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BATASAN MENGUSAP TANGAN SAAT TAYAMUM 

 

Pertanyaan dari: 

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bumi Ayu 

(disidangkan pada hari Jum’at, 25 Syawal 1432 H / 23 September 2011 M) 

 

Pertanyaan: 

 

Assalamu’alaikum w. w. 

Dalam buku al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang diterbitkan oleh Majelis 

Dikdasmen PP. Muhammadiyah periode 2005-2010 diterangkan bahwa cara bertayamum 

yaitu mengusap kedua tangan sampai siku. Sementara dalam HPT disebutkan bahwa bagian 

tangan yang menjadi anggota tayamum adalah telapak tangan sampai pergelangan.  Lalu 

manakah yang benar, apakah sampai siku ataukah cukup sampai pergelangan telapak tangan 

saja. Mohon penjelasannya disertai dalil. 

 

Jawaban:  

 

Berbicara tentang tayamum, tentu tidak bisa dilepaskan dari surat al-Maidah ayat 6, 

sebagai dalil utama yang berbicara tentang dasar disyariatkannya tayamum: 

ِة فااْغِسُلوا ُوُجوهاُكْم واأاْيِدياُكْم ِإَلا اْلمارااِفِق وااْمساُحوا بِرُ آَيا أاي ُّهاا الَِّذينا  ُءوِسُكْم ماُنوا ِإذاا ُقْمُتْم ِإَلا الصََّلا
ُتْم ماْرضاى أاْو عالاى سافاٍر أاْو جااءا  ُتْم ُجنُ ًبا فااطَّهَُّروا واِإْن ُكن ْ ْعباْْيِ واِإْن ُكن ْ أاحاٌد ِمْنُكْم ِمنا   واأاْرُجلاُكْم ِإَلا اْلكا

ُدوا مااًء ف ات ايامَُّموا صاِعيًدا طاي ًِبا فااْمسا  ماْسُتُم النِ سااءا ف الاْم َتِا ُحوا ِبُوُجوِهُكْم واأاْيِديُكْم ِمْنُه ماا يُرِيُد  اْلغااِئِط أاْو َلا
تاُه عالاْيُكْم لاعالَُّكْم تاْشُكُرونا  للاُ   [6: املائدة]لِياْجعالا عالاْيُكْم ِمْن حاراٍج والاِكْن يُرِيُد لُِيطاهِ راُكْم والِيُِتمَّ نِْعما

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan shalat, 

maka basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu sampai ke siku, dan usaplah kepalamu dan 

(basuhlah) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Dan jika kamu dalam keadaan junub maka 

mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang hajat 

atau kamu saling bersentuhan dengan wanita, lalu jika kamu tidak mendapatkan air, maka 

bertayamumlah dengan debu yang baik (suci), usaplah wajahmu dan tangamu dengan (debu) 

itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan 

menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.” [QS. al-Maidah (5): 6] 

Dalam memahami ayat tersebut, para ulama tafsir (mufassirun) dan ulama ahli fikih 

(fuqaha) berbeda pendapat tentang batasan mengusap tangan saat tayamum, apakah sampai 

kedua siku ataukah cukup sampai kedua pergelangan (telapak) tangan. Perbedaan tersebut 

disebabkan oleh perbedaan penafsiran mereka terhadap kata  ْأاْيِديُكم, apakah batasannya 

sampai pergelangan tangan ataukah sampai siku sebagaimana saat berwudhu, serta perbedaan 

dalam menggunakan hadis yang menjelaskan tentang persoalan tersebut.  

Perbedaan pendapat tentang batasan mengusap tangan saat tayamum dapat 

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu; 1) pendapat yang mengatakan cukup sampai telapak 

tangan, 2) sampai kedua siku, dan 3) pendapat yang mengatakan sampai setengah hasta. 

Namun umumnya pendapat tentang persoalan tersebut terbagi menjadi dua kelompok besar, 

sementara pendapat yang mengatakan sampai setengah hasta atau bahkan sampai ketiak 

jarang diperdebatkan, karena tidak memiliki dasar yang jelas (sharih) dari Rasulullah 

Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Adapun kedua pendapat terbesar itu adalah: 
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1. Pendapat yang menyatakan cukup sampai telapak tangan 

Menurut mazhab Hambali: bahwa al-yad (tangan) itu digunakan untuk makna telapak 

tangan, sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 38, (… واالسَّارُِق واالسَّارِقاُة فااْقطاُعوا
 Menurut kesepakatan para ulama bahwa memotong tangan pencuri cukup sampai .(أاْيِدي اُهماا

kedua pergelangan tangan. Begitu pula halnya ketika tayamum cukup mengusap sampai 

kedua pergelangan (telapak) tangan. Pendapat ini juga dianut oleh Imam ath-Thabari dan 

lainnya. Sebagian fuqaha dan ulama hadis mendukung pendapat ini karena banyaknya hadis 
sahih yang menjelaskan tentang persoalan tersebut, antara lain: 

اٍر لُِعمارا ِإنَّ واأاِب ُموساى ف اقاالا أابُو ُموساى أاَلْا تا  للاِ عاْن اْْلاْعماِش عاْن شاِقيٍق ُكْنُت ماعا عاْبِد  ْسماْع ق اْولا عامَّ
للُا صالَّى للِا عالاْيِه واسالَّما ب اعاثاِِن أاَنا واأاْنتا فاأاْجن اْبُت ف اتاماعَّْكُت ِِبلصَِّعيِد فاأات اي ْناا راُسولا للُا صالَّى للِا راُسولا 

ُه ف اقاالا  َنا ةً  ِإَّنَّاا كاانا ياْكِفيكا عالاْيِه واسالَّما فاأاْخَبا ا واماساحا واْجهاُه واكافَّْيِه وااِحدا  [رواه البخاري ومسلم] هاكاذا
Artinya: Diriwayatkan dari al-A’masy dari Syaqiq; saya bersama Abdullah dan Abu Musa al-

Asy’ari, lalu Abu Musa berkata; tidakkah kamu dengar perkataan Ammar kepada Umar; 

sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengutus aku dan engkau, lalu aku 

berjunub (kondisi junub), kemudian aku berguling-guling dengan debu (di atas tanah), lalu 

kami mendatangi Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam kemudian menginformasikannya, 

lalu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Hanya saja cukuplah bagimu 

begini” (Rasulullah meletakkan tangannya di atas debu) dan mengusap wajahnya dan kedua 

telapak tangannya satu kali. [HR. al-Bukhari dan Muslim] 

ث اناا اْلْاكاُم عاْن ذارٍ  عا  ث اناا ُشْعباُة حادَّ ث اناا آداُم قاالا حادَّ ْن ساِعيِد ْبِن عاْبِد الرَّْْحاِن ْبِن أابْ زاى عاْن أابِيِه قاالا حادَّ
ِسٍر لِعُ  مارا ْبِن  جااءا راُجٌل ِإَلا ُعمارا ْبِن اْلْاطَّاِب ف اقاالا ِإّن ِ أاْجن اْبُت ف الاْم ُأِصْب اْلمااءا ف اقاالا عامَّاُر ْبُن َيا

أاَنا واأاْنتا فاأامَّا أاْنتا ف الاْم ُتصالِ  واأامَّا أاَنا ف اتاماعَّْكُت فاصالَّْيُت فاذاكاْرُت اْلْاطَّاِب أاماا تاْذُكُر أاَنَّ ُكنَّا ِف سافاٍر 
ا فاضارابا النَِّبُّ صالَّى عالاْيِه واسالَّما  للاُ عالاْيِه واسالَّما ف اقاالا النَِّبُّ صالَّى  للاُ لِلنَِّبِ  صالَّى  ِإَّنَّاا كاانا ياْكِفيكا هاكاذا

 [رواه اجلماعة] عالاْيِه واسالَّما ِبكافَّْيِه اْْلاْرضا وان افاخا ِفيِهماا ُُثَّ ماساحا ِِبِماا واْجهاُه واكافَّْيهِ  للاُ 
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Adam, ia berkata telah menceritakan kepada kami 

Syu’bah, telah menceritakan kepada kami al-Hakam yang diriwayatkan dari Dzar dari sa’id 

bin Abdirrahman bin Abza dari bapaknya berkata; seseorang datang kepada Umar bin al-

Khattab lalu berkata; sesungguhnya aku berjunub kemudian aku tidak mendapatkan air. Lalu 

Ammar bin Yasir berkata kepada Umar bin al-Khattab; apa yang kamu sebutkan bahwasanya 

kami dalam suatu perjalanan, saya dan engkau, adapun engkau (maka kamu) tidak shalat, 

sedangkan aku berguling-guling lalu aku shalat, lalu aku ceritakan kepada Nabi Shallallahu 

‘alaihi wa sallam, lalu Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Hanya saja cukuplah 

kamu begini”, lalu Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam memukulkan (meletakkan) kedua 

telapak tangannya ke tanah dan meniup kedua telapak tangannya kemudian mengusap 

dengan kedua telapak tangannya (ke) wajah dan kedua telapak tangannya. [HR. jama’ah ahli 

hadis] 
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ث اناا أابُو حافْ  ث اناا ساِعيٌد عاْن ق اتااداةا عاْن عاْزراةا عاْن حادَّ ث اناا يازِيُد ْبُن ُزراْيٍع حادَّ ُس حادَّ ٍص عاْمُرو ْبُن عاِليٍ  اْلفاَلَّ
ِسٍر  أاماراُه ِِبلت َّيامُِّم   عالاْيِه واسالَّما  للاُ أانَّ النَِّبَّ صالَّى ساِعيِد ْبِن عاْبِد الرَّْْحاِن ْبِن أابْ زاى عاْن أابِيِه عاْن عامَّاِر ْبِن َيا

  [رواه الرتميذي] لِْلواْجِه وااْلكافَّْْيِ 
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Hafs Amru bin Aly al-Fallas, telah 

menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai’, telah menceritakan kepada kami Sa’id yang 

diriwayatkan dari Qatadah dari “Azrah dari Sa’id bin Abdirrahman bin Abza dari bapaknya 

dari Ammar bin Yasir, bahwasanya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkannya 

untuk bertayamum pada wajah dan kedua telapak tangannya. [HR. at-Tirmidzi] 

ث انا  ث اناا اْلْاكاُم عاْن ذارٍ  عاْن اْبِن عاْبِد الرَّْْحاِن أاْخَبااَنا عاْمُرو ْبُن يازِيدا قاالا حادَّ ث اناا ُشْعباُة قاالا حادَّ ٌْز قاالا حادَّ ا ِبا
ِم ف الاْم ياْدِر ماا ي اُقوُل ف اقاالا عا  مَّاٌر أاتاْذُكُر ْبِن أابْ زاى عاْن أابِيِه أانَّ راُجًَل ساأالا ُعمارا ْبنا اْلْاطَّاِب عاْن الت َّيامُّ

ف اقاالا ِإَّنَّاا ياْكِفيكا عالاْيِه واسالَّما  للاُ نَّا ِف سارِيٍَّة فاأاْجن اْبُت ف اتاماعَّْكُت ِف الرتُّااِب فاأات اْيُت النَِّبَّ صالَّى حاْيُث كُ 
يِْه واماساحا ِِبِماا واْجهاُه واكافَّْيهِ  يِْه عالاى رُْكب ات اْيِه وان افاخا ِف يادا ا واضارابا ُشْعباُة بِيادا رواه ]  مارًَّة وااِحداةً هاكاذا

  [النسائي
Artinya: Dari Amru bin Yazid berkata Bahzun mengabarkan kepada kami dari Syu’bah dari 

al-Hakam dari Dzar dari Ibnu Abdurrahman bin Abza dari bapaknya bahwasanya seseorang 

bertanya kepada Umar bin al-Khattab tentang tayamum, namun ia tidak tahu apa yang 

hendak ia  ucapkan, lalu Ammar berkata; tidakkah engkau ingat ketika kita dalam suatu 

perjalanan lalu aku berjunub kemudian berguling-guling di atas tanah, lalu aku mendatangi 

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, lalu ia bersabda: “Hanya saja cukuplah bagimu begini” 

dan Syu’bah memukulkan (menempelkan) kedua telapak tangan ke atas lututnya dan 

meniupkannya (lalu) mengusapkannya ke wajah dan kedua telapak tangannya  satu kali. [HR. 

an-Nasa’i] 

ث اناا يازِيُد ْبُن ُزراْيٍع عاْن ساِعيٍد  ث اناا ُُمامَُّد ْبُن اْلِمن ْهااِل حادَّ عاْن ق اتااداةا عاْن عاْزراةا عاْن ساِعيِد ْبِن عاْبِد الرَّْْحاِن حادَّ
ِسٍر قاالا ساأاْلُت النَِّبَّ صالَّى  فاأاماراّن ضاْرباًة عالاْيِه واسالَّما عاْن الت َّيامُِّم  للاُ ْبِن أابْ زاى عاْن أابِيِه عاْن عامَّاِر ْبِن َيا

ًة لِْلواْجِه وااْلكافَّْْيِ    [اه أبو داودرو ] وااِحدا
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Minhal, telah menceritakan 

kepada kami Yazid bin Zurai’ yang diriwayatkan dari Sa’id dari Qatadah dari ‘Azrah dari 

Sa’id bin Abdirrahman bin Abza dari ayahnya dari Ammar bin yasir berkata; saya bertanya 

kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang tayamum, lalu beliau memerintahkanku 

untuk mengusap satu kali ke wajah dan kedua telapak tangan. [HR. Abu Dawud] 

ث اناا ُُمامَُّد ْبُن كاِثرٍي أاْخَبااَنا ُشْعباُة عاْن اْلْاكاِم عاْن ذارٍ  عاْن اْبِن عاْبِد الرَّْْحاِن ْبِن أابْ زاى عا  ِد الرَّْْحاِن ْبِن  ْن عابْ حادَّ
 ِفيكا اْلواْجها وااْلكافَّْْيِ عالاْيِه واسالَّما ف اقاالا ياكْ  للاُ أابْ زاى قاالا قاالا عامَّاٌر لُِعمارا َتااعَّْكُت فاأات اْيُت النَِّبَّ صالَّى 

 [رواه البخاري ومسلم واجلماعة]
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir dari Syu’bah dari Hakam 

dari Dzar dari Ibnu Abdurrahman bin Abza dari Abdurrahman bin Abza berkata: Ammar 

berkata kepada Umar; aku berguling-guling (di atas tanah) lalu aku mendatangi Nabi 
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Shallallahu ‘alaihi wa sallam, lalu beliau bersabda: “Cukuplah bagimu (dengan mengusap) 

wajah dan kedua telapak tangan.” [HR. al-Bukhari, Muslim dan jama’ah ahli hadis] 

ث اناا ق اتااداُة عاْن عاْزراةا عاْن ساِعيِد ْبِن عا  ُن ْبُن يازِيدا اْلعاطَّاُر حادَّ ث اناا أاِبا ث اناا عافَّاُن حادَّ ْبِد الرَّْْحاِن ْبِن أابْ زاى حادَّ
ِسٍر   عالاْيِه واسالَّما كاانا ي اُقوُل ِف الت َّيامُِّم ضاْرباٌة لِْلواْجِه وااْلكافَّْْيِ  للاُ أانَّ النَِّبَّ صالَّى عاْن أابِيِه عاْن عامَّاِر ْبِن َيا

 [رواه الدرمي]صاحَّ ِإْسنااُدُه  للاِ  قاالا عاْبدُ 
Artinya: … diriwayatkan dari Ammar bin Yasir bahwasanya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa 

sallam bersabda tentang tayamum (yaitu) satu kali untuk wajah dan kedua telapak tangan. 

[HR. ad-Darimi] 

 Masih ada lagi beberapa hadis yang diriwayatkan oleh para imam ahli hadis yang 

menguatkan pendapat tentang batasan mengusap tangan sampai kedua telapak tangan. 

Umumnya hadis-hadis tersebut diriwayatkan dari sumber sahabat yang sama (Ammar bin 

Yasir) dan dengan matan yang hampir sama pula. 

  

2. Pendapat yang Mengatakan Sampai Kedua Siku 

Pendapat yang mengatakan kewajiban mengusap sampai kedua siku dikemukakan oleh 

kalangan mazhab Hanafi dan pendapat yang paling kuat di kalangan ulama mazhab Syafii. 

Menurut mereka; tayamum yang dituntut oleh syariat adalah menggunakan debu yang suci 

untuk mengusap dua anggota khusus yaitu wajah dan kedua tangan. Mengusap wajah dan 

kedua tangan saat tayamum merupakan pengganti dari membasuhnya. Oleh sebab itu 

seseorang wajib mengusap seluruh bagian anggota wajah dan tangan sampai siku. 

Argumentasinya adalah; bahwa kata “aidikum” dalam surat al-Maidah ayat 6 tersebut 

menunjukkan seluruh bagian tangan. Karena tayamum merupakan pengganti wudhu, maka 

pengganti itu tidak boleh bertentangan dengan aslinya kecuali jika ada dalil yang 

menjelaskannya. Membasuh kedua tangan sampai siku wajib hukumnya saat berwudhu, maka 

hal itu juga wajib diusap saat tayamum. (Syekh Muhammad Aly Ash-Shabuni; Tafsir ayat al-

Ahkam min al-Qur’an, juz 1, halaman. 287-288) 

Pendapat ini juga didasarkan pada hadis-hadis berikut ini: 

ث اناا ُْحاْيدُ  باةا حادَّ ث اناا ُعْثمااُن ْبُن أاِب شاي ْ  ْبُن عاْبِد الرَّْْحاِن عاْن اْبِن أاِب لاي ْلاى عاْن اْلْاكاِم واسالاماةا ْبِن ُكهاْيٍل  حادَّ
ُماا ساأاَلا عاْبدا  ِم ف اقاالا أامارا النَِّبُّ صالَّى  للاِ أاَّنَّ ا  للاُ ْبنا أاِب أاْوَفا عاْن الت َّيامُّ عالاْيِه واسالَّما عامَّارًا أاْن ي اْفعالا هاكاذا

يِْه واقاالا سالاماُة واضارا  يِْه ِإَلا اْْلاْرِض ُُثَّ ن افاضاُهماا واماساحا عالاى واْجِهِه قاالا اْلْاكاُم وايادا رواه  ] واِمْرف اقاْيهِ با بِيادا
  [ابن ماجه

Artinya: … diriwayatkan dari al-Hakam dan salamah bin Kuhail, bahwasanya mereka 

berdua bertanya kepada Abdullah bin Abi Aufa tentang tayamum, lalu ia berkata; Nabi 

Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan Ammar untuk melakukan begini dan dia 

meletakkan kedua tangannya di atas tanah, kemudian ia mengibaskan keduanya dan 

mengusap wajahnya. Al-Hakam berkata, “dan kedua tangannya” dan Salamah berkata, 

“sampai kedua sikunya.” [HR. Ibnu Majah] 

Hadis ini setidaknya memiliki dua kelemahan. Kelemahan pertama terletak pada 

seorang rawi bernama al-Hakam yang divonis memiliki kecacatan. Ibnu Hibban suatu ketika 

memasukkannya ke dalam rawi yang tsiqah, namun kemudian menilainya sebagai rawi yang 

mudallis (kana yudallisu). Sedangkan Syu’bah bin al-Hajjaj menilainya dengan komentar “ma 

ra`aitu ahadan aswa`u hifzhan minhu” (saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih jelek 

hafalannya dari dia), suatu penilaian kecacatan (tajrih) yang sangat besar dan serius. 
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Kelemahan kedua adalah adanya kesaksian yang berbeda antara al-Hakam dan Salamah 

bin Kuhail yang sama-sama bertanya kepada Abdullah bin Abi Aufa tentang persoalan 

tayamum. Namun menurut al-Hakam sampai kedua tangan (masih umum), sedangkan 

menurut Salamah sampai kedua siku. Oleh sebab itu, hal ini semakin menguatkan penilaian 

Su’bah bin al-Hajjaj tentang jeleknya kualitas hafalan al-Hakam. Bahkan terkait dengan 

kesaksian Salamah tersebut Imam an-Nasa’i dalam kitab Sunannya menjelaskan “wa Salamah 

syakka la yadri fihi ila al-mirfaqaini au ila al-kaffaini” (…dan Salamah ragu, ia tidak tahu 

pasti tentang itu (batasan mengusap tangan) apakah sampai kedua siku ataukah sampai kedua 

telapak tangan).  

Hadis lainnya yang secara eksplisit menyebutkan tentang batasan mengusap tangan 

sampai kedua siku adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ammar bin Yasir, 

sebagai berikut: 

ثاِِن  ُن قاالا ُسِئلا ق اتااداُة عاْن الت َّيامُِّم ِف السَّفاِر ف اقاالا حادَّ ث اناا أاِبا ث اناا ُموساى ْبُن ِإْْساعِيلا حادَّ ٌث عاْن حادَّ  ُُمادِ 
عالاْيِه واسالَّما قاالا ِإَلا  للاُ صالَّى  للاِ أانَّ راُسولا ِسٍر الشَّْعِبِ  عاْن عاْبِد الرَّْْحاِن ْبِن أابْ زاى عاْن عامَّاِر ْبِن َيا 

 [رواه أبو داود] اْلِمْرف اقاْْيِ 
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami 

Aban ia berkata: Qatadah ditanya tentang tayamum dalam suatu perjalanan (safar), lalu ia 

berkata telah menceritakan kepada kami seorang ahli hadis (muhaddits) yang diriwayatkan 

dari asy-Sya’bi dari Abdurrahman bin Abza dari Ammar bin Yasir, bahwasanya Rasulullah 

Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sampai kedua siku.” [HR. Abu Dawud] 

Hadis ini juga termasuk hadis dha’if (hadis mubham), karena di dalam sanadnya 

terdapat seorang rawi yang tidak dikenal nama dan identitasnya antara Qatadah dan asy-

Sya’bi. Qatadah hanya menyebutkan dengan ungkapan “muhaddits”, sehingga tidak dikenal 

nama, identitas serta kualitasnya sebagai seorang rawi hadis. 

Di samping hadis tersebut di atas, imam Abu Dawud juga meriwayatkan hadis tentang 

persoalan yang sama (tayamum) dengan matan hadis yang berbeda antara satu dengan 

lainnya, antara lain: 

رااعاْْيِ ِإَلا ِنْصِف السَّاِعدا ... ةً ُُثَّ ماساحا واْجهاُه واالذِ  ُلْغ اْلِمْرف اقاْْيِ ضاْرباًة وااِحدا ْ ي اب ْ  . ْيِن واَلا
Artinya: … kemudian beliau mengusap wajah dan kedua hastanya sampai setengah hasta dan 

tidak sampai kedua siku dengan sekali usapan. 

  أاْدرِي ِفيِه ِإَلا اْلِمْرف اقاْْيِ ي اْعِِن أاْو ِإَلا اْلكافَّْْيِ واماساحا ِِباا واْجهاُه واكافَّْيِه شاكَّ سالاماُة واقاالا َلا ... 
Artinya: … an beliau mengusap dengan debu ke wajah dan kedua telapak tangannya, 

(namun) Salamah ragu dan ia berkata; saya tidak tahu apakah sampai kedua siku ataukah 

sampai kedua telapak tangan. 

Sedangkan riwayat lain yang menjelaskan tentang mengusap kedua tangan sampai siku 

dapat dijumpai dalam hadis riwayat Malik, antara lain: 

ِفٍع أانَُّه أاقْ بالا ُهوا واعاْبُد اَّللَِّ ْبُن ُعمارا ِمْن اجْلُُرفِ  ثاِِن َياَْيا عاْن مااِلك عاْن َنا  حاَّتَّ ِإذاا كااَنا ِِبْلِمْرباِد ن ازالا حادَّ
يِْه ِإَلا اْلِمْرف اقاْْيِ ُُثَّ صالَّى للاِ عاْبُد   [رواه مالك ]  ف ات ايامَّما صاعِيًدا طايِ ًبا فاماساحا واْجهاُه وايادا

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Yahya yang diriwayatkan dari Malik dari Nafi’ 

bahwasanya ia dan Abdullah bin Umar kembali dari al-Juruf, sehingga ketika keduanya 

sampai di al-Mirbad -Abdullah turun lalu bertayamum dengan menggunakan debu yang 

bersih (suci), lalu ia mengusap wajah dan kedua tangannya sampai kedua siku kemudian ia 

shalat. [HR. Malik] 
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ُلُغ بِِه ...  ْيِن واَياْساُحُهماا ِإَلا وُسِئلا مااِلك كاْيفا الت َّيامُُّم واأاْينا ي اب ْ ف اقاالا ياْضِرُب ضاْرباًة لِْلواْجِه واضاْرباًة لِْليادا
 [رواه مالك ] اْلِمْرف اقاْْيِ 

Artinya: “… dan Malik ditanya bagaimana (cara) bertayamum dan sampai mana 

(mengusapnya), lalu beliau menjawab: hendaknya ia mengusap satu kali untuk wajah dan 

satu kali untuk kedua tangan sampai kedua siku. [HR. Malik] 

Riwayat Imam Malik yang pertama termasuk hadis mauquf, karena Imam Malik dalam 

hadisnya menceritakan tentang cara bertayamumnya Abdullah bin Umar, dan tidak ada 
indikasi kuat yang menunjukkan berasal dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. 

Terlebih lagi jika dikomparasikan dengan hadis-hadis terdahulu yang lebih kuat, maka jelas 

riwayat Imam Malik ini bertentangan dengan hadis-hadis yang muttashil (bersambung) 

sampai kepada Rasulullah serta memiliki derajat yang sahih. Sedangkan riwayat kedua murni 

merupakan pendapat imam Malik ketika ditanya oleh seseorang tentang tayamum, dan sama 

sekali bukan hadis Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. 

Dari uraian di atas maka semakin jelas bahwa hadis yang menjelaskan tentang batasan 

mengusap tangan sampai kedua siku saat tayamum, sejauh penelitian yang kami lakukan 

adalah merupakan hadis-hadis dha’if. Begitu pula halnya dengan hadis yang menjelaskan 

sampai setengah hasta (nisf zira’) termasuk hadis dha’if karena terdapat rawi yang bermasalah 

(cacat) serta bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat, yang diriwayatkan dari sumber 

sahabat yang sama (Ammar bin Yasir). 

Bahkan jika hadis-hadis dha’if tersebut diposisikan sebagai hadis yang saling 

menguatkan antara satu dengan lainnya pun juga masih menyisakan persoalan, yaitu; 1) 

beberapa rawi yang menyebabkan kedha’ifan hadis disebabkan oleh faktor yang cukup serius 

seperti “mudallis”, tidak dikenal nama dan identitasnya (mubham), serta adanya keraguan 

rawi terhadap matan hadis yang diriwayatkan. 2) matan hadis versi kedua ini diriwayatkan 

dari sumber yang lemah serta bertentangan dengan periwayatan yang lebih kuat. 

Dari hadis-hadis dan penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat 

yang mengatakan cukup mengusap sampai kedua telapak tangan memiliki argumentasi yang 

sangat (lebih) kuat. Dengan demikian, keputusan Majelis Tarjih sebagaimana yang terdapat 

dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT) merupakan pendapat yang terkuat dibandingkan 

dengan pendapat lainnya. 

 

Wallahu a’lam bisshawab 

 

Sumber: Majalah Suara Muhammadiyah: No. 21, 2011 


