّ ،َحدَّ ثـََنااْألَْوزَاِعيُّ َثِين َعِطيََّة،ْبنُ َحسَّانُ َحدَّ َحدَّ
فـَرَغَ ِإَذا: " َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاهللاِ َرُسولُ قَالَ : يـَُقولُ َريـْرََة،هُ أَبَامسَِعَ أَنَّهُ َعاِئَشَة،َأِيب ْبنُ ُحمَمَّدُ 

َوِمنْ اْلَقْربِ،َعَذابِ َوِمنْ َجَهنََّم،َعَذابِ ِمنْ : أَْربَعٍ ِمنْ بِاهللاِ فـَْلَيتَـَعوَّذْ اْآلِخِر،التََّشهُّدِ ِمنَ َأَحدُُكمْ 
َنةِ  ثَِنيهِ " الدَّجَّالِ اْلَمِسيحِ َشرِّ َوِمنْ َواْلَمَماِت،اْلَمْحَياِفتـْ ثـََناُموَسى،ْبنُ احلََْكمُ وَحدَّ ْبنُ ِهْقلُ َحدَّ

ثـََنا: قَالَ حزِيَاٍد، يًعايُوُنَس،اْبنَ يـَْعِين ِعيَسىَأْخبَـَرنَاَخْشَرٍم،ْبنُ َعِليُّ َوَحدَّ ،َعنِ مجَِ ََذااْألَْوزَاِعيِّ ِ
ْسَناِد، )مسلم(رواه""»اْآلِخرَ «يَْذُكرِ وَملَْ » التََّشهُّدِ ِمنَ َأَحدُُكمْ فـَرَغَ ِإَذا«: َوقَالَ اْإلِ

ثـََنا: قَالَ َسْلٍم،ْبنِ ُحمَمَّدِ ْبنُ اللَّهِ َعْبدُ َأْخبَـَرنَا ثـََنا: قَالَ ِإبـْرَاِهيَم،ْبنُ الرَّْمحَنِ َعْبدُ َحدَّ اْلَولِيُد،َحدَّ
ثـََنا: قَالَ  َثِين ،اْألَْوزَاِعيُّ َحدَّ َثِين : قَالَ َعِطيََّة،ْبنُ َحسَّانُ َحدَّ : قَالَ َعاِئَشَة،َأِيب ْبنُ ُحمَمَّدُ َحدَّ

التََّشهُّدِ ِمنَ َأَحدُُكمْ فـَرَغَ ِإَذا:  «َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ قَالَ : يـَُقولُ ُهَريـْرََة،أَبَامسَِْعتُ 
َنةِ َوِمنْ اْلَقْربِ،َعَذابِ َوِمنْ َجَهنََّم،َعَذابِ ِمنْ : أَْرَبعٍ ِمنْ بِاللَّهِ ذْ فـَْلَيتَـَعوَّ اْآلِخِر، اْلَمْحَياِفتـْ

)حبانابن(رواه. »الدَّجَّالِ اْلَمِسيحِ َشرِّ َوِمنْ َواْلَمَماِت،
ْبنُ ُحمَمَّدُ اْلَعبَّاسِ أَبُونا: قَاَال اْلُمْقرِئُ َحاِمدٍ َأِيب ْبنُ ُحمَمَّدِ َوأَبُواْحلَاِفُظ،اللَّهِ َعْبدِ أَبُوَأْخبَـَرنَا

،َأْخبَـَرِين َعْلَقَمَة،اْبنَ يـَْعِين ُعْقَبةُ أنااْلَولِيِد،ْبنُ اْلَعبَّاسُ أنايـَْعُقوَب، َثِين اْألَْوزَاِعيُّ َعِطيََّة،اْبنُ َحدَّ
َثِين  ِإَذا: " َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ قَالَ : قَالَ رََة،ُهَريْـ َأِيب َعنْ َعاِئَشَة،َأِيب ْبنُ ُحمَمَّدُ َحدَّ

َنةِ اْلَقْربِ،َوَعَذابِ َجَهنََّم،َعَذابِ ِمنْ : أَْربَعٍ ِمنْ بِاللَّهِ فـَْلَيتَـَعوَّذْ التََّشهُّدِ ِمنَ َأَحدُُكمْ فـَرَغَ  اْلَمْحَياَوِفتـْ
)لبيهقي(رواه ا"جَّالِ الدَّ اْلَمِسيحِ َوَشرِّ َواْلَمَماتِ 

48. Do’a sebelum salam

 َثـََنا َجرِيٌر َعْن َمْنُصوٍر َعْن ِهَالِل ْبِن َيَساٍف َعْن فـَْرَوَة ْبِن نـَْوف ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن َأِيب َشْيَبَة َحدَّ ٍل َحدَّ
ُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يَْدُعو بِِه َسأَْلُت َعاِئَشَة أُمَّ اْلُمْؤِمِنَني َعمَّا َكاَن َرُسو اْألَْشَجِعيِّ قَالَ 

)داودوأب(رواه قَاَلْت َكاَن يـَُقوُل اللَُّهمَّ ِإينِّ أَُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما َعِمْلُت َوِمْن َشرِّ َما ملَْ َأْعَملْ 
 ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي َوِإْسَحاُق ْبُن ِإبـْرَاِهيَم قَاَال َأْخبَـَرنَا َجرِيٌر َعْن َمْنُصوٍر َعْن - لَِيْحَىي َواللَّْفظُ -َحدَّ

صلى اهللا عليه - ِهَالٍل َعْن فـَْرَوَة ْبِن نـَْوَفٍل اَألْشَجِعىِّ قَاَل َسأَْلُت َعاِئَشَة َعمَّا َكاَن َرُسوُل اللَِّه 
ِبَك ِمْن َشرِّ َما َعِمْلُت َوِمْن َشرِّ َما ملَْ اللَُّهمَّ ِإىنِّ أَُعوذُ « يَْدُعو بِِه اللََّه قَاَلْت َكاَن يـَُقوُل - وسلم

)مسلم(رواه ». أَْعَمْل 
 َثـََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ِإْدرِيَس َعْن ُحَصْنيٍ ع ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِىب َشْيَبَة َوأَبُو ُكَرْيٍب قَاَال َحدَّ ْن ِهَالٍل َحدَّ

صلى اهللا عليه -اِئَشَة َعْن ُدَعاٍء َكاَن َيْدُعو بِِه َرُسوُل اللَِّه َعْن فـَْرَوَة ْبِن نـَْوَفٍل قَاَل َسأَْلُت عَ 
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(رواه ». اللَُّهمَّ ِإىنِّ أَُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما َعِمْلُت َوَشرِّ َما ملَْ َأْعَمْل « فـََقاَلْت َكاَن يـَُقوُل - وسلم
)مسلم

 ِثـََنا وَك َثِىن َعْبُد اللَِّه ْبُن َهاِشٍم َحدَّ يٌع َعِن اَألْوزَاِعىِّ َعْن َعْبَدَة ْبِن َأِىب لَُبابََة َعْن ِهَالِل ْبِن َوَحدَّ
« َكاَن يـَُقوُل ِىف ُدَعائِِه - صلى اهللا عليه وسلم- َيَساٍف َعْن فـَْرَوَة ْبِن نـَْوَفٍل َعْن َعاِئَشَة َأنَّ النَِّىبَّ 

)مسلم(رواه ». َما ملَْ َأْعَمْل اللَُّهمَّ ِإىنِّ أَُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما َعِمْلُت َوَشرِّ 
 ثـََنا َجرِيٌر َعْن َمْنُصوٍر َعْن ِهَالِل ْبِن َيَساٍف َعْن َأْخبَـَرنَا ِإْسَحُق ْبُن ِإبـْرَاِهيَم قَاَل َحدَّ

ثِيِين ِبَشْيٍء َكاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ فـَْرَوَة ْبِن نـَْوَفٍل قَالَ  ْيِه َوَسلََّم قـُْلُت لَِعاِئَشَة َحدِّ
َيْدُعو بِِه ِيف َصَالتِِه فـََقاَلْت نـََعْم َكاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل اللَُّهمَّ ِإينِّ 

)النسائي(رواه َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما َعِمْلُت َوِمْن َشرِّ َما ملَْ َأْعَملْ 
 َث ثـََنا َعْبُد اللَِّه َحدَّ ثـََنا ُشْعَبُة َعْن ُحَصْنيٍ َعْن ِهَالِل ْبِن َحدَّ ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر قَاَل َحدَّ ِىن َأِىب َحدَّ

صلى اهللا -ِيَساٍف َعْن فـَْرَوَة ْبِن نـَْوَفٍل قَاَل قـُْلُت ِلَعاِئَشَة َأْخِربِيِىن ِبُدَعاٍء َكاَن يَْدُعو ِبِه َرُسوُل اللَِّه 
اللَُّهمَّ ِإىنِّ أَُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما َعِمْلُت َوِمْن َشرِّ َما « َن يُْكِثُر َأْن يـَُقوَل . قَاَلْت َكا- عليه وسلم
)أمحد بن حنبل(رواه ». َملْ َأْعَمْل 

 ِثـََنا َشرِيٌك َعْن َأِىب ِإْسَحاَق َعْن فـَْرَوَة ْبن ثـََنا وَِكيٌع َحدَّ َثِىن َأِىب َحدَّ ثـََنا َعْبُد اللَِّه َحدَّ نـَْوَفٍل َعْن َحدَّ
اللَُّهمَّ ِإىنِّ أَُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما « َكاَن يـَُقوُل ِىف ُدَعائِِه - صلى اهللا عليه وسلم- َعاِئَشَة َأنَّ النَِّىبَّ 

)أمحد بن حنبل(رواه ». َعِمْلُت َوِمْن َشرِّ َما ملَْ َأْعَمْل 
ثـََنا: قَالَ ُجمَاِشٍع،ْبنِ ُموَسىْبنُ ِعْمرَانُ َأْخبَـَرنَا ثـََنا: قَالَ َشْيَبَة،َأِيب ْبنُ ُعْثَمانُ َحدَّ َعنْ َجرِيٌر،َحدَّ

،نـَْوَفلٍ ْبنِ فـَْرَوةَ َعنْ َيَساٍف،ْبنِ ِهَاللِ َعنْ َمْنُصوٍر، َعاِئَشةَ اْلُمْؤِمِننيَ أُمَّ َسأَْلتُ : قَالَ اْألَْشَجِعيِّ
ِبكَ أَُعوذُ ِإينِّ اللَُّهمَّ :  «يـَُقولُ َكانَ : قَاَلتْ , يَْدُعوَوَسلَّمَ هِ َعَليْ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ َكانَ َعمَّا
)ابن حبان(رواه .»َأْعَملْ ملَْ َماَشرِّ َوِمنْ َعِمْلُت،َماَشرِّ ِمنْ 

49. Tambahan wa baraka>tuh pada salam pertama

 َْثـََنا حي ثـََنا َعْبَدُة ْبُن َعْبِد اللَِّه َحدَّ ثـََنا ُموَسى ْبُن قـَْيٍس احلَْْضَرِميُّ َعْن َسَلَمَة ْبِن  َحدَّ َىي ْبُن آَدَم َحدَّ
َصلَّْيُت َمَع النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َفَكاَن ُيَسلُِّم َعْن ُكَهْيٍل َعْن َعْلَقَمَة ْبِن َواِئٍل َعْن أَبِيِه قَالَ 

)داودوأب(رواه ْمحَُة اللَِّه َوبـَرََكاتُُه َوَعْن ِمشَاِلِه السََّالُم َعَلْيُكْم َوَرْمحَُة اللَّهِ َميِيِنِه السََّالُم َعَلْيُكْم َورَ 
ثـََنا ثـََنا: قَالَ َداُودَ أَبُوَحدَّ َعنْ اْألَْسَوِد،ْبنِ الرَّْمحَنِ َعْبدِ َعنْ السَّاِئِب،ْبنِ َعطَاءِ َعنْ َمهَّاٌم،َحدَّ

َوَعنْ ،»َوبـَرََكاتُهُ اللَّهِ َوَرْمحَةُ َعَلْيُكمْ السََّالمُ : «َميِيِنهِ َعنْ ُيَسلِّمُ َكانَ أَنَّهُ " لَِّه،الَعْبدِ َعنْ أَبِيِه،
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ْسَنادِ َهَذاَغْريِ ِمنْ اْألَْسَودِ َعنِ ُرِويَ َوَقدْ »اللَّهِ َوَرْمحَةُ َعَلْيُكمْ السََّالمُ : «َيَسارِهِ  اللَِّه،َعْبدِ َعنْ اْإلِ
)الطيالسي(رواه ِمبِْثِلِه َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىالنَِّيبِّ َعنِ 

 ثـََنا َعْبُد ثـََنا َسِعيُد بن َأِيب الرَّبِيِع السَّمَّاُن، َحدَّ ثـََنا ُحمَمَُّد بن َعْبِد اللَِّه احلَْْضَرِميُّ، َحدَّ اْلَمِلِك بن َحدَّ
َدَلَة، َعْن زِرِّ بن ُحبَـْيٍش،، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، اْلَولِيِد بن َمْعَداَن، َعْن َعاِصِم اْبِن بـَهْ 

الُم قَاَل:َكَأينِّ أَْنظُُر ِإَىل بـََياِض َخدَّْي َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَسلُِّم َعْن َميِيِنِه: السَّ 
)الطرباين(رواه ارِِه: السَّالُم َعَلْيُكْم َوَرْمحَُة اللَِّه. َعَلْيُكْم َوَرْمحَُة اللَِّه َوبـَرََكاتُُه، َوَعْن َيسَ 

50. Tata cara salam

 ٍِح َعْن َأِيب َأْخبَـَرنَا َزْيُد ْبُن َأْخَزَم َعْن اْبِن َداُوَد يـَْعِين َعْبَد اللَِّه ْبَن َداُوَد اْخلَُرْيِيبَّ َعْن َعِليِّ ْبِن َصال
َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َكَأينِّ أَْنظُُر ِإَىل بـََياِض ِص َعْن َعْبِد اللَّهِ ِإْسَحَق َعْن َأِيب اْألَْحوَ 

ِه َعْن َميِيِنِه السََّالُم َعَلْيُكْم َوَرْمحَُة اللَِّه َوَعْن َيَسارِِه السََّالُم َعَلْيُكْم َوَرْمحَُة اللَّهِ  )النسائي(رواه َخدِّ
 َثـَن َعْلَقَمُة،َكانَ : قَالَ ُسَوْيٍد،ْبنِ ِإبـْرَاِهيمَ َعنْ ُكَهْيٍل،ْبنِ َسَلَمةَ َعنْ ُسْفَياَن،َعنْ وَِكيٌع،اَحدَّ

(رواه »اللَّهِ َوَرْمحَةُ َعَلْيُكمْ السََّالمُ : «َيَسارِهِ َوَعنْ ،»اللَّهِ َوَرْمحَةُ َعَلْيُكمْ السََّالمُ : «َميِيِنهِ َعنْ ُيَسلِّمُ 
.)أيب شيبةابن

 ِثـََنا ُعبَـْيُد بن َعْمرٍو، َعْن َعطَاِء بن السَّاِئب ثـََنا َزْيُد بن احلَْرِيِش، َحدَّ ثـََنا َعْبَداُن بن َأْمحََد، َحدَّ ، َحدَّ
، َوَعْبِد اللَِّه، فـَرَأَيـْتـُُهَما ُيَسلِّمَ  ، قَاَل: َصلَّْيُت َمَع َعِليٍّ َِِما َعْن َأِيب َعْبِد الرَّْمحَِن السَُّلِميِّ اِن َعْن أَْميَا

لََّيا َخْلَف َوَعْن َمشَائِِلِهَما: السَّالُم َعَلْيُكْم َوَرْمحَُة اللَِّه، السَّالُم َعَلْيُكْم َوَرْمحَُة اللَِّه، َوَزَعَم أَنـَُّهَماصَ 
ُكْم َوَرْمحَُة اللَِّه، َوَعْن َيَسارِِه: َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َفَسلََّم َعْن َميِيِنِه: السَّالُم َعَليْ 

ِه ِمَن اْجلَانِبَـْنيِ. )الطرباين(رواه السَّالُم َعَلْيُكْم َوَرْمحَُة اللَِّه، َحىتَّ يـَُرى بـََياُض َخدِّ
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