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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah dan sholawat serta salam terlimpahcurahkan 
kepada Nabi besar Muhammad sholallahu alaihi wa salam, kepada 
keluarganya, para sahabatnya dan kaum Muslimin yang menaati Beliau, 
hingga hari kiamat. 

Ini adalah kumpulan tulisan yang disajikan berseri dari penjelasan 
shahih Bukhori Kitab Wudhu. Ini adalah kitab keempat dalam Shahih 
Bukhori, setelah sebelumnya atas rakhmat dan karunia Allah, penulis dapat 
menghadirkan penjelasan Kitab Bid’ul Wahyu, Kitab Iman dan Kitab Ilmu.  

Penulis merasa bahwa perjalanan mensyarah Shahih Bukhori masih 
panjang karena masih terdapat ribuan hadits lagi yang belum penulis 
sentuh, sehingga dengan memohon daya dan kekuatan kepada Allah, 
diharapkan semua hadits dalam shahih Bukhori, penulis dapat pelajari dan 
dapat disajikan pembahasannya kepada pembaca yang mulia. 

Akhirnya, kami mengharap ta’awun pembaca dalam menyampaikan 
saran dan kritikan kepada penulis, agar dapat menambah khazanah 
keilmuwan penulis yang sangat minim ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bumi Allah, 11 Rabi’ul Awwal 1435 H / 13 Januari 2014 
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الرِحيم الرْحَمن الله بِْسمِ   

  اْلُوضُوء ِكَتاب ٤
Kitab Wudhu 

 

Penjelasan : 

 

Setelah diketengahkan oleh Imam Bukhori dari mulai Kitab permulaan 
wahyu, kitab Iman dan kitab Ilmu, sekarang beliau rohimahulloh membawa 
kita masuk kepada implementasi dari keyakinan, keimanan dan keilmuan 
yang kita proklamirkan, yaitu beramal sholih. Karena manusia semuanya 
berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, beramal sholih dan 
sabar serta saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Allah � 
berfirman : 

رٍ  َلِفي اْإلِْنَسانَ  ِإن ) 1( َوالَْعْصرِ  ُلوا َآمَُنوا الِذينَ  ِإال ) 2( ُخْس  بِالصْبرِ  َوتَـَواَصْوا بِالَْحق  َوتَـَواَصْوا الصاِلَحاتِ  َوعَِم
)3(  

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang 

beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan 

nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran” (QS. Al Ashr (103) : 1-3).  
 

Setelah kita beriman, maka salah satu konsekuensinya adalah beramal 
sholih dan untuk mengetahui amal sholih apa saja yang dapat dilakukan, 
harus dengan dasar ilmu. Amal yang didasari tanpa iman dan ilmu, maka ia 
bagaikan fatamorgana di tengah padang pasir kegersangan iman. Allah � 
berfirman : 

ُلُهمْ  َكَفُروا َوالِذينَ  َرابٍ  أَعَْما ةٍ  َكَس دَ  َشيًْئا َيِجْدهُ  َلمْ  َجاَءهُ  ِإَذا َحتى مَاءً  الظْمَآنُ  َيْحَسُبهُ  ِبِقيَع  فـَوَفاهُ  ِعْنَدهُ  اللهَ  َووََج
هُ  ِحَساَبهُ  عُ  َوالل َسابِ  َسرِي اْلِح  

“Dan orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana di tanah yang datar, 

yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu dia tidak 
mendapatinya se suatu apapun. Dan didapatinya (ketetapan) Allah disisinya, lalu Allah 

memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup dan Allah adalah sangat cepat 
perhitungan-Nya” (QS. An Nuur (24) : 39). 
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Berkata tim penerjemah DEPAG RI : “[1042]. Orang-orang kafir, karena amal-
amal mereka t idak didasarkan atas iman, t idaklah mendapatkan balasan dari Tuhan di 
akhirat, walaupun di dunia mereka mengira akan mendapatkan balasan atas amalan  
mereka itu.”. 
 

Didalam Islam terdapat 5 rukun dasar yang harus dipegangi oleh 
setiap yang mengaku Islam yaitu 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa 
dan haji. Perkara 2 kalimat syahadat telah disinggung oleh Imam Bukhori 
sebelumnya dalam 3 kitabnya di shahih Bukhori, maka setelah seseorang 
merealisasikan 2 kalimat syahadat ini, konsekuensi berikutnya ia harus 
mendirikan sholat, menunaikan zakat, mengerjakan puasa dan 
melaksanakan ibadah haji. Namun semua amalan itu butuh kepada ilmu 
untuk mengetahui tata caranya dan batasan-batasannya. Amal yang paling 
utama setelah 2 kalimat syahadat adalah sholat dan pembuka sholat adalah 
dengan wudhu (bersuci) yang mana tidak sah sholat tanpa wudhu, sehingga 
Imam Bukhori memulai perkara amaliyah praktis yang diistilahkan oleh 
ulama muta’akhirin dengan fiqih, dari masalah wudhu. Ini adalah kebiasaan 
para ulama yang menulis tentang kitab fiqih dengan pembahasan wudhu / 
bersuci terlebih dahulu. 

 

Wudhu secara bahasa jika dikatakan dengan mendhomahkan huruf 
wawunya “ ُوء  bermakna perbuatan berwudhu, sedangkan jika difathahkan ”اْلوُُض

huruf wawunya, maka bermakna air yang digunakan untuk berwudhu. 
Demikian penjelasan Imam Shon’ani dalam “Subulus Salam”. Adapun secara 
istilah didefinisikan oleh para ulama madzhab sebagai berikut : 
1. Madzhab Hanafiyah mendefinisikannya adalah perbuatan mencuci dan 

membasuh anggota tubuh tertentu. 
2. Madzhab Malikiyah mendefinisikannya yaitu bersuci dengan air yang 

dikaitkan dengan anggota tubuh tertentu yaitu ada 4 anggota tubuh 
(wajah, kedua tangan, kepala dan kedua kaki) dengan tatacara tertentu. 

3. Madzhab Syafiiyah mendefinisikannya dengan perbuatan tertentu yang 
dimulai dengan niat atau perbuatan menggunakan air pada anggota 
tubuh tertentu yang dimulai dengan niat. 

4. Madzhab Hanabilah mendefinisikannya dengan menggunakan air suci 
pada 4 anggota tubuh dengan sifat tertentu sesuai tuntunan syariat yang 
dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutan kewajibannya. 
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Demikian nukilan dari “Maushu’ah Fiqhiyah”. Mungkin dapat kita simpulkan 
dari definisi para Aimah diatas yakni wudhu adalah perbuatan tertentu 

menggunakan air yang suci pada anggota tubuh tertentu mengharap 

wajah Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah � . 
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اْلُوضُوءِ  ِفى َجاءَ  َما باب - 1  
ى اللهِ  َوقَـْولِ  مْ  ِإَذا(  تـََعاَل ِسُلوا الصالَةِ  إِلَى قُْمُت ِدَيُكمْ  ُوُجوَهُكمْ  فَاْغ َسُحوا الَْمَراِفقِ  ِإلَى َوأَْي  َوأَْرُجَلُكمْ  ِبرُُءوِسُكمْ  َواْم

ْعبـَْينِ  ِإلَى ه اهللا صلى - النِبى  َوبَـينَ  اللهِ  َعْبدِ  أَبُو قَالَ )  اْلَك  أَيًْضا َوتَـَوضأَ  ، َمرةً  َمرةً  الُْوُضوءِ  فـَْرضَ  أَن  - وسلم علي
ثًا َمرتـَْينِ  مِ  َأْهلُ  وََكرِهَ  ، ثََالثٍ  َعَلى يَزِدْ  َولَمْ  ، َوثََال ِوُزوا َوأَنْ  فِيهِ  اِإلْسَرافَ  اْلعِْل  عليه اهللا صلى - النِبى  ِفْعلَ  يَُجا
- وسلم  

Bab 1 Tentang Wudhu 

Firman Allah � : “apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan 

tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan 
kedua mata kaki” (QS. Al Maidah (5) : 6). 

Abu Abdillah (Imam Bukhori) berkata : Nabi �  menjelaskan bahwa 

kewajiban wudhu adalah sebanyak 1 kali 1 kali, bisa juga 

(ditambah) sebanyak 2 kali sampai 3 kali dan tidak boleh lebih dari 

3 kali, para ulama membenci berlebihan dalam (menggunakan air 

wudhu) dengan melebihi apa yang dilakukan oleh Nabi � 

 

Penjelasan : 

 

Imam Bukhori memulai kitab wudhu dengan menyebutkan dasar 
pensyariatannya didalam Kitabullah azza wa Jalla, yakni firman Allah � 
dalam surat Al Maidah ayat 6. Imam As-Sa’diy dalam tafsirnya telah 
mengeluarkan 50 faedah dari ayat ini, namun kami akan mengambil 18 
faedah darinya yang berkaitan dengan wudhu saja. kata beliau : 
“ayat ini (ayat 6 Al Maidah) adalah ayat yang besar yang terkandung didalamnya 
hukum-hukum yang sangat banyak, kami akan menyebutkan diantaranya yang Allah � 
memudahkannya : 
1. Perkara-perkara yang disebutkan dalam ayat ini untuk direalisasikan merupakan 

konsekuensi Iman yang t idak sempurna, kecuali dengan mewujudkannya, karena 
ayat ini bermula dari panggilan “Wahai orang-orang yang beriman” sampai akh ir 
ayat, yakni maksudnya wahai orang-orang yang beriman realisasikanlah bukti 
keimanan kalian dengan melakukan hal-hal yang telah Kami syariatkan kepada 
kalian. 

2. Perintah untuk mendirikan sholat, berdasarkan firman-Nya � : “apabila kamu hendak 

mengerjakan shalat”. 
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3. Perintah untuk berniat ketika akan sholat, berdasarkan firman-Nya � : “apabila kamu 

hendak mengerjakan shalat”. Yakni meniatkannya. 
4. Disyaratkannya bersuci untuk sahnya sholat, karena Allah � memerintahkannya 

ketika seseorang hendak mendirikan sholat dan asal dari perintah adalah wajib. 
5. Bersuci / berwudhu tidak dipersyaratkan ketika sudah masuk waktu sholat, ia hanya 

dipersyaratkan ketika hendak sholat. 
6. Semua yang dimutlakan dengan kata sholat mencakup didalamnya sholat fardhu, 

sholat sunnah, sholat fardhu kifayah dan sholat jenazah, maka dipersyaratkan 
kepadanya untuk bersuci/berwudhu, hingga pun hanya sekedar sujud, tetap 
dipersyaratkan menurut pendapat kebanyakan ulama, sepert i sujud t ilawah dan 
sujud syukur. 

7. Perintah untuk membasuh wajah, maka ia mencakup semua bagian wajah dari 
mulai tumbuhnya rambut kepala sampai jenggot/dagu panjangnya dan dari telinga 
ke telinga satunya lebarnya. Masuk juga kedalamnya berkumur-kumur dan 
menghirup air ke hidung ini sunah hukumnya dan juga jenggot, namun jika 
jenggotnya sedikit maka air harus masuk sampai kulitnya, namun jika lebat, cukup 
diluarnya saja. 

8. Perintah untuk mencuci kedua tangan, batasannya adalah sampai kedua sikut. Kata 
“Ilaa” (sampai) menurut jumhur ulama tafsir bermakna “Ma’a” (bersama) (art inya 
sikut juga ikut dibasuh-pent.). hal ini sepert i firman Allah � :  

وا َوال َلُهمْ  تَأُْكُل ِلُكمْ  ِإلَى َأمَْوا َأمَْوا  
“dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu” (QS. An Nisaa’ (4) : 2). 
Karena yang wajib yang t idak sempurna dengannya wudhu kecuali dengan 
membasuh juga kedua sikutnya. 

9. Perintah untuk mengusap kepala. 
10. Wajib mengusap kepala semuanya, karena “Baa” disini bukan bermakna sebagian, 

ia bermakna sesuatu yang melekat kepadanya, maka ini menunjukkan keumumam 
untuk mengusap kepala seluruhnya. 

11. Mengusap kepala cukup dengan cara apapun, dengan 2 tangan atau 1 tangan, atau 
dengan ujung tangan atau dengan memercikinya atau semisalnya. Karena Allah � 
memutlakkan kata mengusap dan t idak mengaitkannya dengan sifat tertentu, maka 
ini menunjukkan atas kemutlakannya. 

12. Wajib untuk mengusap kepala, seandainya ia mencuci kepalanya, tapi t idak 
membasuhnya dengan tangannya yang melewati seluruh kepalanya, maka t idak 
mencukupi, karena tidak menunaikan perintah Allah �. 

13. Perintah untuk mencuci kedua kaki sampai kepada kedua mata kakinya, maka 
dikatakan dalam masalah ini, sepert i yang dikatakan tentang masalah tangan. 
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14. Bantahan terhadap Rofidhoh, berdasarkan qiroah Jumhur yang menashobkan kata 
“kedua kaki” yaitu tidak boleh hanya sekedar mengusap kedua kaki selama t idak 
memakai alas kaki. 

15. Isyarat kepada mengusap khuf / alas kaki berdasarkan qiroah “jar” pada kata 
“kedua kaki”, maka kedua bacaan ini memilik i makna masing-masing, berdasarkan 
qiroah nashob, maka kedua kaki harus dicuci ket ika dalam keadaan terbuka (tanpa 
alas kaki) dan berdasarkan qiroah Jar, maka diusap ketika menggunakan alas kaki. 

16. Perintah untuk tert ib dalam berwudhu, karena Alllah � menyebutkannya secara 
berurutan, karena masuknya mengusap kepala diantara dua perbuatan mencuci 
(yakni mencuci tangan sebelumnya dan mencuci kaki setelahnya-pent.), maka t idak 
diketahui hal tersebut memiliki faedah jika t idak bermakna tert ib. 

17. Tert ib dikhususkan kepada 4 anggota tubuh yang disebutkan dalam ayat ini, adapun 
tert ib antara berkumur dengan menghirup air ke hidung dan wajah atau antara 
tangan/kaki kanan dengan kiri, maka semua ini t idak wajib, namun disunahkan 
untuk mendahulukan berkumur-kumur sebelum menghirup air ke hidung dan 
menghirup air ke hidung sebelum membasuh wajah dan mengusap kepala sebelum 
mengusap kedua telinga. 

18. Perintah untuk memperbahurui wudhu untuk setiap kali sholat, karena bentuk 
perintahnya demikian. 

 
Yang wajib untuk berwudhu adalah dilakukan sebanyak 1 kali pada 

anggota wudhu tersebut, namun dapat ditambah 2 kali 2 kali sampai 3 kali 3 
kali dan ini adalah jumlah maksimal tidak boleh lebih dari 3 kali, 
berdasarkan hadits : 

ِبى  َجاءَ  َلهُ  -وسلم عليه اهللا صلى- النِبى  ِإلَى أَْعَرا  فََمنْ  الُْوُضوءُ  َهَذا « قَالَ  ُثم  َثالَثًا َثالَثًا فَأََراهُ  الُْوضُوءِ  َعنِ  َفَسَأ
ءَ  فـََقدْ  َهَذا َعَلى َزادَ  دى َأسَا » ظَلَمَ  َأوْ  َوتـََع  

“Datang seorang Arab Badui kepada Nabi �, lalu ia bertanya tentang wudhu, maka beliau �  
memperlihatkannya 3 kali 3 kali, kemudian bersabda : “ini adalah tatacara wudhu, 

barangsiapa yang menambahinya, maka ia telah berbuat jelek, melampaui batas atau dholim” 
(HR. Ahmad, Nasa’I dan Ibnu Majah, dishahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Al Hafidz 

Ibnu Hajar dan Imam Al Albani). 
 

Kemudian syariat juga melarang seseorang untuk boros dalam 
menggunakan air wudhu, karena perbuatan boros adalah perilaku setan, 
seperti dalam firman-Nya � : 
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رْ  َوَال  ًرا تـَُبذ وا الُْمَبذرِينَ  ِإن ) 26( تـَْبِذي اِطينِ  ِإْخَوانَ  َكاُن طَانُ  وََكانَ  الشَي )27( َكفُوًرا ِلَربهِ  الشْي  
“janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Se sungguhnya pemboros-
pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada 

Tuhannya” (QS. Al Israa (17) 26-27). 
Bahkan lebih khusus Nabi � pernah bersabda :  

ةِ  َهِذهِ  ِفى َسَيُكونُ  ِإنهُ  ُدونَ  قـَْومٌ  األُم َعاءِ  الطُهورِ  ِفى يـَْعَت َوالد  

 “Sesungguhnya akan datang pada umat ini, suatu kaum yang berlebih-lebihan dalam bersuci 
dan berdoa” (HR. Abu Dawud, disahihkan oleh Imam Al Albani). 
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رِ  َصالَةٌ  تـُْقَبلُ  الَ  باب - 2 طُُهورٍ  ِبغَْي  

Bab 2 Tidak Diterima Sholat Tanpa Bersuci 

 

Penjelasan : 

 
Sebelumnya Imam Bukhori membawakan dalil dari ayat Allah � yang 

menunjukkan disyariatkannya wudhu/bersuci sebelum sholat, kemudian 
pada bab ini, Imam Bukhori membawakan dalil tentang pensyariatannya dari 
hadits Nabi �. Beliau memberikan judul yang menunjukkan bahwa sholat 
tidak akan diterima tanpa adanya bersuci terlebih dahulu. 

 
Judul bab yang ditampilkan disini adalah sebuah potongan sabda Nabi 

� yang diriwayatkan dengan sanad yang bersambung oleh Imam Muslim 
dalam “Shahihnya” (no. 557) dari jalan Shahabat Ibnu Umar �, bahwa ia 
mendengar Rasulullah � bersabda : 

لُ  الَ  ُغلُولٍ  ِمنْ  َصَدَقةٌ  َوالَ  ُطُهورٍ  ِبغَْيرِ  َصالَةٌ  تـُْقَب  

“Tidak diterima Sholat tanpa bersuci dan juga Shodaqoh dari hasil mencuri”. 
 
Berkata Imam Bukhori : 

 

ثـََنا - 135 ِهيمَ  بْنُ  ِإْسَحاقُ  َحد رَنَا قَالَ  لَْحْنظَِلى ا ِإبَْـرا قِ  َعْبدُ  َأْخبـَ َرنَا قَالَ  الرزا رٌ  َأْخبـَ مِ  عَنْ  َمعَْم  أَنهُ  ُمَنبهٍ  بْنِ  َهما
ه اهللا صلى - اللهِ  َرُسولُ  قَالَ  يـَقُولُ  ُهرَيـْرَةَ  أَبَا َسِمعَ  .  » يـَتـََوضأَ  َحتى َأْحَدثَ  َمنْ  َصالَةُ  تـُْقَبلُ  الَ  « - وسلم علي
لٌ  قَالَ  َرمَْوتَ  ِمنْ  َرُج َدثُ  َما َحْض رَةَ  أَبَا يَا الَْح ُضَراطٌ  َأوْ  فَُساءٌ  قَالَ  ُهرَيـْ  

1). Hadits no. 135 
“Haddatsanaa  Ishaq bin Ibrohim Al Jandholiy ia berkata, akhbaronaa Abdur Rozak ia  

berkata, akhbaronaa Ma’mar dari Hammaam bin Munabbih bahwa ia mendengar Abu 

Huroiroh � berkata, Rasulullah � bersabda : “Tidak diterima sholat bagi orang yang 

berhadats hingga ia berwudhu”. Seseorang dari Hadhromaut berkata : ‘apa itu hadatas wahai 

Abu Huroiroh?. Jawab Abu Huroiroh � : ‘Fusaa’ (kentut yang tidak bersuara) atau Dhorooth 

(kentut yang bersuara)’. 
Diriwayatkan dalam Shahih Muslim no. 1177. 
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Penjelasan biografi perowi hadits : 
 
Semua perowinya telah berlalu keterangannya 
 
Penjelasan Hadits : 

1. Tidak shahnya sholat bagi yang berhadats, sebelum ia bersuci. 
2. Peniadaan diterimanya sholat menunjukkan bahwa penafian qobul 

(keberterimaan) juga menunjukkan penafian keshahihannya. Imam Ibnu 
Daqiqil ‘Ied berkata dalam “Ihkamul Ahkan” (1/63) : 

ه وتفسير القبول الصحة انتفاء على القبول بانتفاء المتقدمين من جماعة استدل قد معنا  

“Keberterimaan dan penafsiran maknanya telah dijad ikan dalil o leh ulama 
mutaqodimin yakni penafian qobul menunjukkan atas penafian keshahihannya”. 

3. Makna hadats adalah seperti yang dikatakan oleh Imam Syaukani dalam 
“Nailul Author” (1/489) : 

َدثِ بِاْل اْلُمَرادُ  رِجُ  َح يلَْينِ  َأَحدِ  ِمنْ  اْلَخا ا ، السِب َرةَ  أَبُو َفسَرهُ  َوإِنَم ا َذلِكَ  ِمنْ  بِأََخص  ُهرَيـْ ُهَما اْألَْغَلظِ  َعلَى بِاْألََخف  تـَْنبِيًه َوِألَنـ 
رُ  الصَالةِ  ِفي يـََقَعانِ  َقدْ  َما ِمنْ  أَْكثـَ َدثِ  َمَعاِني َأَحدُ  َوَهَذا غَيْرِِه اْلَح  

“Yang dimaksud dengan hadats adalah yang keluar dari salah satu jalan. Apa yang 
ditafsirkan oleh Abu Huroiroh � adalah bagian khusus dari hadats, dalam rangka 
mengingatkan sesuatu yang biasanya tersembunyi dibanding hadats lain yang lebih 
jelas dan nampak, kemudian Fusaa’ dan Dhurooth sering dialami dalam sholat 
dibandingkan jenis hadats yang lainnya. Ini adalah salah satu penjelasan dari makna 
hadits tersebut”. 

4. Wudhu dipersyaratkan ketika melaksanakan sholat baik fardhu maupun 
sunnah dan melaksanakan thowaf, berdasarkan hadits dari Ibnu Abbas � 
bahwa Nabi � bersabda : 

تِ  َحْولَ  الطَوافُ  الَةِ  ِمثْلُ  الْبـَْي الص  
“Thowaf disekitar Masjidil Haram sama seperti sholat” (HR. Tirmidzi dishahihkan oleh 
Imam Al Albani). 

Ini adalah sesuatu yang disepakati ulama, sedangkan yang mereka 
perselisihkan adalah kewajiban wudhu bagi orang yang akan melakukan 
sujud tilawah atau sujud syukur dan bagi orang yang akan membaca 
mushhaf Al Qur’an. Insya Allah akan datang pentarjihannya. 

5. Adapun untuk beberapa aktivitas berikut disunahkan berwudhu, 
diantaranya : pasca operasi, setelah berbekam, setelah mimisan, setelah 
muntah, ketika akan tidur, bangun tidur, setelah tertawa dalam sholat, dll 
(lihat “Fiqih ibadah syafi’yyah”). 
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اْلُوُضوءِ  آثَارِ  ِمنْ  اْلُمَحجلُونَ  َواْلُغر  ، اْلُوضُوءِ  َفْضلِ  باب - 3  
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Bab 3 Keutamaan Wudhu dan Putih Bersinar  

karena Bekas Wudhu 

 

Penjelasan : 

 
Sistematis yang sangat bagus dari Imam Bukhori, setelah beliau 

rohimahulloh menyebutkan dalil disyariatkannya wudhu dari Al Qur’an dan 
Hadits, kemudian beliau menampilkan keutamaan wudhu. Hal ini supaya 
mendorong kaum Muslimin agar lebih giat untuk berwudhu karena 
disamping ia adalah sesuatu yang wajib bagi orang yang hendak sholat atau 
thowaf, ia juga memiliki keutamaan yang tinggi ketika diamalkan dalam 
rangka mengharap wajah Allah � dan sesuai dengan petunjuk Nabi-Nya �. 

 
Keutamaan wudhu yang pertama adalah bahwa Allah � cinta kepada 

orang-orang bersuci, sebagaimana dalam firman-Nya � : 

 هَ  ِإنالل  بِينَ  ُيِحب ا والتـ  ب رِينَ  َويُِح َطه الُْمَت  

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang 

mensucikan diri” (QS. Al Baqoroh (2) : 222). 

Dan kebiasan selalu bersuci adalah ciri khas orang-orang sholih sejak zaman 
dahulu kala. Allah � berfirman : 

ُكمْ  ِمنْ  َأْخرُِجوُهمْ  قَالُوا َأنْ  ِإال  قـَْوِمهِ  َجَوابَ  َكانَ  َومَا مْ  قـَرْيَِت هُرونَ  أُنَاسٌ  ِإنـُه يـََتَط  

“Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikut-

pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura  
mensucikan diri”(QS. Al A’raaf (7) : 82). 

Ar Rozi dalam tafsirnya berkata : 
ُرونَ : {  قوله وفي ك أن:  األول:  وجوه}  يـَتَطَه  أن:  يوالثان.  تطهر فقد تركه فمن ، النجاسة موضع في تصرف العمل ذل

طهارة يسمى اإلثم عن البعد  

Firman-Nya � : “Mensucikan diri”. Ada beberapa sisi maknanya, yang pertama bahwa 
hal ini yakn i perbuatan menjauhi tempat-tempat najis, barangsiapa yang menjauhi 
tempat tersebut, maka ia telah suci. Yang kedua maknanya, menjauhkan diri dari 
perbuatan dosa, hal ini dinamakan juga kesucian”. 
 

Kemudian keutamaan dalam hadits Nabawi, diantaranya adalah hadits 
yang nanti akan dibawakan oleh Imam Bukhori, bahwa orang yang 
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berwudhu nanti pada hari kiamat akan putih bersinar badannya karena 
pengaruh dari bekas wudhu, sehingga umat Nabi Muhammad � akan mudah 
dikenali. Keutamaan yang lain akan kami nukilkan dari kitab “Fiqhus 
Sunnah” karya Syaikh Sayyid Sabiq berikut : 
1. Dapat menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh. Dari 

Shahabat Abdullah Ash-Shunabihi bahwa Rasulullah � bersabda : 

دُ  تـََوضأَ  ِإَذا طَايَا َخَرَجتِ  فـَتََمضَْمضَ  الُْمْؤِمنُ  الْعَْب ْنثـَرَ  فَِإَذا ِفيهِ  ِمنْ  الَْخ  َغَسلَ  فَِإَذا أَْنِفهِ  ِمنْ  اْلَخطَايَا َخَرَجتِ  اْستـَ
هِ  ِمنْ  اْلَخطَايَا َخَرَجتِ  َوْجَههُ  هِ  َأْشَفارِ  َتْحتِ  ِمنْ  َتْخُرجَ  َحتى هِ َوْج لَ  فَِإَذا عَيـْنـَْي  ِمنْ  اْلَخطَايَا َخَرَجتِ  يََدْيهِ  َغَس
َديْهِ  َدْيهِ  أَظَْفارِ  َتْحتِ  ِمنْ  تَْخُرجَ  َحتى َي حَ  فَِإَذا َي ِسهِ  َمَس هِ  ِمنْ  تَْخُرجَ  َحتى َرأِْسهِ  ِمنْ  اْلَخطَايَا َخَرَجتِ  ِبَرْأ  ُأُذـنَْي

لَ  َذافَإِ  ْيهِ  َغَس ْيهِ  ِمنْ  اْلَخطَايَا َخَرَجتِ  رِْجَل ْيهِ  َأظَْفارِ  َتْحتِ  ِمنْ  َتْخُرجَ  َحتى رِْجَل هُ  َكانَ  ثُم  رِْجَل  الَْمْسِجدِ  ِإلَى َمْشُي
َلهُ  نَافَِلةً  َوَصالَُتهُ   

“Jika seorang hamba mukmin berwudhu, pada saat ia  berkumur-kumur, keluarlah 
kesalahan-kesalahannya dari m ulutnya. Pada saat ia menghirup air ke hidung, keluarlah 

kesalahan-kesalahannya dari hidungnya. Pada saat ia membasuh wajahnya, keluarlah 
kesalahan-kesalahannya dari wajahnya, sampai keluar dari bawah alisnya. Pada saat ia 

mencuci tangannya, keluarlah kesalahan-kesalahannya dari kedua tangannya sampai 
keluar dari jari-jari tangannya. Pada saat mengusap kepalanya, keluarlah kesalahan-

kesalahannya dari kepalanya, sampai keluar dari kedua telinganya. Pada saat mencuci 
kedua kakinya, keluarlah kesalahan-kesalahannya dari kakinya, sampai ia keluar dari 

bawah jari-jari kakinya. Lalu ia berjalan ke masjid dan sholatnya merupakan tambahan 
keutamaan baginya (HR.  Nasai, ibnu majah dishahihkan oleh Imam Al Albani). 

2. Menyempurnakan wudhu termasuk perbuatan ribath (berjaga-jaga 
diperbatasan) yang setara dengan Jihad fisabilillah. Dari Shahabat Abu 
Huroiroh � bahwa Nabi � bersabda : 

عُ  اْلَخطَايَا ِبهِ  اللهُ  يَْمُحو َما عََلى َأُدلُكمْ  َأالَ   ِإْسبَاغُ  « قَالَ . اللهِ  َرُسولَ  يَا بـَلَى قَالُوا. » الدَرَجاتِ  ِبهِ  َويـَْرَف
ظَارُ  الَْمَساِجدِ  ِإلَى اْلُخطَا وََكثـَْرةُ  الَْمَكارِهِ  َعَلى الُْوُضوءِ  الَةِ  َوانِْت الَةِ  بـَْعدَ  الص بَاطُ  َفَذِلُكمُ  الصالر  

“Maukah aku beritahu kepada kalian, se suatu yang Allah �  akan menghapus kesa lahan 

kalian dan mengangkat derajat kalian?. Para sahabat � menjawab : ‘tentu wahai 

Rasulullah’. Nabi � bersabda : “menyempurnakan wudhu pada saat situasi yang tidak 
diinginkan, banyak melangkah ke masjid dan menungggu sholat berikutnya, maka itu 

semua adalah Ribath” (HR. Muslim). 
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3. Orang yang berwudhu akan mendatangi telaga Rasulullah � dan Beliau � 
mengenalinya dari sinar terang bekas wudhunya. Dari Abu Huroiroh � ia 
berkata :  

 هِ  َرُسولَ  َأنرَةَ  أَتَى -وسلم عليه اهللا صلى- الل بـُ  َشاءَ  ِإنْ  َوِإنا ُمْؤِمِنينَ  قـَْومٍ  َدارَ  َعلَْيُكمْ  السالَمُ  « فـَقَالَ  الَْمْق
ُقونَ  ِبُكمْ  اللهُ  ْسَنا قَالُوا. » ِإْخَوانـََنا َرأَيـَْنا قَدْ  أَنا َوِدْدتُ  الَِح َحاِبى أَنـُْتمْ  « قَالَ  اللهِ  َرُسولَ  يَا ِإخَْواَنكَ  أََوَل  أَْص

وا. » بـَْعدُ  يَأْتُوا َلمْ  الِذينَ  َوِإْخَوانـَُنا لَ  اللهِ  َرُسولَ  يَا ُأمِتكَ  ِمنْ  بـَْعدُ  يَأْتِ  َلمْ  َمنْ  تـَعِْرفُ  َكْيفَ  فـَقَاُل تَ  « فـَقَا  أََرأَْي
الً  أَن  لَوْ  جَلةٌ  ُغر  َخْيلٌ  َلهُ  َرُج هُ  يـَْعِرفُ  َأالَ  بـُْهمٍ  ُدْهمٍ  َخْيلٍ  َظْهَرىْ  بـَيْنَ  ُمَح  قَالَ . اللهِ  َرُسولَ  يَا بـََلى قَالُوا. » َخيَْـل
مْ  « ِلينَ  ُغرا يَأْتُونَ  فَِإنـُه ج ُهمْ  َوأَنَا الُْوضُوءِ  ِمنَ  ُمَح َدن  َأالَ  اْلَحْوضِ  عََلى فـََرُط لٌ  لَيَُذا دُ  َكَما َحْوِضى َعنْ  رَِجا  ُيَذا

ِهمْ  ل الضا الَْبِعيرُ  لُ . َهُلم  َأالَ  أُنَاِدي مْ  فـَيـَُقا كَ  َبدلُوا َقدْ  ِإنـُه ًقا ُسْحًقا فَأَقُولُ . بـَعَْد » ُسْح  
“Bahwa Rasulullah �  berziarah di pekuburan, lalu berkata  : “Assalamu alaikum negeri 
kaum Mukminin dan Insya Allah, kami akan menyusul. Aku sangat berharap segera 

bertemu dengan saudara-saudara kami”. Para Shahabat berkata : ‘bukankah kami adalah 

saudara-saudaramu, wahai Rasulullah?’. Nabi � menjawab : “kalian adalah para  

sahabatku, sedangkan saudara-saudaraku adalah orang-orang yang datang sesudah 
kalian”. Mereka bertanya : ‘bagaimanakah engkau mengenali umatmu nanti wahai 

Rasulullah?’. Nabi � menjawab : “apa pendapatmu, kalau seorang memiliki kuda putih 

cemerlang diantara kuda hitam legam, bukankah engkau dapat mengenalinya?”. Mereka 
menjawab : ‘tentu wahai Rasulullah’. Sabdanya lagi : “maka mereka saudara-saudara  

kami akan datang dalam keadaan putih bersinar karena bekas wudhu. Aku menunggu di 
Telagaku. Ketahuilah akan diusir seseorang dari telagaku sebagaimana unta sesat yang  

diusir, aku menyerunya untuk mendekat, maka dikatakan bahwa mereka telah mengganti 
agamanya setelahmu, maka aku katakan ‘suhqon, suhqon’” (HR.  Muslim). 

4. Kemudian akan kami tambahkan lagi keutamaan wudhu dari kitab “Nailul 
Author” karya Imam Syaukani sebagai berikut : akan dibukan pintu surga 
yang berjumlah 8 buah. Nabi � bersabda : 

مْ  َما دُ :  يـَقُولُ  ُثم  ، فـَُيْسِبُغ الُْوُضوءَ  يـَتـََوضأُ  َأَحدٍ  ِمنْ  ِمْنُك  َوأَن  ، َلهُ  َشرِيكَ  َال  َوْحَدهُ  اللهُ  إال  إَلهَ  َال  َأنْ  أَْشَه
ًدا َوَرُسوُلهُ  َعْبُدهُ  ُمَحم ،  تْ  إال َشاءَ  أَيـَها ِمنْ  َيْدُخلُ  الثَمانَِيةُ  الَْجنةِ  أَبْـَوابُ  َلهُ  فُتَِح  

“Tidaklah salah seorang diantara kalian berwudhu, kemudian ia menyempurnakan 

wudhunya, lalu berdoa : ‘aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi 
kecuali Allah saja tidak ada sekutu bagi-Nya dan bahwa Muhammad adalah hamba dan 
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Rasul-Nya, melainkan akan dibukakan 8 pintu jannah yang dapat ia masuki 

sekehendaknya (HR. Muslim dari Uqbah bin ‘Aamir �). 

5. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu, dari Utsman bin Affan � 
ia berkata, bahwa Nabi � bersabda : 

مَ  َما َلهُ  ُغِفرَ  َهَذا ُوُضوئِي نَحْوَ  تـََوضأَ  َمنْ  تْ  َذنِْبهِ  ِمنْ  تـََقد ةً  الَْمْسِجدِ  إَلى َوَمْشُيهُ  َصَالُتهُ  وََكاَن نَافَِل  
“Barangsiapa yang berwudhu seperti wudhuku ini,  akan diampuni dosanya yang telah 
berlalu dan sholat serta berjalanannya menuju ke masjid sebagai tambahan keutamaan 

baginya” (Muttafaqun ‘Alaih). 
6. Akan hilang dosanya seperti bayi yang baru lahir, Nabi � bersabda : 

ُأمك َولََدْتك َكيَْـومِ  َخطَايَاك ِمنْ  اْغَتَسْلت تـََوضْأت إَذا  
“Jika engkau berwudhu akan dibasuh kesalahanmu seperti hari engkau dilahirkan oleh 

ibumu” (HR. Muslim). 
7. Kemudian kami tambahkan lagi dari kitabnya Syaikh Mahmud abdul 

Lathif “Jaamiul Ahkamis Sholat” yakni : wudhu dapat melepaskan 1 dari 3 
ikatan setan, ketika seorang tidur pada malam hari, sehingga keesokan 
harinya ia dapat bangun dengan segar bugar. Nabi � bersabda : 

طَانُ  يـَْعِقدُ  ةِ  َعَلى الشْي ِربُ  ، ُعَقدٍ  َثالَثَ  نَامَ  ُهوَ  ِإَذا َأَحِدُكمْ  َرأْسِ  قَافَِي دْ  طَِويلٌ  لَْيلٌ  َعلَْيكَ  ُعْقَدةٍ  ُكل  َيْض  ، فَارُْق
َقظَ  فَِإنِ  يـْ رَ  اْستـَ ىصَ  فَِإنْ  ، ُعْقَدةٌ  اْنَحلتْ  تَـَوضأَ  فَِإنْ  ، ُعْقَدةٌ  اْنَحلتْ  اللهَ  َفذََك تْ  لَنِشيطًا فَأَْصَبحَ  ُعقَْدةٌ  اْنَحل 

ْفسِ  طَيبَ  النـ ،  حَ  َوِإال ثَ  أَْصَب ْفسِ  َخبِي َكْسَالنَ  النـ  
“Setan duduk diatas tengkuk kepala salah seorang diantara kalian, ketika ia tidur, se tan 
akan memberikan 3 ikatan yang membuat ketiga ikatan tersebut menidurkanmu sepanjang  

malam. Jika kalian bangun, maka berdzikirlah kepada Allah �, sehingga terlepas 1 ikatan, 

lalu jika ia berwudhu maka terlepas lagi 1 ikatan dan jika ia lanjutkan dengan sholat 

terlepaslah seluruh ikatan, sehingga pagi harinya ia semangat dan bagus jiwanya, adapun 
jika tertidur sepanjang malam, maka pada pagi harinya jiwanya jelek dan malas” 

(Muttafaqun ‘Alaih). 
 

Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا - 136 ثـََنا قَالَ  ُبَكْيرٍ  بْنُ  َيْحَيى َحد ْيثُ  َحددٍ  َعنْ  الل دِ  َعنْ  َخاِل لٍ  أَبِى بْنِ  َسِعي مٍ  َعنْ  ِهَال  قَالَ  الُْمْجِمرِ  نـَُعْي

رَةَ  أَبِى َمعَ  َرِقيتُ  لَ  فـَتـََوضأَ  ، الَْمْسِجدِ  َظْهرِ  َعَلى ُهرَيـْ ه اهللا صلى - النِبى  َسِمْعتُ  ِإنى فـَقَا  « يـَقُولُ  - وسلم علي
 ى ِإن َمةِ  يـَْومَ  ُيْدَعْونَ  ُأمِت جِلينَ  ُغرا اْلقَِيا طَاعَ  فَمَنِ  ، الُْوُضوءِ  آثَارِ  ِمنْ  ُمَح مْ  اْسَت لَ  أَنْ  ِمْنُك هُ  ُيِطي َعلْ  ُغرَت » فـَْليـَْف  

2). Hadits no. 136 



Penjelasan Shahih Bukhori Kitab Wudhu Hal 19 

 

“Haddatsanaa Yahya bin Bukair ia berkata, haddatsanaa Al-Laits dari Khoolid dari Sa’id bin 
Abi Hilaal dari Nu’aim Al Mujmir ia berkata, aku naik diatap masjid bersama dengan Abu 

Huroiroh �, lalu ia berwudhu dan berkata : ‘aku mendengar Nabi � bersabda : 
“sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat, dalam keadaan putih bersinar wajah 

dan kakinya karena bekas wudhu, maka barangsiapa diantara kalian mampu untuk 

memanjangkan cahayanya, maka lakukanlah”. 
Muslim meriwayatkan no. 225 

 
Penjelasan biografi perowi hadits : 
 
Semua perowinya telah berlalu keterangannya. Kecuali : 
 
1.   Nama : Abul ‘Alaa’ Said bin Abi Hilaal 
 Kelahiran : Wafat 130 H atau 149 H 
 Negeri tinggal : Mesir 
 Komentar ulama : Tabi’I shoghir. Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ibnu Sa’ad, 

Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Daruquthni, Imam 
Baihaqi, Imam Al Khothib, Imam Ibnu Abdil Bar, Imam 
Al’ijli dan Imam Ibnu Hibban. Imam Abu Hatim 
menilainya, Laa ba’sa bih, Sholihul Hadits. 

 Hubungan Rowi : Nu’aim adalah salah seorang gurunya, sebagaimana 
ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

2.   Nama : Abu Abdillah Nu’aim bin Abdullah Al Mujmir 
 Kelahiran : - 
 Negeri tinggal : Madinah 
 Komentar ulama : Tabi’I Wasith. Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Sa’ad dan 

Imam Ibnu Hibban.  
 Hubungan Rowi : Abu Huroiroh �  adalah salah seorang gurunya, 

sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. Dan menurut 
Imam Adz-Dzahabi, beliau belajar kepada Abu Huroiroh 
� selama 10 tahun. 

 
(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib Ibnu 

Hajar) 

 

 

Kedudukan sanad : 
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Sebagian ulama menilai Lafadz “maka barangsiapa diantara  kalian mampu 

untuk memanjangkan cahayanya, maka lakukanlah” adalah mudraj (sisipan) dari 

perkataannya Shahabat Abu Huroiroh �, bukan merupakan sabda Nabi �. Al 
Hafidz dalam “At-Talkhis” berkata : 

دُ  َورََواهُ  هُ  ، نـَُعْيمٍ  َحِديثِ  ِمنْ  َأْحَم َرةَ  أَبِي قـَْولِ  ِمنْ  ، آِخِرهِ  إَلى"  اْستَطَاعَ  َمنْ : "  قـَْولَهُ  أَْدِري َال :  نَُـعْيمٌ  قَالَ  َوعِْنَد  ِفي أَوْ  ُهرَيـْ
  . اْلَحِديثِ 

“Diriwayatkan Ahmad dari hadits Nu’aim dan terdapat perkataan Nu’aim : ‘aku t idak 
tahu ucapan “Barangsiapa yang mampu …hingga akhir, apakah perkataan Abu Huroiroh 
� ataukah sabda Nabi �?”. 
Imam Al Albani dalam kitab “Al Irwa” menukil ucapan Syaikhul Islam Ibnul 
Qoyyim yakni : 

 من ال هريرة أبي كالم من االحديث في مدرجة الزيادة فهذه) : "  316/  1" (  األرواح حادي"  في القيم ابن قال وقد
ك بين)  سلم و عليه اهللا صلى(  لنبيا كالم خنا وكان) .  1(  الحافظ من واحد غير ذل  أن يمكن ال اللفظة هذه:  يقول شي
:  ممكنة غير وإطالته الوجه في إال تكون ال اليد في تكون ال الغرة فإن) "  سلم و عليه اهللا صلى(  اهللا رسول كالم من تكون

 " غرة تلك تسمى فال الرأس في تدخل إذ
“Tambahan ini adalah sisipan dari ucapannya Abu Huroiroh � bukan dari sabda Nabi �, 
hal ini telah dijelaskan oleh lebih dari satu Hufadz. Guru kami (Syaikhul Islam Ibnu 
Taimiyyah) berkata : ‘lafadz ini t idak mungkin dari ucapan Rasulullah �, karena ghuroh 
t idak terdapat di tangan, ia hanya terdapat di wajah dan memanjangkannya t idaklah 
mungkin, yang mana berart i kalau memanjangkannya adalah sampai ke kepala dan hal 
membasuh kepala t idak bisa dinamakan ghurroh”. 
Namun terdapat dalam riwayat Muslim dari Nu’aim Al Mujmir ia berkata : 

َههُ  فـََغَسلَ  يـَتـََوضأُ  ُهرَيـْرَةَ  أَبَا َرأَْيتُ  غَ  َوْج لَ  ُثم  الُْوُضوءَ  فَأَْسَب ى َيدَهُ  َغَس َرى َيَدهُ  ُثم  اْلَعُضدِ  ِفى َأْشَرعَ  َحتى الْيُْمَن  الْيُْس
حَ  ُثم  اْلَعُضدِ  ِفى َأْشَرعَ  َحتى هُ  َمَس هُ رِجْ  َغَسلَ  ُثم  َرأَْس ى َل لَ  ُثم  الساقِ  ِفى َأْشَرعَ  َحتى الْيُْمَن هُ  َغَس َرى رِْجَل  َحتى الُْيْس

قِ  ِفى َأْشَرعَ  تُ  َهَكَذا قَالَ  ُثم  السا لَ . يـَتـََوضأُ  -وسلم عليه اهللا صلى- اللهِ  َرُسولَ  َرأَْي  صلى- اللهِ  َرُسولُ  قَالَ  َوقَا
ه اهللا لُونَ  اْلغُر  أَنـُْتمُ  « -وسلم علي َمةِ  يـَْومَ  الُْمَحج ِطلْ  ِمْنُكمْ  اْسَتطَاعَ  فََمنِ  الُْوُضوءِ  ِإْسَباغِ  ِمنْ  اْلقَِيا هُ  فـَْلُي  ُغرَت

» َوتَْحِجيَلهُ   
“aku melihat Abu Huroiroh �  berwudhu, lalu membasuh wajahnya kemudian 

menyempurnakan ‘wudhunya, lalu membasuh tangannya yang kanan sampai ke  lengan 
kanannya lalu membasuh tangan kirinya hingga lengan atasnya, lalu mengusap kepalanya, 

lalu membasuh kaki kanannya sampai kepada betisnya, lalu membasuh kaki kanannya sampai 
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kepada betisnya, kemudian berkata : ‘demikian aku melihat Rasulullah � berwudhu. Nabi �  
bersabda : “kalian akan terlihat putih bersinar pada hari kiamat, karena menyempurnakan 

wudhu, maka barangsiapa yang mampu untuk memanjangkan sinar putihnya, maka 
lakukanlah”.  

Imam Al Albani dalam kitab yang sama melanjutkan : 
 إدخال على لمجلل إنما: "  المصنف بلفظ هذا هريرة أيى حديث ذكر أن بعد)  69/  1" (  الزاد"  في القيم ابن قال

لة على يدل وال الوضوء في والكعبين المرفقين  فغسل"  فيها فإن مسلم عند هالل أبي ابن رواية عليه وبنكر"  اإلطالة مسأ
ية هذه بأن القيم ابن طرف من يجاب أن ويمكن.  اإلطالة مسألة في صريحة فإنها"  المنكبين يبلغ كاد حتى يديه  وإن الروا

.  بعده  أم االختالط قبل الحديث بهذا أحدث يدرى وال أحمد قال كما اختلط قد كان هالل أبي فإن الصحيح في كانت
  أعلم واهللا

“Ibnul Qoyyim berkata dalam Áz-Zaad” (1/69) setelah menyebutkan hadits Abu 
Huroiroh � dengan lafadz penulis (kitab Manarus Sabiil) : ‘hanyalah ini pembahasan 
dalam memasukkan kedua siku dan kedua mata kaki dalam masalah wudhu bukan 
menunjukkan atas masalah memanjangkan’. Perkataan ini dapat dibantah dengan 
riwayat Abu Hillah dalam Shahih Muslim, karena disebutkan didalamnya “la lu ia mencuci 

kedua tangannya hingga hampir mencapai kedua bahunya”. Maka in i jelas menunjukkan 
masalah memanjangkan. Mungkin untuk dijawab dengan ucapan Ibnul Qoyyim bahwa 
riwayat ini, sekalipun diriwayatkan dalam Shahih Muslim, namun Abu Hilaal adalah  
perowi yang bercampur hapalannya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, dan 
t idak diketahui apakah hadist ini diriwayatkan sebelum bercampur hapalannya atau 
setelahnya”. 
Kita tambahkan dari Faqhihuz Zaman ini, Imam Ibnu Utsaimin dalam “Al 
Liqoo” kata beliau rohimahulloh dalam menjawab hadits shahih Muslim yang 
menunjukkan bahwa hal itu bukan mudraj (sisipan) Abu Huroiroh � yakni : 

 حتى ذراعيه غسل لكنه الوجه، حد عن خرج هريرة أبا أن فيه ليس ، مسلم صحيح في هو إليه أشار الذي الحديث هذا
 في شرعت إذا إال المرفق تغسل أن يمكن ال ألنه يُنكر؛ ال وهذا الساق، في أشرع حتى رجليه وغسل العضد، في أشرع

 ليست الحديث في المذكورة الزيادة ولكن. صحيح وهذا ق،السا في شرعت إذا إال الكعب تغسل أن يمكن وال العضد،

 عليه اهللا صلى أنه يذكروا لم وسلم عليه اهللا صلى النبي لوضوء الواصفين جميع ألن ؛ هريرة أبي اجتهاد من وهي بصحيحة،
) يفعل وسلم عليه اهللا صلى الرسول رأيت هكذا: (اآلخر الحديث في قوله فمعنى كبير، بشكل الكعبين يتجاوز كان وسلم

.الساق في أشرع رجليه غسل وحين العضد، في أشرع ذراعيه غسل حين رآه أنه: أي  
“Hadits yang diisyaratkan ini, terdapat dalam shahih Muslim, t idak ada didalamnya 
bahwa Shahabat Abu Huroiroh � dalam membasuh wajah keluar dari batasan wajah, 
namun beliau membasuh kedua hastanya hingga sampai lengan atasnya dan 
membasuh kedua kakinya sampai betisnya, ini t idak diingkari. Namun tambahan lafadz 
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dalam hadits t idaklah shahih ini adalah ijt ihad pribadi Abu Huroiroh �, karena seluruh 
riwayat yang menyebutkan sifat wudhu Nabi � t idak menyebutkan bahwa Nabi � 
melampaui kedua mata kakinya dalam bentuk yang besar, maka makna ucapan Abu 
Huroiroh � pada akhir hadits : ‘demikian aku melihat Rasulullah �  berwudhu’ yaitu 
bahwa Abu Huroiroh � melihat Nabi � ket ika mencuci kedua sikunya menyentuh 
lengan atasnya dan ketika membasuh kedua kakinya menyentuh betisnya”.  
 
Penjelasan Hadits : 

1. Keutamaan umat Muhammad � yang dapat dikenali dari putih cemerlang 
wajah dan kakinya karena bekas wudhunya. 

2. Namun perintah memanjangkan bekas wudhu tidak sampai melebihi 
perbuatan Nabi �, karena perintah dalam hadits ini adalah ijtihad 
pribadinya Abu Huroiroh � yang tidak wajib diikuti. 
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تَـْيِقنَ  َحتى الشك  ِمنَ  يـَتَـَوضأُ  الَ  باب - 4 يَْس  

Bab 4 Tidak Perlu Berwudhu lagi Karena Keraguan  

sampai Ia Benar-Benar Yakin 

 

Penjelasan : 

 

Berkaitan dengan masalah keyakinan dalam berwudhu, maka ketika 
seseorang telah berwudhu kemudian timbul keraguan apakah ia telah batal 
wudhunya atau tidak, maka ia berpatokan kepada kondisi awal bahwa ia 
dalam keadaan berwudhu. Sebaliknya jika ia tidak dalam kondisi berwudhu, 
kemudian timbul keraguan apakah ia sudah berwudhu atau belum, maka ia 
berpatokan kepada kondisi pertamanya bahwa ia belum berwudhu.  

 
Lajnah Daimah Arab Saudi yang diketuai oleh Imam bin Baz pernah 

ditanya sebagai berikut : 

  6895 رقم الفتوى من الثالث السؤال
 أدري ال ولكن الوضوء بنفس العشاء أصلي أن وأريد العشاء صالة جاءت ثم وصليتها مثال المغرب لصالة توضأت إذأ: س
  فعله؟ علي يجب ماذا ال أم الوضوء نقضت قد كنت إذا عما
الم والصالة وحده هللا الحمد: ج   :وبعد.. وصحبه وآله رسوله على والس
  .بالشك يزول ال اليقين فإن الطهارة على وابن الشك فاطرح الطهارة بعد الحدث في شكيت إذا

.وسلم وصحبه وآله محمد نبينا على اهللا وصلى التوفيق وباهللا  

Soal ketiga no. fatwa 6895 
Soal : Jika aku berwudhu untuk sholat Maghrib misalnya, lalu aku sholat Maghrib 
kemudian datang waktu Isya dan aku ingin sholat Isya dengan wudhu yang tadi, 
namun aku t idak tahu apakah wudhunya sudah batal atau belum, apa yang harus saya 
lakukan? 
Jawab : Hanya segala puji bagi Allah saja, sholawat dan Salam tercurahkan kepada 
Rasul-Nya, keluarganya dan para Shahabatnya.. wa ba’du. Jika engkau ragu berkaitan 
dengan hadats setelah bersuci, maka abaikan lah keraguanmu dan jadikan patokan 
bahwa engkau diatas wudhu, karena keyakinan t idak digugurkan dengan keraguan. 
Kepada Allah �, taufik sholawat dan salam Allah � kepada Nabi kita Muhammad dan 
kepada keluarga dan para Shahabatnya”.  
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Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا - 137 َحد  ثـََنا قَالَ  َعِلى ثـََنا قَالَ  ُسْفَيانُ  َحد َحد  ْهرِىدِ  َعنْ  الز  َعمهِ  َعنْ  تَِميمٍ  بْنِ  عَبادِ  َوعَنْ  الُْمَسيبِ  بْنِ  َسِعي
ه اهللا صلى - اللهِ  َرُسولِ  ِإلَى َشَكا أَنهُ  لُ  - وسلم علي لُ  الِذى الرُج هُ  ِإلَْيهِ  ُيَخيْىءَ  يَِجدُ  أَن الَةِ  ِفى الش لَ .  الص  فـَقَا
لْ  الَ  « ِرفْ  الَ  َأوْ  - يـَنـَْفِت عَ  َحتى - يـَْنَص ا َيْسَم » رِيًحا يَِجدَ  َأوْ  صَْوًت  

3). Hadits no. 137 
“Haddatsanaa Ali ia berkata, haddatsanaa Sufyan ia berkata, haddatsanaa Az-Zuhriy dari 

Sa’id ibnul Musayyib dan dari ‘Abbaad bin Tamiim dari Pamannya bahwa ia mengadu kepada 

Rasulullah �  : ‘seorang yang merasa bahwa ia  mendapatkan sesuatu dalam sholatnya?’. Nabi 

� menjawab : “Jangan berpindah atau berpaling hingga ia mendengar suara atau mencium bau 
kentutnya”. 
Muslim meriwayatkannya no. 361 

 
Penjelasan biografi perowi hadits : 
 
Semua perowinya telah berlalu keterangannya. Kecuali : 
 
1.   Nama : ‘Abbaad bin Tamiim 
 Kelahiran : - 
 Negeri tinggal : Madinah 
 Komentar ulama : Tabi’I Wasith. Ditsiqohkan oleh Imam Nasa’I, Imam Al’ijli 

dan Imam Ibnu Hibban.  
 Hubungan Rowi : Abdullah bin Zaid bin ‘Aashim � adalah pamannya 

sekaligus salah seorang gurunya, sebagaimana ditulis 
oleh Imam Al Mizzi. 

 

2.   Nama : Abu Muhammad Abdullah bin Zaid bin ‘Aashim �  
 Kelahiran : Wafat 63 H 
 Negeri tinggal : Madinah 
 Komentar ulama : Sahabat yang masyhur  
 Hubungan Rowi : pernah berjihad pada waktu perang Uhud bersama 

Rasulullah �. 
 
(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib Ibnu 

Hajar) 
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Penjelasan Hadits : 

1. Yang dimaksud jangan berpaling adalah jangan memutuskan sholat, 
namun tetap lanjutkan sholatnya, kecuali kalau ia benar-benar kentut 
dengan indikasi terdengar bunyinya atau tercium baunya. Dalam riwayat 
Imam Bukhori di tempat lain lafadznya jelas demikian. Shahabat Abdullah 
bin Zaid � berkata : 

لُ  َطعُ  ، َشيًْئا الصالَةِ  ِفى َيِجدُ  الرُج الَةَ  أَيـَْق ى ، الَ  « قَالَ  الصعَ  َحت ا يَْسَم » رِيًحا يَِجدَ  َأوْ  صَْوًت  
“Seorang mendapatkan dalam sholatnya sesuatu, apakah ia harus memutuskan 

sholatnya?’. Nabi � menjawab : “jangan, sampai ia mendengar suara  atau mencium  
baunya”. 

2. Biasanya yang membuat was-was tersebut adalah setan sebagaimana 
Shahabat Ibnu Abbas � berkata, bahwa Nabi � bersabda : 

 طَانَ  ِإن حَ  َحتى َصالِتهِ  ِفي َوهُوَ  َأَحَدُكْم، يَأْتِي الشْي َدَتهُ  يـَْفَت  َوَجدَ  فَِإَذا ُيْحِدْث، َولَمْ  َأْحَدثَ  أَنهُ  ِإلَْيهِ  فـَيَُخيلُ  َمْقَع
عَ  َحتى يـَْنَصرِفَن  َفال َذلِكَ  َأَحُدُكمْ  هِ  َذلِكَ  رِيحَ  َيِجدَ  َأوْ  بُِأُذِنهِ  َذِلكَ  صَْوتَ  َيْسَم .بِأَنِْف  

“Sesungguhnya setan mendatangi kalian dalam sholat kalian, la lu ia meniup tempat duduk 

kalian, sehingga timbul perasaan telah berhadats, padahal sebenarnya ia tidak berhadats, 
jika kalian mendapatkan kondisi seperti ini, maka janganlah berpaling, sampai mendengar 

suara dengan telinganya atau mencium baunya dengan hidungnya” (HR. Thobroni, Al Bazar 
dan Imam Al Qo sim dalam Ath-Thuhur dengan sanad yang shahih, Imam Al Hait sami berkata : 

diriwayatkan oleh Thobroni dalam Al Kabir dan Al Bazar semisal dengan ini, para perowinya perowi 
shahih. Sanad Imam Qo sim terdiri dari Yazid dari Hisyam bin Hassaan dari Ibnu Abbas �, semua 

perowinya dinilai tsiqoh oleh Al Hafidz dalam “At Taqriib”). 
Hadits ini juga mendukung hadits Abu Huroiroh � sebelumnya yang 
mendefinisikan hadats dengan kentut dan ini adalah definisi dengan 
contoh, karena ini yang sering terjadi dalam kondisi sholat, bahwa hadats 
yang membatalkan wudhu adalah kentut. 

3. Mayoritas ulama mengambil hadits ini sebagai dalil bahwa orang yang 
telah berwudhu kemudian ragu baik didalam atau diluar sholat apakah ia 
telah berhadats atau tidak, maka dianggap wudhunya masih ada. Imam 
Abdur Rozak meriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri dan Ibrohim Nakho’I 
tentang harus berwudhu lagi jika keraguan terjadi diluar sholat, namun 
kalau didalam sholat tidak wajib berwudhu lagi. Namun pendapat ini 
lemah berdasarkan hadits diatas dan kaedah Isthihab yakni  

بالشك يزول ال األول أصله على باق الحكم أن  

“Bahwa hukum tetap atas asal yang pertama, tidak gugur karena keraguan” (dinuk il 
dari Jaamiu ahkamis sholat). 
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Sedangkan yang masyhur dari madzhab Malikiyah bahwa seorang yang 
yakin telah berwudhu kemudian ia ragu apakah telah berhadats maka 
wajib baginya berwudhu lagi (kalau hendak sholat) dalam riwayat lain 
disunnahkan. Ini adalah kondisi diluar sholat, adapun kalau didalam 
sholat, seorang yang tiba-tiba ragu apakah telah berhadats di tengah-
tengah sholat, maka ia tetap melanjutkan sholatnya, kemudian jika 
setelah selesai sholat ia yakin tidak berhadats, maka sholatnya sudah 
sah. Namun yang rajih adalah pendapat mayoritas ulama bahwa 
keraguan telah berhadats tidak membatalkan wudhu.  
Barangkali kalau diluar sholat seseorang yang mengalami kondisi ragu 
setelah ia berwudhu, dalam rangka keluar dari perselisihan dianjurkan 
baginya untuk mengulangi wudhunya lagi ketika hendak sholat, karena 
terdapat keutamaan juga bagi orang yang mengulangi wudhu. Nabi � 
bersabda : 

ِبِسَواكٍ  ُوُضوءٍ  ُكل  َوَمعَ  ، بُِوُضوءٍ  َصَالةٍ  ُكل  ِعْندَ  َألََمْرتهمْ  ُأمِتي َعَلى َأُشق  َأنْ  لَْوَال   
“Seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan memerintahkan mereka untuk 

berwudhu tiap kali sholat dan setiap kali berwudhu bersiwak” (HR. Ahmad dengan sanad 
shahih). 

Terdapat sebuah hadits dhoif tentang keutamaan mengulangi wudhu, 
sekalipun dalam kondisi suci yaitu : 

رٍ  َعلَى تـََوضأَ  َمنْ  رَ  ِبهِ  َلهُ  اللهُ  َكَتبَ  ُطْه َحَسَناتٍ  َعْش  
“Barangsiapa yang berwudhu diatas kondisi masih suci,  Allah �  akan menulis baginya 10 

kali kebaikan” (HR, Abu Dawud dan Tirmidzi, didhoifkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam 
Al Albani). 

Yang dimaksud 10 kali kebaikan dalam hadits ini, menurut Imam 
Syaukani dalam “Nailul Author” adalah mendapatkan pahala sebanyak 10 
kali lipat dari wudhu biasanya. Wallahu A’lam. 
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اْلُوُضوءِ  ِفى التْخِفيفِ  باب - 5  

Bab 5 Ringan dalam Wudhu 

 

Penjelasan : 

 

Maksud takhfiif adalah sebagaimana dikatakan Imam Al Muhalab : 
ى وهو سابغة، مرة وهو عليها، اليد إمرار من التكثر دون األعضاء غسل تمام يريد الصالة به تجزئ ما أدن  

“Yang dimaksud adalah menyempurnakan mencuci anggota tubuh (wudhu) tanpa 
memperbanyak membasuhnya dengan tangan yaitu membasuh dengan sangat dan ini 
adalah batasan minimum dianggap sah untuk sholat” (dinukil dari Syaroh Bukhori Ibnu 
Bathoh). 
 
Berkata Imam Bukhori : 

ثـَنَ  - 138 اَحد  هِ  َعْبدِ  بْنُ  َعِلىثـََنا قَالَ  الل رَِنى قَالَ  َعْمٍرو عَنْ  ُسْفَيانُ  َحد  - النِبى  َأن  َعباسٍ  ابْنِ  َعنِ  ُكَرْيبٌ  َأْخبـَ
ه اهللا صلى ثـََنا ُثم .  َفَصلى قَامَ  ُثم  - نـََفخَ  َحتى اْضَطَجعَ  قَالَ  َورُبَما - َصلى ُثم  نـََفخَ  َحتى نَامَ  - وسلم علي َحد 

بٍ  َعنْ  َعْمٍرو َعنْ  َمرةٍ  بـَْعدَ  َمرةً  ُسْفَيانُ  ِبهِ  ى ِعْندَ  ِبت  قَالَ  َعباسٍ  ابْنِ  عَنِ  ُكَرْي وَنةَ  َخالَِت  - النِبى  فـَقَامَ  ، لَيـَْلةً  مَيُْم
ه اهللا صلى لِ  ِمنَ  - وسلم علي لِ  بـَْعضِ  ِفى َكانَ  فـَلَما ، اللْي ه اهللا صلى - النِبى  قَامَ  اللْي  ِمنْ  فـَتـََوضأَ  - وسلم علي
 قٍ  َشنًفا ُوُضوًءا ُمعَل ُفهُ  - َخفِي ُلهُ  َعْمٌرو يَُخف ى َوقَامَ  - َويـَُقل ْأتُ  ُيَصلا َنْحًوا فَـتـََوضأَ  ِممتـََوض ،  فـَقُْمتُ  ِجْئتُ  ُثم 
ِلهِ ِشمَ  َعنْ  ُسْفَيانُ  قَالَ  َورُبَما - َيَسارِهِ  َعنْ  لَِنى - ا َعَلِنى فََحو هِ  َعنْ  فََج  ، اْضطََجعَ  ُثم  ، اللهُ  َشاءَ  َما َصلى ُثم  ، يَِميِن
الَةِ  ِإلَى َمَعهُ  فـَقَامَ  ، بِالصالَةِ  فَآَذَنهُ  الُْمَناِدى أَتَاهُ  ُثم  ، نـََفخَ  َحتى فـََنامَ  ى ، الصأْ  َولَمْ  َفَصلرٍ  قـُْلنَا.  يـَتـََوض  ِإن  وِلعَْم
ونَ  نَاًسا ه اهللا صلى - اللهِ  َرُسولَ  ِإن  يـَقُوُل ْعتُ  َعْمٌرو قَالَ .  قـَْلُبهُ  يـََنامُ  َوالَ  َعيـُْنهُ  تـََنامُ  - وسلم علي دَ  َسِم  بْنَ  ُعبـَْي

ىٌ  األَنِْبَياءِ  ُرْؤيَا يـَقُولُ  ُعَمْيرٍ  مِ  ِفى أَرَى ِإنى(  قـَرَأَ  ُثم  ، َوْح حُ  أَنى الَْمَنا ) كَ َأْذَب  
4). Hadits no. 138 
“Haddatsanaa Ali bin Abdullah ia berkata, haddatsanaa Sufyan dari ‘Amr ia berkata, 

akhbaronii Kuroib dari Ibnu Abbas bahwa Nabi � tidur hingga mendengkur lalu sholat dan 
terkadang beliau berbaring hingga mendengkur lalu sholat. 

Kemudian haddatsanaa Sufyan pada kesempatan lain dari ‘Amr dari Kuroib dari Ibnu Abbas 

� ia berkata : ‘aku bermalam di rumah bibiku Maimunah �  pada suatu malam, lalu Nabi �  

sholat bangun pada malam tersebut, pada sebagian malam Beliau � bangun lalu berwudhu 
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dari air geriba yang digantung dengan wudhu yang ringan – ‘Amr menunjukkan sifat 

ringannya dan sedikitnya- lalu Beliau � sholat. Aku pun berwudhu dengan wudhu yang biasa  

dilakukan, la lu aku mendatangi Beliau � disamping kirinya –terkadang Sufyan mengatakan 

disebelah kirinya- maka Beliau � memindahkanku menjadi disebelah kanannya, lalu Nabi �  

sholat sesuai yang dikehendaki Allah �,  kemudian Beliau � berbaring, la lu tertidur hingga 

mendengkur, lalu Muadzin mengumandangkan adzan sholat, maka Nabi � pun sholat 

bersama jamaah, Beliau � sholat tanpa berwudhu lagi’. 

Kami berkata kepada ‘Amr : ‘sesungguhnya orang-orang mengatakan bahwa Rasulullah �  
tidur matanya, namun hatinya tidak tidur’. Amr berkata : ‘aku mendengar Ubaid bin Umair 

berkata se sungguhnya mimpi para Nabi �  adalah wahyu, la lu beliau membaca ayat : 
“sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu” (QS. Ash-Shooffaat (37) 

: 102). 
Muslim pada no. 763 

 
Penjelasan biografi perowi hadits : 
 
Semua perowinya telah berlalu keterangannya. Kecuali : 
1.   Nama : Abu Risydiin Kuroib Maula Ibnu Abbas 
 Kelahiran : Wafat 98 H 
 Negeri tinggal : Madinah 
 Komentar ulama : Tabi’I Wasith. Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma’in, Imam 

Nasa’I, Imam Ibnu Sa’ad dan Imam Ibnu Hibban.  
 Hubungan Rowi : Ibnu Abbas � adalah tuannya sekaligus gurunya. 
 
(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib Ibnu 

Hajar) 

 
Penjelasan Hadits : 

1. Hadits ini dijadikan dalil oleh Imam Bukhori bolehnya ringan dalam 
berwudhu yakni dalam bentuk tidak banyak menggunakan air dan 
membasuh anggota wudhu, serta tidak menambah jumlah basuhannya 
lebih dari 1 kali sampai 3 kali. 

2. Tidur sebenarnya membatalkan wudhu, namun khusus untuk Nabi � 
karena sesungguhnya hati Beliau � tidak tidur hanya kedua matanya saja 
yang tertutup ketika tidur, sehingga wudhunya tidak batal karena 
tidurnya. 

3. Kata Imam Ibnu Bathoh dalam “Syaroh Bukhori”  
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ل مخالف وهذا يمينه، عن ال خلفه يقوم إنه واحد رجل مع صلى إذا اإلمام إن: قوله فى حنيفة أبى على رد  - النبى لفع
.- وسلم عليه اهللا صلى  

“Bantahan terhadap Abu Hanifah yang mengatakan : ‘Imam jika sholat bersama 1 
orang, maka orang tersebut dibelakangnya bukan disebelah kanannya, ini 
menyelisihi yang dilakukan oleh Nabi �”. 

4. Wudhu seperti ini dapat diterapkan ketika misalnya seseorang akan 
melaksanakan sujud tilawah atau sujud syukur agar tidak 
memperpanjang waktunya dalam berwudhu. Atau kalau berkepanjangan 
dalam wudhu, sedangkan waktu sholat hampir habis, maka wudhu ini 
bisa diterapkan. 

 
 
 
 
 
  



Penjelasan Shahih Bukhori Kitab Wudhu Hal 30 

 

الُْوُضوءِ  ِإْسَباغِ  باب - 6  
رَ  ابْنُ  َوَقالَ  َقاءُ  اْلُوُضوءِ  ِإْسَباغُ  عَُم اِإلنـْ  

Bab 6 Menyempurnakan Wudhu 

Ibnu Umar � berkata : ‘Menyempurnakan wudhu adalah Kebersihan’ 

 

Penjelasan : 

Menyempurnakan wudhu adalah sebagaimana dikatakan penta’liq 
kitab Mushonaf Imam Ibnu Abi Syaibah : 

يكون ما وأتم بأفضل غسله مفروض عضو كل غسل أي إحسانه  

“Memperbagusnya yaitu mencuci semua anggota wudhu yang wajib dengan basuhan 
yang paling utama dan paling sempurna yang dapat dilakukan”. 

Perkataan Shahabat Ibnu Umar � diriwayatkan dengan sanad 
bersambung oleh Imam Abdur Rozak dalam “Al Mushonaf” dengan sanad 
shahih, sebagaimana dikatakan Al Hafidz dalam “Al Fath”. 
  
Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا - 139 هِ  َعْبدُ  َحدَلَمةَ  بْنُ  الل ةَ  بْنِ  ُموَسى َعنْ  َماِلكٍ  َعنْ  َمْس بٍ كُ  َعنْ  ُعقَْب ى َرْي َمةَ  َعنْ  عَباسٍ  ابْنِ  مَوَْل  بْنِ  ُأَسا
َعهُ  أَنهُ  َزيْدٍ  ه اهللا صلى - اللهِ  َرُسولُ  َدفَعَ  يـَقُولُ  َسِم ةَ  ِمنْ  - وسلم علي ْعبِ  َكانَ  ِإَذا َحتى َعرََف فـََبالَ  نـََزلَ  بِالش ،  ُثم 

غِ  َولَمْ  تـََوضأَ  تُ .  الُْوُضوءَ  يُْسِب لَ .  اللهِ  َرُسولَ  يَا الصالَةَ  فـَقُْل الَةُ  « فـَقَا ا ، فـَرَِكبَ .  » َأَماَمكَ  الصَجاءَ  فـَلَم 
غَ  ، فـَتـََوضأَ  نـَزَلَ  الُْمْزَدِلَفةَ  تِ  ُثم  ، الُْوُضوءَ  فَأَْسَب رِبَ  َفَصلى الصالَةُ  أُِقيَم هِ  ِفى َبعِيَرهُ  ِإنَْسانٍ  ُكل  أَنَاخَ  ُثم  ، الَْمْغ  َمْنزِِل

،  تِ  ثُم ل  َولَمْ  َفَصلى اْلِعَشاءُ  أُِقيَم ُهَما ُيَص نـَ بـَيـْ  
5). Hadits no. 139 
“Haddatsanaa Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Musa bin Uqbah dari Kuroib maula  

Ibnu Abbas � bahwa ia mendengar dari Usamah bin Zaid � yang berkata : ‘Rasulullah �  

bertolak dari Arofah, sehingga pada saat sampai di celah perbukitan, Nabi � turun, lalu 

kencing, kemudian berwudhu namun tidak menyempurnakannya’. Aku berkata :  ‘Sholat, 

wahai Rasulullah?’. Nabi �  menjawab : “sholat didepanmu”. Lalu Beliau � melanjutkan 

perjalanan, ketika sampai di Muzdalifah Nabi � turun, lalu berwudhu dan menyempurnakan 

wudhunya, kemudian diiqomati sholat, Nabi � sholat Maghrib, kemudian setiap orang  

menderumkan ontanya di tempatnya, lalu diiqomati Isya, Nabi � sholat Isya dan tidak ada 
diantara keduanya sholat lain”. 
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Muslim pada no. 3146 

  
Penjelasan biografi perowi hadits : 
 
Semua perowinya telah berlalu keterangannya. Kecuali : 
 
1.   Nama : Abu Muhammad Musa bin Uqbah 
 Kelahiran : Wafat 141 H atau setelahnya 
 Negeri tinggal : Madinah 
 Komentar ulama : Tabi’I Shoghir. Ditsiqohkan oleh Imam Malik, Imam 

Ahmad, Imam Ibnu Ma’in, Imam Abu Hatim, Imam Ibnu 
Sa’ad, Imam Nasa’I, Imam Al’ijli dan Imam Ibnu Hibban.  

 Hubungan Rowi : Abdullah bin Zaid bin ‘Aashim � adalah pamannya 
sekaligus salah seorang gurunya, sebagaimana ditulis 
oleh Imam Al Mizzi. 

 

2.   Nama : Abu Muhammad � Usmah bin Zaid �  
 Kelahiran : Wafat 54 H 
 Negeri tinggal : Madinah 
 Komentar ulama : Sahabat yang masyhur  
 Hubungan Rowi : Sebelum meninggal, Rasulullah � pernah 

mengangkatnya sebagai panglima perangnya. 
 
(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib Ibnu 

Hajar) 

Penjelasan Hadits : 

1. Rasulullah � melakukan wudhu yang pertama tidak dengan sempurna, 
kemungkinan karena Beliau � buru-buru untuk segera keluar ke 
Muzdalifah, demikian yang dikatakan oleh Imam Al Muhalab dari 
penukilan syaroh Bukhori Imam Ibnu Bathoh. 

2. Sebagian pensyaroh ada yang mengatakan bahwa wudhu yang khofif ini 
adalah wudhu istinja, maka ini tidak tepat, Imam Ibnu Bathoh dalam 
syaroh Bukhori telah membantahnya alasanya, bahwa Nabi � telah 
menggunakan air untuk beristinja, hanya saja ketika beliau kencing tentu 
tidak ada seorang yang mendekati Beliau �, buktinya ketika Usamah 
melihat beliau � berwudhu, Usamah menyangka Nabi � akan 
mengerjakan sholat. Seandainya wudhu ini adalah wudhu istinja, tentu 
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Nabi � akan menjawab bahwa ini widhu untuk istinja bukan wudhu untuk 
sholat, karena sunnah mengerjakan sholat di Muzdalifah. 

3. Kebiasaan Nabi � adalah menyempurnakan wudhu, apa yang dinukil 
sebelumnya Beliau � wudhu khofif min babi jawas (sekedar pembolehan). 

4. Namun hendaknya dalam perbuatan menyempurnakan wudhu ini untuk 
tidak berlebih-lebihan, hal ini tidak perselisihan dikalangan ulama tentang 
tidak disukainya boros dalam berwudhu. 

5. Adapun berkaitan dengan sholat akan dibahas pada babnya, Insya Allah. 
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َديْنِ  اْلَوْجهِ  َغْسلِ  باب - 7 ةٍ  ِمنْ  بِاْلَي َواِحَدةٍ  َغْرَف  

Bab 7 Membasuh Wajah dengan Kedua Tangan  

dari Satu Cidukan 

 

Penjelasan : 

 

Ghurfah (cidukan) kata Imam Al ‘Aini dalam “Umdahtul Qori” adalah : 

الكف ملء وهي المغروف بمعنى وبالضم المصدر بمعنى بالفتح والغرفة  

“Ghurfah dengan difathahkan Ghorfah bermakna masdar dan dengan didhomahkan 
Ghurfah bermakna maghruf yaitu sepenuh telapak tangan”. 
Maka maksud judul ini adalah sebagai catatan tidak dipersyaratkannya 
untuk mengambil air dengan kedua tangan semuanya, cukup dengan satu 
tangan saja, demikian yang dikatakan Al Hafidz dalam “Al Fath”. 
 
Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا - 140 دُ  َحدِحيمِ  َعبْدِ  بْنُ  ُمَحمَرنَا قَالَ  الر ةَ  بُوأَ  َأْخبـَ َزاِعى  َسلََم ةَ  بْنُ  َمنُْصورُ  الُْخ َرنَا قَالَ  َسلََم  - ِبالَلٍ  ابْنُ  َأْخبـَ
َمانَ  يـَْعِنى مَ  بْنِ  َزيْدِ  َعنْ  - ُسلَْي ءِ  َعنْ  أَْسَل  ِمنْ  َغرَْفةً  أََخذَ  ُثم  ، َوْجَههُ  فـََغَسلَ  تـََوضأَ  أَنهُ  عَباسٍ  ابْنِ  َعنِ  َيَسارٍ  بْنِ  َعطَا
ةً  أََخذَ  ُثم  ، َواْستـَْنَشقَ  ِبَها ْضَمضَ فَمَ  ، َماءٍ  َعلَ  ، َماءٍ  ِمنْ  َغرَْف َذا ِبَها َفَج  فـََغَسلَ  ، اُألْخرَى يَِدهِ  ِإلَى َأَضافـََها ، َهَك
َههُ  ِبِهَما ةً  َأَخذَ  ُثم  ، َوْج ى َيَدهُ  ِبَها فـََغَسلَ  ، َماءٍ  ِمنْ  َغرَْف ةً  َأَخذَ  ثُم  ، الْيُْمَن رَى يََدهُ  ِبَها فـََغَسلَ  ، مَاءٍ  ِمنْ  َغرَْف  ، الُْيْس
 حَ  ُثم ى رِْجِلهِ  عََلى فـََرش  َماءٍ  ِمنْ  َغرَْفةً  َأَخذَ  ُثم  ، ِبَرْأِسهِ  َمَس  ِبَها فـََغَسلَ  ، ُأْخَرى َغرَْفةً  َأَخذَ  ُثم  ، َغَسَلَها َحتى الْيُْمَن

رَى يـَْعِنى - رِْجَلهُ  تُ  َهَكَذا قَالَ  ُثم  - الُْيْس يـَتـََوضأُ  - وسلم عليه اهللا صلى - اللهِ  َرُسولَ  َرأَْي  
6). Hadits no. 140 

“Haddatsanaa Muhammad bin Abdur Rokhim ia berkata akhbaronaa Abu Salamah Al 
Khuzaa’I Manshur b in Salamah ia  berkata akhbaronaa Ibnu Bilaal yakni Sula iman dari Zaid 

bin Aslam dari ‘Athoo bin Yasaar dari Ibnu Abbas � bahwa beliau � berwudhu, la lu 
membasuh wajahnya, lalu mengambil satu ciduk air, kemudian berkum ur-kumur dan 

menghirup air kehidung, lalu mengambil seciduk a ir dibasuh tangan kanannya, la lu mengambil 
seciduk air dibasuh tangan kirinya, lalu mengusap kepalanya, lalu mengambil seciduk air,  

menyela-nyela kaki kanannya hingga membasuhnya, lalu mengambil seciduk air membasuh 

kakinya –yakni yang kiri-, lalu berkata : ‘demikian aku melihat Rasulullah � berwudhu’. 
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Penjelasan biografi perowi hadits : 
 
Semua perowinya telah berlalu keterangannya. Kecuali : 
 
1.   Nama : Abu Yahya Muhammad bin Abdur Rokhim Al Bazaaz 
 Kelahiran : Lahir 185 H wafat 255 H 
 Negeri tinggal : Baghdad 
 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Abdullah bin Ahmad bin Hambal, 

Imam Nasa’I, Imam Daruquthni dan Imam Ibnu Hibban. 
Imam Abu Hatim menilainya, shoduq. 

 Hubungan Rowi : Abu Salamah adalah salah seorang gurunya dan tinggal 
senegeri dengannya, sebagaimana ditulis oleh Imam Al 
Mizzi. 

 

2.   Nama : Abu Salamah Manshur bin Salamah bin Abdul Aziz 
 Kelahiran : Wafat 210 H 
 Negeri tinggal : Baghdad 
 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma’in, Imam Ibnu Sa’ad dan 

Imam Ibnu Hibban. Imam Ibnu Adiy menilainya, laa 
ba’sa bih. 

 Hubungan Rowi : Sulaimana adalah salah seorang gurunya, sebagaimana 
ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 
(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib Ibnu 

Hajar) 

Penjelasan Hadits : 

1. Hadits ini menunjukkan bahwa urutan wudhu dengan mencuci tangan, 
lalu berkumur-kumur lalu menghirup air kehidung, lalu membasuh wajah, 
lalu membasuh kedua tangan, lalu mengusap kepala, lalu membasuh kaki 
adalah sunah, bukan wajib. Karena disini Shahabat Ibnu Abbas � 
mendahulukan membasuh wajah sebelum berkumur-kumur dan 
seterusnya, yang mana beliau � menyandarkannya kepada perbuatan 
Nabi �. Imam Al Albani ketika memberikan catatan terhadap fiqhus sunah 
syaikh Sayyid Sabiq yang mengatakan fardhu wudhu yang keenam 
adalah tertib, kata Imam Al Albani : 

اد زاد"  في به صرح حيث اهللا رحمه القيم ابن هذا في المؤلف تبع  أخرجه بما"  الجياد التعليقات"  في تعقبته وقد"  المع
 فغسل فتوضأ بوضوء وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أتي: "  قال كرب معدي بن المقدام عن داود أبو طريقه ومن أحمد
ه برأسه ومسح ثالثا واستنشق مضمض ثم ثالثا عيهذرا غسل ثم ثالثا وجهه غسل ثم ثالثا كفيه  وباطنهما ظاهرهما وأذني
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 يدل وهو"  المختارة"  في الضياء أخرجه وقد " صالح إسناده: "  الشوكاني وقال صحيح وسنده " ثالثا رجليه وغسل
إسناده حسنا حجر ابن والحافظ النووي إن:  فأقول هنا وأزيد الترتيب وجوب عدم على  

“Penulis (Syaikh Sayyid Sabiq) mengikuti Ibnul Qoyyim yang mana beliau 
menjelaskan hal ini dalam “Zaadul Ma’ad” dan aku telah mengkrit iknya dalam 
“Ta’liqootul Jiyad” berdasarkan riwayat Ahmad dari jalan Dawud dari Al Miqdaam bin  
Ma’diy Karib bahwa ia berkata : ‘Rasulullah � dihadirkan air wudhu, lalu beliau � 
pun berwudhu, beliau membasuh kedua telapak tangannya 3 kali, lalu wajahnya 3 
kali lalu membasuh lengannya 3 kali lalu berkumur-kumur dan inst insyaq 3 kali, lalu  
mengusap kepalanya dan kedua telinganya luar dan dalamnya lalu membasuh 
kedua kakinya 3 kali’. 
Sanadnya shahih. Syaukani berkata : ‘sanadnya sholih’ telah dikeluarkan oleh Adh-
Dhiyaa dalam “Al Mukhtaroot” dan ini menunjukkan t idak wajibnya tert ib. Aku (Al 
Albani) tambahkan : ‘sesungguhnya Nawawi dan Al Hafidz Ibnu Hajar 
menghasankan sanadnya’” (Tamamul Minnah). 
Saya tambahkan dalam artikel saya tata cara berwudhu : “Dari hadist ini 
menunjukkan t idak wajibnya tert ib wudhu’ yaitu dari perbuatan beliau yang 
mendahulukan membasuh muka daripada berkumur-kumur dan berist insyaq, 
sehingga tertib dalam wudhu’ dibawa kepada sunnah. Dan ini dipegangi oleh 
madzhab Hanafi. Akan tetapi bisa kita katakan bahwasannya yang harus tert ib 
(berurutan) adalah 4 anggota wudhu sebagaimana disebutkan dalam ayat diatas 
adapun selebihnya maka hukumnya adalah sunnah saja seperti mendahulukan 
berkumur dan berist insyaq dengan membasuh wajah, mendahulukan mencuci 
bagian yang kanan dengan yang kiri pada saat membasuh tangan dan kaki atau 
mendahulukan membasuh rambut dengan telinga ketika membasuh kepala. 
Sehingga pendapat jumhur yang mengatakan wajib tert ib tetap berlaku. (lihat Tafsir 
Asa’di  pada surat Al-Maidah ayat 6)”. 

2. Hadits ini menunjukkan air musta’mal (bekas pakai) suci mensucikan. 
3. Hadits ini menunjukkan disunahkan untuk memulai tangan dan kaki dari 

sebelah kanan dulu. 
4. Terdapat didalamnya perbuatan menghemat pemakaian air dalam 

berwudhu. 
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اْلِوَقاعِ  َوِعْندَ  َحالٍ  ُكل  َعَلى التْسِمَيةِ  باب - 8  

Bab Membaca Basmalah Pada Setiap Keadaan  

dan Ketika Berhubungan Badan 

 

Penjelasan : 

 
Maksud Imam Bukhori memberikan judul bab ini adalah hendaknya 

seseorang membaca Basmalah sebelum berwudhu, karena kalimat “  اهللا بسم
الرحيم الرحمن ” jika diungkapkan secara nahwu menunjukkan kepada kita agar 

sebelum memulai suatu perkara, kita membaca bismillah. Imam Ibnu 
Utsaimin dalam “Syarah Tsalatul Ushul” berkata : 

ام مناسب مؤخر فعل بمحذوف متعلق والمجرور لجار  في األصل ألن فعالً  وقدرناه .أصنف أو أكتب اهللا باسم قديرهت للمق
  :لفائدتين مؤخراً  وقدرناه .األفعال العمل
داءة التبرك: األولى حانه اهللا باسم بالب   .وتعالى سب
  .الحصر يفيد المتعلق تقديم ألن الحصر إفادة: الثانية

د على أدل ألنه مناسباً  وقدرناه اً  نقرأ أن يدنر  عندما مثالً  قلنا فلو المرا  لكن أبتدئ، بماذا يدرى ما أبتدئ، اهللا باسم:  كتاب
د على أدل يكون أقرأ اهللا باسم .به أبتدئ الذي المرا  

“Jar dan Majrur dikaitkan dengan fi’il yang diakhirkan yang sesuai dengan situasinya, 
perkiraannya adalah “Bismillah aku menulis atau aku mengarang”. Kami takdirkan 
dengan fi’il karena asal dalam perbuatan adalah Fi’il dan kami takdirkan fi’il tersebut 
diakhirkan karena ada dua faedah : 
1. Tabaruk (mencari berkah) dengan mendahulukan nama Allah �. 
2. Memberikan faedah pembatasan, karena mendahulukan Muta’aliqnya memberikan 

faedah pembatasan. 
Kemudian kami takdirkan sesuai dengan situasi, karena ini lebih tepat dari yang 
diinginkan, sekiranya misalnya ketika kita ingin membaca buku, lalu kita berkata 
“Dengan Nama Allah � aku memulai” maka t idak jelas dengan apa aku mulai? Namun 
jika k ita berkata “Dengan Nama Allah � aku membaca” ini akan lebih jelas atas apa 
yang diinginkan yang ia akan memulai akt ivitas tersebut”. 
 

Dari penjelasan Imam Ibnu Utsaimin diatas dalam meng-I’rob 
Basmalah, jelaslah bagi kita didalam memulai aktivitas apapun, apalagi 
ibadah, hendaknya kita memulainya dengan Basmalah untuk mencari 
keberkahan dari Allah �. Dan yang menunjukkan kecerdasan Imam Bukhori, 
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beliau merangkaikan judul bab ini dengan amalan Tasmiyah ketika seorang 
hendak berhubungan badan yang nanti haditsnya akan beliau turunkan, 
mengisyaratkan kepada kita bahwa, seandainya seorang yang akan 
melampiaskan syahwatnya kepada istrinya saja perlu membaca tasmiyah, 
apalagi seorang yang akan menghadap kepada Penciptanya yang ia akan 
bermunajat kepada Rabbnya dalam sholat, maka tentu ini lebih utama dan 
lebih pantas ia membaca Basmalah dulu ketika akan bersuci. 

 
Sebenarnya terdapat dalil khusus disyariatkannya membaca Basmalah 

ketika hendak berwudhu, namun barangkali Imam Bukhori menganggap 
hadits-hadits tersebut tidak masuk dalam kriterianya untuk dijadikan hujjah, 
sehingga beliau cukup berpegang dengan hadits-hadits umum tentang 
keutamaan membaca Basmalah ketika hendak memulai suatu aktivitas. Dan 
Alhamdulillah saya telah mentakhrij hadits-hadits berkaitan dengan syariat 
membaca Basmalah ini ketika seorang hendak berwudhu dan merujuklah 
kesana bagi yang ingin mengetahui status haditsnya. 
 
Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا - 141 َحد  هِ  َعْبدِ  بْنُ  َعِلىثـََنا قَالَ  الل رٌ  َحد ْعدِ  أَبِى بْنِ  َساِلمِ  َعنْ  َمْنُصورٍ  َعنْ  َجرِي  ابْنِ  َعنِ  ُكَرْيبٍ  عَنْ  اْلَج
غُ  َعباسٍ  ُل ه اهللا صلى - النِبى  ِبهِ  يـَبـْ م  اللهِ  مِ ِبسْ  قَالَ  َأْهَلهُ  أَتَى ِإَذا أََحَدُكمْ  َأن  لَوْ  « قَالَ  - وسلم علي َنا اللُه  َجنبـْ

طَانَ  بِ  الشْي ْيطَانَ  َوَجنَنا َما الش ُهَما فـَُقِضىَ .  َرزَقـْتـَ نـَ » يَُضرهُ  َلمْ  ، َولَدٌ  بَـيـْ  

7). Hadits no. 141 

“Haddatsanaa Ali bin Abdullah ia berkata, haddatsanaa Jariir dari Manshur dari Salim bin 

Abil Ja’diy dari Kuroib dari Ibnu Abbas �, Nabi �  menyampaikan kepada kami, Beliau �  
bersabda : “Sekiranya salah satu diantara kalian akan mendatangi keluarganya, maka bacalah 

“dengan nama Allah �,  ya Allah jauhkanlah kami dari syaithon dan jauhkanlah syaithon dari 
apa yang engkau berikan kepada kami”, maka jika ditakdirkan ia memiliki anak, syaithon 

tidak akan memudhorotkannya”. 
Muslim meriwayatkannya no. 3606 

 
Penjelasan biografi perowi hadits : 
 
Semua perowinya telah berlalu keterangannya. Kecuali : 
1.   Nama : Saalim bin Abil Ja’di 
 Kelahiran : Wafat  97 H atau 98 H atau 100 H atau setelahnya 
 Negeri tinggal : Kufah 
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 Komentar ulama : Tabi’I Wasith. Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma’in, Imam 
Abu Zur’ah, Imam Ibnu Sa’ad, Imam Nasa’I dan Imam 
Ibnu Hibban.  

 Hubungan Rowi : Kuroib salah seorang gurunya, sebagaimana ditulis oleh 
Imam Al Mizzi. 

 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib Ibnu 

Hajar) 

Penjelasan Hadits : 

1. Disyariatkannya membaca basmalah ketika akan melakukan aktivitas 
apapun, terutama ketika akan berwudhu, begitu juga ketika akan 
berhubungan badan dengan istrinya. 

2. Salah satu faedah pembacaan Basmalah adalah syaithon tidak akan 
memudhorotkan kita, karena sebagaimana telah disinggung sebelumnya, 
terkadang syaithon meniup tempat duduk kita ketika sedang sholat, 
sehingga kita was-was apakah wudhu kita telah batal yang menyebabkan 
kekhusyukan dalam sholat terganggu. 

3. Jangan biarkan syaithon menikmati sebagian perbuatan kita, dengan cara 
kita senantiasa membaca Basmalah ketika akan memulai aktivitas kita, 
sebelum makan membaca Basmalah, sehingga syaithon tidak ikut makan 
bersama kita, sebelum tidur juga membaca basmalah, sehingga syaithon 
tidak memiliki tempat untuk bermalam di tempat tidur kita dan 
seterusnya. Hal ini karena syaithon adalah musuh abadi umat manusia. 
Allah � berfirman : 

 طَانَ  ِإن ا فَاتِخُذوهُ  َعُدو  َلُكمْ  الشْي َما َعُدوهُ  َيْدُعو ِإن َحابِ  ِمنْ  لَِيُكونُوا ِحْزَب عِيرِ  َأْص الس  

“Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh(mu), karena 

sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi 
penghuni neraka yang menyala-nyala” (QS. Fathir (35) : 6). 

Nabi sholallahu alaihi wa salam bersabda : 

هِ قَاَل الشْيطَاُن الَ َمِبيَت لَُكمْ وَ  َعَشاَء. َوِإذَا َدَخلَ ِإَذا َدَخلَ الرُجلُ بـَْيَتُه َفَذَكَر اللهَ ِعْنَد ُدُخوِلهِ َوِعْنَد َطَعاِم الَ 
اِمهِ قَاَل َأْدرَْكُتُم الَْمِبيَت فـََلْم َيْذُكرِ اللهَ ِعْنَد ُدُخوِلهِ قَاَل الشْيطَاُن َأْدرَْكُتمُ الَْمِبيَت. َوِإَذا َلمْ َيذُْكِر اللهَ ِعْنَد َطعَ 

 َوالَْعَشاءَ 
“Jika seorang masuk rumah, lalu menyebut nama Allah ketika memasukunya dan ketika  

makan, maka setan berkata (kepada teman-temanya) : ‘tidak ada tempat menginap dan 
makan malam’. Jika seorang masuk rumah tanpa menyebut nama Allah, maka setan 
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berkata : ‘kalian mendapatkan tempat menginap’. Jika ia tidak menyebut nama Allah 
ketika makan, setan berkata : ‘kalian mendapatkan tempat menginap dan makan malam” 

(HR. Muslim). 
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اْلَخَالءِ  ِعْندَ  يـَُقولُ  َما باب - 9  

Bab 9 Doa yang Diucapkan ketika ke Jamban 

 

Penjelasan : 

 
Bab ini menjelaskan doa yang dibaca seorang Muslim ketika akan 

masuk ke jamban untuk buang hajat, baik buang air kecil maupun buang air 
besar. Imam Bukhori akan menampilkan doa masuk jamban pada hadits 
yang dibawakan pada bab ini, adapun doa keluar jamban beliau tidak 
mencantumkannya, kemungkinan karena Imam Bukhori memandang hadits-
hadits yang berkaitan dengan doa keluar jamban tidak masuk kriterianya 
atau sebab lain. 

 
Doa keluar jamban telah diajarkan oleh Rasulullah � kepada umatnya, 

dan kami telah menguraikan status haditsnya pada tulisan kami “Takhrij 
hadits Ghufronaak” dan “Takhrij hadits doa keluar jamban”, silakan 
merujuknya bagi yang ingin penjelasan lebih. 

 
Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا - 142 ثـََنا قَالَ  آدَمُ  َحد ةُ  َحد ْعتُ  قَالَ  ُصَهْيبٍ  بْنِ  اْلَعِزيزِ  َعْبدِ  َعنْ  ُشْعَب  صلى - النِبى  َكانَ  يـَقُولُ  أَنًَسا َسِم
ه اهللا لَ  ِإذَا - وسلم علي الَءَ  َدَخ هُ .  » َواْلَخَباِئثِ  اْلُخُبثِ  ِمنَ  ِبكَ  أَعُوذُ  ِإنى اللُهم  « قَالَ  اْلَخ رَةَ  ابْنُ  تَابـََع  َعنْ  َعرَْع

ةَ  عَنْ  ُغْنَدرٌ  َوقَالَ .  ُشْعَبةَ  الَءَ  أَتَى ِإَذا ُشْعَب لَ .  اْلَخ ى َوقَا دٍ  َعنْ  ُموَس لَ  ِإذَا َحما لَ .  َدَخ دُ  َوقَا ثـَنَا زَيْدٍ  بْنُ  َسِعي َحد 
لَ  أَنْ  أََرادَ  ِإَذا اْلَعِزيزِ  َعْبدُ  . َيْدُخ  

8). Hadits no. 142 

“Haddatsanaa Adam ia berkata, haddatsanaa Syu’bah dari Abdul Aziz bin Shuhaib ia  

berkata, aku mendengar Anas � berkata : ‘adalah Nabi � jika akan masuk jamban berdoa : 

“Ya Allah aku berlindung kepada engkau dari Al Khubuts dan Al Khobaits”’. 
Ibnu ‘Ar’aroh dari Syu’bah. Ghundar berkata dari Syu’bah : ‘jika mendatangi jamban’. Musa 

berkata dari Hammaad : ‘jika masuk’. Sa ’id bin Zaid berkata, haddatsanaa Abdul Aziz ‘jika  

ingin masuk (ke jamban)’. 
Muslim meriwayatkannya pada no. 867 
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Penjelasan biografi perowi hadits : 
 
Semua perowinya telah berlalu keterangannya. 
 
Penjelasan Hadits : 

1. Disyariatkan membaca doa ini ketika akan masuk jamban, bukan setelah 
masuk berada di jamban, karena sekalipun dalam hadits ini 
menggunakan fi’il madhi “dakhola” (telah masuk), namun yang dimaksud 
adalah fi’il mudhori “idza arooda an yadkhula” (jika akan masuk jamban). 
Demikian penjelasan Imam Bukhori dari Imam Hammad dan Imam Abdul 
Aziz yang dinukil setelah membawakan hadits ini. 

2. Imam Shon’ani dalam “Subulus Salam” (1/232) mengatakan makna 
“Khubuts” dan “Khobaits”, kata beliau : 

 َجَمةِ  اْلَخاءِ  ِبضَم م  الُْمْع انـَُها َويَُجوزُ  اْلُمَوحَدةِ  َوَض ثٍ :  َجْمعُ  ، إْسَك بَاِئثُ [  َخبِي ةٍ :  َجْمعُ ]  َواْلَخ  ذُُكورَ  بِاْألَولِ  يُرِيدُ  ، َخبِيَث
اِطينِ  ُهمْ  َوبِالثاِني ، الشَي إنَاثـَ  

“(Khubuts) dengan didhomah ‘kho’-nya dan ‘ba’-nya boleh juga disukun ‘ba’-nya 
(sehingga dibaca “Khubtsun”-pent.) adalah jamak (bentuk plural) dari “Khobiits”. 
Sedangkan “Khobaits” adalah jamak dari “Khobiitsah”. Yang dimaksud adalah yang 
pertama (Khubuts) art inya syaithon laki-lak i sedangkan yang kedua (Khobaits) 
adalah syathon perempuan”. 

3. Sebagian ulama mengatakan adanya tambahan mengucapkan basmalah 
ketika masuk ke jamban tersebut, seperti perkataan Imam Majdudin 
Taimiyah kakeknya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam “Al Muntaqo” : 

م  اللهِ  ِبْسمِ : "  يـَقُولُ  َكانَ  ُسنَنِهِ  ِفي َمنُْصورٍ  ْبنِ  َولَِسِعيدِ  بَاِئثِ  اْلُخْبثِ  ِمنْ  ِبكَ  أَعُوذُ  إني اللُه " ) َواْلَخ  
“dalam riwayat Sa’id bin Manshur dalam sunnahnya, Nabi � berdoa : “Bismillah  
dst..”. 
Imam Al Albani telah menjelaskan status tambahan ini dalam kitabnya 
“Tamamul Minnah” : 

 نجيح معشر أبي طريق من)  1/  1" (  المصنف"  في أيضا شيبة أبي ابن أخرجها فقد البسملة بزيادة سعيد رواية وأما
 فال فضعي معشر وأبو)   64/  1" (  العلل"  في حاتم أبي ابن رواه نحوه وكذا أنس عن طلحة أبي بن اهللا عبد عن

 روى وقد" : "  الفتح"  في قال فقد الزيادة هذه على يقف لم حجر ابن الحافظ أن لي ويظهر  الزيادة هذه منه تقبل
:  قال األمر بلفظ - أنس عن يعني - صهيب بن العزيز عبد عن المختار بن العزيز عبد طريق من الحديث هذا المعمرى

تم إذا"   التسمية زيادة وفيه مسلم شرط على وإسناده"   والخبائث الخبث من باهللا أعوذ اهللا بسم:  فقولوا الخالء دخل
ية هذه غير في أرها ولم  عن صهيب بن العزيز عبد عن الحديث طرق لكل لمخالفتها شاذة عندي وهي:  قلت"   الروا
 عنه قتادة طريق من أنس عن آخر حديث في رويت وقد  إليهم اإلشارة سبقت ممن وغيرهما"  الصحيحين"  في أنس
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 فيه اضطرب السياق بهذا ضعيف لكنه"   اهللا بسم:  فليقل الخالء أحدكم دخل فإذا محتضرة الحشوش هذه: "  بلفظ
ة بعض  أتى فإذا محتضرة الحشوش هذه إن: "  بلفظ مرفوعا أرقم بن زيد مسند من أنه والصواب ومتنه سنده في الروا

 صحيح"  في بينته كما البخاري شرط على صحيح وإسناده"   والخبائث الخبث من باهللا أعوذ:  فليقل الخالء أحدكم
 جاء قد لكن منكر أو شاذ أنس عن طريقين من الحديث هذا في البسملة فذكر وبالجملة)   4(  برقم"  داود أبي سنن

 أعين بين ما ستر: "  بلفظ مرفوعا عنه اهللا رضي علي حديث وهو الخالء دخول عند التسمية مشروعية على يدل ما
 شاكر أحمد طبعة - 504/  2(  الترمذي أخرجه" اهللا بسم:  يقول أن الخالء أحدكم دخل إذا آدم بني وعورات الجن
 حديث من شاهد وله المناوي قال كما صحته إلى مغلطاي مال لكن الترمذي وضعفه)  128 - 127/  1(  ماجه وابن
حديث عنه طريقين من الطبراني عند أنس  ما وبينت طرقه على وتكلمت الحديث خرجت ثم الدرجات أقل على حسن فال
 الجهر غيرها أو األحاديث هذه من شئ في ليس أنه اعلم ثم شاء من فليراجعه)  50" (  اإلرواء"  في عليها وما لها

التنبيه فاقتضى اهللا حفظه المؤلف ذكره الذي  
“Adapun riwayat Sa’id dengan tambahan Basmalah telah dikeluarkan oleh Ibnu Abi 
syaibah dalam “Al Mushonaf” (1/1) dari jalam Abi Ma’syar Nujaih dari Abdullah bin  
Abi Tholhah dari Anas semisalnya, demikian juga yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu 
Abi Hatim dalam “Al ‘Ilaal” (1/64). Abu Ma’syar dhoif, maka t idak diterima tambahan 
ini. Yang nampak bagiku Al Hafidz Ibnu Hajar t idak mendapatkan tambahan ini, 
beliau berkata dalam “Al Fath” : ‘telah diriwayatkan oleh Al Ma’mariy hadits ini dari 
jalan Abdul Aziz ibnul Mukhtar dari Abdul Aziz bin Shuhaib –yakni dari Anas �- 
dengan lafadz perintah : ‘jika kalian mau masuk jamban berdoalah : Bismillah  
A’udzu billah minal Khubutsi wal khobaits’. Sanadnya atas persyaratan Muslim dan  
tambahan ini saya (Al Hafidz) t idak melihatnya selain dari riwayat ini. Aku (Al Albani) 
berkata : ‘tambahan ini menurutku syadz menyelisihi semua jalam hadits dari Abdul 
Aziz dari Anas � dalam Shahihain dan selainnya karena sebelumnya telah aku 
isyaratkan. Telah diriwayatkan juga hadits yang lain dari Anas � dari jalan Qotadah 
dari Anas � dengan lafadz : ‘ini adalah Khusyusy yang ada, maka jika salah seorang 
diantara kalian masuk jamban, berdoalah Bismillah. Namun ia dhoif dengan bentuk 
sepert i ini, telah terjadi kegoncangan pada sebagian riwayat pada sanad dan 
matannya dan yang benar ia d iriwayatkan dari Musnad Zaid bin Arqom secara 
marfu’ dengan lafadz : ‘sesungguhnya khusyusyi ini, jika kalian hendak mendatangi 
jamban ucapkanlah : ‘A’udzu billah minal Khubutsi wal Khobaits’. Sanadnya shohih 
atas syarat Bukhori, sebagaimana aku telah jelaskan dalam “Shahih Sunan Abu 
Dawud” (no. 4).  
Kesimpulannya, Basmalah dalam hadits in i dari 2 jalan dari Anas � adalah syadz 
dan mungkar, namum telah datang sesuatu yang disyariatkannya membaca 
Basmalah ketika hendak masuk jamban yaitu hadits Ali � secara marfu dengan 
lafadz : “penghalang antara mata jin dengan auratnya Nabi Adam, jika hendak 
masuk jamban membaca Bismillah” (dikeluarkan t irmidzi (2/504) cetakan Ahmad 
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Syakir dan Ibnu Majah (1/127-128). Hadits ini didhoifkan oleh Tirmidzi, namun Al 
Mugholothi condong kepada keshahihannya, sebagaimana dikatakan oleh Al 
Munawiy dan ia memilki penguat dari hadits Anas � dalam riwayat Thobroni dari 2 
jalan dari Anas �, maka haditsnya minimal Hasan derajatnya, kemudian aku telah 
mentakhrijnya dan menyempurnakannya yang terdiri dari beberapa jalan dan aku 
telah menjelaskan detailnya pada “Al Irwaa’ (50) maka silakan merujuknya bagi 
yang berkehendak. Kemudian ketahuilah bahwa t idak ada pendalilan sedikitpun dari 
hadits ini atau selainnya untuk  menyaringkan membaca doanya sebagaimana 
disebutkan oleh penulis Fiqhus Sunnah , maka jadikanlah catatan”.   
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باب َوْضِع الَْماِء ِعْنَد اْلَخَالءِ  - 10  
Bab 10 Mempersiapkan Air Ketika Buang Hajat 

Penjelasan : 

 

Menurut Imam Ibnu Bathoh bahwa yang dimaksud dengan meletakkan 
air disini adalah air yang nantinya akan digunakan untuk beristinja (bersuci 
setelah hadats). Kata Imam Ibnu Bathoh dalam “Syaroh Bukhori” : 

 رد قول من أنكر االستنجاء بالماء، وقال: إنما ذلك وضوء النساء، وقال: إنما كانوا يتمسحون بالحجارة.
“Bantahan terhadap orang yang mengingkari berist inja dengan air, katanya itu adalah 
air wudhunya wanita, kaum lelaki hanya cukup mengusap dengan batu saja”. 
 
Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا َهاِشمُ بُْن اْلَقاِسِم قَاَل َحدثـََنا وَ  - 143 ٍد قَاَل َحد هِ بُْن ُمَحمالل ُد  ثـََنا عَْب هِ بِْن أَبِى َيزِيدَ َحدرْقَاُء عَْن ُعبـَْيِد الل
 ِبىالن اٍس أَنابِْن َعب َوُضوًءا َقاَل  -صلى اهللا عليه وسلم  -َعِن  َذا « َدَخلَ الَْخَالءَ ، فـََوَضْعُت َلهُ  » َمْن َوَضعَ َه

ينِ « . فَُأْخِبَر فـََقاَل  ْهُه ِفى الدفـَق ُهمالل«  
9). Hadits no. 143 
“Haddatsanaa Abdullah bin Muhammad ia berkata, haddatsanaa Haasyim ibnul Qoosim ia  

berkata, haddatsanaa Warqoo’ dari Ubaidillah bin Abi Yaziid dari Ibnu Abbas �  bahwa 

Nabi � masuk ke jamban, lalu aku menyediakan untuk Beliau � air wudhu. Nabi � berkata :  

“Siapa yang menyiapkan air ini?” maka Beliau �  diberitahu (siapa yang menaruhnya), maka 

Beliau � berkata : “Ya Allah, pahamkan (Ibnu Abbas) dalam masalah agama”. 
Muslim menulis dalam Shahihnya no. 6523 

 
Penjelasan biografi perowi hadits : 
 
Semua perowinya telah berlalu keterangannya. Kecuali : 
 
1.   Nama : Abun Nadhor Haasyim Ibnul Qoosim 
 Kelahiran : Lahir 134 H wafat 207 H 
 Negeri tinggal : Baghdad 
 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ahmad, Imam Al Hakim dan 

Imam Ibnu Qooni’, Imam Nasa’I menilainya, laa ba’sa 
bih.  
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 Hubungan Rowi : Warqoo salah seorang gurunya, sebagaimana ditulis oleh 
Imam Al Mizzi. 

 
2.   Nama : Warqoo bin Umar bin Kulaib 
 Kelahiran : - 
 Negeri tinggal : Al Madain 
 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Ma’in, Imam 

Waaki’, Imam Ibnu Syahin dan Imam Ibnu Hibban.  
 Hubungan Rowi : Ubaidillah salah seorang gurunya, sebagaimana ditulis 

oleh Imam Al Mizzi. 
 
3.   Nama : Ubaidillah bin Abi Yazid 
 Kelahiran : Lahir 130 H wafat 216 H 
 Negeri tinggal : Mekkah 
 Komentar ulama : Tabi’I Wasith. Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma’in, Ibnul 

Madini, Imam Abu Zur’ah, Imam Nasa’I, Imam Al’ijli,  
dan Imam Ibnu Hibban.  

 Hubungan Rowi : Ibnu Abbas � salah seorang gurunya, sebagaimana 
ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 
(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib Ibnu 

Hajar) 

Penjelasan Hadits : 

1. Disyariatkannya menggunakan air ketika bersuci dari hadats. 
2. Disebutkannya air wudhu disini mengisyaratkannya dianjurkannya untuk 

senantiasa dalam keadaan suci dengan memperbahurui wudhunya ketika 
batal. Rasulullah � sering berwudhu lagi ketika batal wudhunya, contoh 
yang menunjukkan hal ini adalah hadist sahabat Al Muhajir bin Qunfud �  

 ِبىى الن ُرد َعلَْيهِ  -صلى اهللا عليه وسلم-نُه أََت ِه فـَلَْم يـَ َسلَم َعلَْي َو يـَُبوُل َف َل  َوُه ِإلَْيهِ فـََقا م اْعَتَذَر  َحتى تـََوضَأ ُث
رٍ «  للهَ َعز َوَجل ِإال َعَلى طُْه ْن َأذُْكَر ا » َعَلى َطَهارَةٍ « أَْو َقاَل ». ِإنى َكرِْهُت َأ  

“bahwa ia mendatangi Nabi � yang sedang kenc ing, maka ia  memberi salam kepada Nabi 

� namun tidak dijawab, sampai beliau � se lesai berwudhu baru menjawabnya, kemudian 

Nabi � menyampaikan alasan tidak menjawab tadi, kata Be liau � : “saya tidak suka 

ketika berdzikir kepada Allah � melainkan dalam keadaan suci” atau sabdanya : “diatas 

kesucian” (HR. Abu Dawud, dishahihkan Imam Al Albani). 
3. Imam Ibnu Bathoh dalam “Syaroh Bukhori” berkata : 

 المكافأة بالدعاء لمن كان منه إحسان، أو عون، أو معروف.
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“Cukup membalas perbuatan baik atau pertolongan atau perkara ma’ruf seseorang 
kepada kita, dengan kita mendoakannya”.  

4. Keutamaan sahabat Ibnu Abbas � yang senantiasa berkhidmat kepada 
Nabi � dan sunnahnya. 

5. Kejujuran para sahabat � ketika Nabi � bertanya siapa yang berbuat 
baik dengan menyediakan air, maka mereka memberitahukan orang 
yang berbuat baik tersebut, tidak ada para sahabat yang mengklaim 
suatu perbuatan yang tidak dilakukannya. 
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َأْو نَْحِوهِ  - 11 َد اْلِبنَاِء ِجَداٍر  َأْو بـَْوٍل ِإال ِعْن ِبَغائٍِط  اْلِقبْـَلةُ  ْستَـْقَبُل  باب َال ُت  
Bab 11 Tidak Menghadap  Kiblat ketika Buang Air Besar 

atau Kecil kecuali ketika didalam Bangunan yang 

Bertembok atau yang Semisalnya 

 

Penjelasan : 

 

Diantara adab-adab dalam buang hajat adalah tidak 
menghadap atau membelakangi kiblat. Bagi masyarakat 
Indonesia kiblat berada di arah barat, sehingga umat Islam 
Indonesia dilarang ketika buang hajat menghadap ke barat atau 
ke timur. Namun larangan ini dikecualikan ketika seorang buang 
hajatnya berada pada satu bangunan yang tertutup.  

Imam Syafi’I dalam kitabnya “Ar-Risalah” telah menjelaskan 
kepada kita hal tersebut, berikut perkataan beliau : 
ال تستقبلوا القبلة وال تستدبروها  ي قال "  الليثي عن أبي أيوب االنصاري ان النب أخبرنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد 

فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض "  لغايط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب  أخبرنا  قد صنعت فننحرف ونستغفر اهللا 
اسا ب مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد ن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد اهللا بن عمر أنه كان يقول " إن ن

ى لمقدس فقال عبد اهللا لقد ارتقيت عل فرأيت  يقولون إذا قعدت على حاجتك فال تستقبل القبلة وال بيت ا ظهر بيت لنا 
" رسول اهللا على لبنت اهللا ين مستقبال بيت المقدس لحاجته   من كان بين ظهرانيه وهم عرب ال قال الشافعي أدب رسول 

لهم معنيين مغتسالت لهم أو الكثرهم في  زلهم فاحتمل أدبه  ي الصحراء  منا أحدهما أنهم إنما كانوا يذهبون لحوائجهم ف
بلة أو تستدبر ستقبل الق ة عليهم لسعة مذاهبهم عن أن ت  فامرهم اال يستقبلوا القبلة وال يستدبروها لسعة الصحراء ولخفة المؤن

وكثيرا ما   لحاجة االنسان من غايط أو بول ولم يكرهم مرفق في استقبال القبلة وال استدبارها أوسع عليهم من توقى ذلك
يكون الذاهبون في تلك الحال في غير ستر عن مصلي يرى عوراتهم مقبلين ومدبرين غذا استقبل القبلة فأمروا أن يكرموا قبلة 

د يحتمل أن يكون نهاهم أن  أعلم  صلى حيث يراهم وهذا المعنى اشبه معانيه واهللاهللا ويستروا العورات من مصلي إن  وق
يك يستقبلوا ما جعل قبلة في الصحراء لغائط أو بول لئال يتغوط أو يبال في القبلة ون من فتكون قذرة بذلك أو من ورائها ف

لنبي جملة فق ورائها أذى للمصلين إليها  يوب ما حكي عن ا به على المذهب في الصحراء والمنازل ولم  القال فسمع أبو أ
يفرق في المذهب بين المنازل التي للناس مرافق ان يضعوها في بعض الحاالت مستقبلة القبلة أو مستدبرتها والتي يكون فيها 

يقول به على عمومه  قال بالحديث جملة كما سمعه جملة الذاهب لحاجته مستترا ف نبغي لمن سمع الحديث أن  وكذلك ي
ى يجد داللة يفرق به بن عمر انه رأى النبي مستقبال بيت المقدس لحاجته وهو  ا فيه بينه وجملته حت ي لما حكى  قال اشافع
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أن وال تستدبرها وراى أن ال ينبغي الحد  إحدى القبلتين وإذا استقبله استدبر الكعبة انكر على من يقول ال يستقبل القبلة
زل فيقول ولم  ينتهي عن أمر فعله رسول اهللا  حراء والمنا بين الص ي الصحراء فيفرق  يسمع فيما يرى ما أمر به رسول اهللا ف

فرق بين ا  لداللة عن رسول اهللا على م سمع ورأى وفرق با د قال بما  فيكون ق ه بالنهي في الصحراء وبالرخصة في المنازل 
بيان ان كل من سمع من رسول اهللا شي الفتراق حال الصحراء والمنازل  ا قبله عنه وقال به وإن لم يعرف حيث وفي هذا  ئ

لفرق بينه يتفرق لم يتفرق بين   ما لم يعرف غال بداللة عن رسول اهللا على ا
“Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Atha bin Yazid Al-Laits, dari 

Abu Ayyub Al Anshari, bahwa Nabi � bersabda : “Janganlah kalian menghadap kiblat dan 

jangan membelakanginya saat membuang air besar dan air kecil, te tapi menghadaplah ke Timur 
atau Barat”. Abu Ayyub � berkata : ‘kami pergi ke Syam dan mendapati tempat-tempat 
membuang hajat dibangun dengan menghadap kiblat, maka kami menghadap ke arah 
lain dan memohon ampunan kepada Allah”. 

Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa’id, dari Muhammad bin Yahya 
bin Habban, dari pamannya Wasi’ bin Habban, dari Abdullah bin Umar �, ia berkata : 
“orang-orang berkata, jika kamu duduk untuk membuang hajat, maka janganlah  
menghadap kiblat dan Baitul Maqdis. Aku pernah naik ke atap rumahku, lalu aku  
melihat dari jauh Rasulullah � membuang hajat diatas dua bata dengan menghadap 
Baitul Maqdis’. 

Rasu lullah � bermaksud melat ih adab orang-orang Arab yang hidup pada 
zamannya, karena kebanyakan dari mereka t idak memilik i tempat buang hajat di 
rumahnya. Jadi adab Beliau ini memiliki dua kemungkinan : 

Pertama, mereka biasa pergi ke padang pasir untuk membuang hajat. Oleh karena 
itu,  beliau � memerintahkan mereka untuk t idak menghadap atau membelakangi 
kiblat. Itu karena luasnya padang pasir, ringannya biaya bagi mereka dan luasnya lokasi 
untuk membuang hajat. Dengan demikian mereka bisa menghindar dari menghadap 
atau membelakangi kiblat saat membuang air kecil atau air besar. Mereka juga t idak 
memiliki tempat yang memungkinkan untuk menghadap atau membelakangi kiblat, 
sehingga lebih baik mereka menghindari hal tersebut. 

Seringkali orang yang membuang hajat dalam kondisi tanpa penutup dari tempat 
shalat itu terlihat auratnya dari depan apabila ia menghadap kiblat. Oleh karena itu, 
mereka diperintahkan untuk menghormati kiblat Allah dan menutup aurat agar t idak 
terlihat dari tempat sholat jika orang sholat bisa melihat mereka. Makna inilah yang 
paling mendekati ajaran-ajaran Nabi �. 

Kedua, Nabi � melarang mereka menghadap kiblat saat berada di padang pasir 
untuk membuang hajat kecil dan besar, agar seseorang t idak buang hajat kecil dan 
besar di arah kiblat, sehingga menimbulkan rasa jijik dan mengganggu orang yang 
sholat. 
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Bisa jadi Abu Ayyub � mendengar penuturan dari Nabi � secara garis besar 
sehingga ia menerapkannya secara umum pada tempat buang hajat di padang pasir 
dan di rumah. Ia t idak membedakan tempat buang hajat di rumah yang menjadi sarana 
membuang hajat dalam kondisi tertentu dengan menghadap kiblat atau 
membelakanginya, karena yang membuang hajat didalamnya memakai penutup. Jadi, 
ia menuturkan hadits secara garis besar, sebagaimana ia mendengarnya secara garis 
besar. 

Demikian lah seyogianya orang yang mendengarkan hadits, menerapkannya secara 
umum dan garis besar, sampai ia menemukan sebuah indikasi untuk membedakan 
antara yang satu dengan yang lain. 

Ibnu Umar � menuturkan bahwa Nabi � membuang hajat dengan menghadap 
Baitul Maqdis, salah satu dari dua kiblat, padahal apabila beliau menghadapi Baitul 
Maqdis maka beliau membelakangi ka’bah, maka dalam hal ini Ibnu Umar � mengkrit ik 
orang yang melarang menghadap atau membelakangi ka’bah untuk buang hajat, dan 
berpendapat bahwa t idak sepatutnya seseorang menghindari sesuatu yang telah 
dilakukan oleh Rasulullah �. 

Kelihatannya Ibnu Umar � t idak pernah mendengar perintah Rasulullah � tentang 
buang hajat di padang pasir dengan di rumah, dan ia pun melarang menghadap kiblat 
di padang pasir, dan membolehkan di rumah. Jadi, sebenarnya ia telah mengatakan 
apa yang didengar dan dilihatnya, serta membuat perbedaan sesuai petunjuk dari 
Rasulullah � tentang perbedaan tersebut, karena memang ada perbedaan antara 
kondisi padang pasir dengan rumah. 

Hal ini mengandung penjelasan bahwa setiap orang yang mendengar suatu pesan 
dari Rasulullah �, yang diterima dan dipegangnya, t idak boleh membedakan antara hal-
hal yang t idak diketahui, kecuali dengan petunjuk dari Rasulu llah � tentang perbedaan 
diantara keduanya” (dinukil dari terjemah Risalah, Pustaka Azzam hal 366-369). 

 
Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا الزْهرِى عَْن َعطَاِء بِْن َيزِيَد اللْيِثى َعنْ  - 144 ثََـنا ابُْن أَِبى ِذْئٍب قَاَل َحد ثـََنا آَدمُ قَاَل َحد وَب َحدأَبِى أَي 
أََتى أََحُدُكمُ اْلغَائَِط َفالَ «  -صلى اهللا عليه وسلم  -األَْنَصارِى قَاَل قَاَل َرُسوُل اللهِ  َلَة َوَال يـَُولَها ِإَذا  ْقِبِل اْلقِبـْ َيْستـَ

»َظْهَرهُ ، َشرقُوا َأْو َغربُوا   
10). Hadits no. 144 

“Haddatsanaa Adam ia berkata, haddatsanaa Ibnu Abi Dzi’b ia berkata, haddatsanaa Az-

Zuhriy dari Atho’ bin Yazid Al Laitsiy dari Abu Ayyub Al Anshoriy � ia  berkata, Rasulullah 

� bersabda : “Jika salah seorang diantara kalian buang hajat, maka janganlah menghadap 
kiblat atau membelakanginya, tapi menghadaplah kearah timur atau barat”. 
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Muslim pada no. 632 

 
Penjelasan biografi perowi hadits : 
 
Semua perowinya telah berlalu keterangannya. Kecuali : 
 
1.   Nama : Abu Muhammad Atho’ bin Yazid 
 Kelahiran : Wafat 105 atau 107 H 
 Negeri tinggal : Syam 
 Komentar ulama : Tabi’I wasith. Ditsiqohkan oleh Imam Ibnul Madini, Imam 

Nasa’I dan Imam Ibnu Hibban.  
 Hubungan Rowi : Abu Ayyub � salah seorang gurunya, sebagaimana ditulis 

oleh Imam Al Mizzi. 
 
2.   Nama : Abu Ayyub Kholid bin Zaid Al Anshari 
 Kelahiran : Wafat 50 H atau setelahnya 
 Negeri tinggal : Madinah 
 Komentar ulama : Sahabat besar.  
 Hubungan Rowi : veteran perang Badar. 
 
(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib Ibnu 

Hajar) 

Penjelasan Hadits : 

1. Diwajibkannya untuk tidak menghadap atau membelakangi kiblat ketika 
buang air kecil atau besar, namun tidak mengapa untuk melakukannya 
di jamban yang tertutup, sekalipun sangat dianjurkan untuk membuat 
jamban yang tidak menghadap atau membelakangi arah kiblat. Imam Al 
Albani dalam Tamamul Minnah memilih pendapat yang 
mengharamkannya secara mutlak, kata beliau : 

لسيل فالصواب ال نيل األوطار " و " ا قول بالتحريم مطلقا في الصحراء والبنيان وهذا الذي انتهى إليه الشوكاني في 
ذلك  69/  1الجرار " (  أنه صلى اهللا عليه وسلم فعل  نهي التحريم وال يصرف ذلك ما روي  ) قال فيه : " وحقيقة ال

اص باألمة إال أن يدل دليل على أنه أراد االقتداء به في فقد عرفناك أن فعله صلى اهللا عليه وسلم ال يعارض القول الخ
فعله خاصا   ذلك وإال كان 

“Yang benar pendapat yang mengharamkannya secara mutlak baik didalam padang 
pasir maupun di bangunan, ini adalah kesimpulan akhir pendapat Imam Syaukani 
dalam “Nailul Author” dan “As-Sailul Jaror”  (1/69) beliau berkata : ‘Yang benar 
adalah larangan ini untuk pengharaman dan hal ini tidak dipalingkan dengan apa 
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yang diriwayatkan bahwa Nabi � melakukannya, kita telah mengetahui bahwa 
perbuatan Nabi � t idak bertentangan dengan ucapannya yang khusus tertuju 
kepada umatnya, kecuali dalil menunjukkan bahwa perbuatan tersebut untuk 
dijadikan contoh bagi umatnya, jika t idak sepert i itu maka perbuatan Nabi � adalah  
khusus baginya… “ 
Kemudian Imam Al Albani berkomentar : 

في النهي عن البصق تجاه القبلة في المسجد وخارجه ومن ذلك قوله صلى  ي وردت  وإن مما يؤيد العموم األحاديث الت
 ) " صحيحة  قبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه "  وهو مخرج في " ال  222اهللا عليه وسلم : " من تفل تجاه ال

ع في كل حالة داخل الصال 223و د جزم النووي بالمن قلته عنه هناك وبه ) وق ة وخارجها وفي المسجد أو غيره كما ن
قال الصنعاني  فإذا كان البصق تجاه القبلة في البنيان منهيا عنه محرما أفال يكون البول والغائط تجاهها محرما من باب 

 أولى ؟ اعتبروا يا أولي األبصار 
“Dan diantara yang menguatkan keumuman hadits yang datang tentang larangan 
meludah kearah kiblat didalam masjid dan diluar masjid yaitu sabda Nabi � : 
“Barangsiapa yang meludah kearah kiblat, maka ludah tersebut akan datang pada hari 
kiamat meludahi diantara kedua matanya” (haditsnya ditakhrij dalam “Ash-Shahihah” 
222-223). Imam Nawawi telah memastikan larangan meludah tersebut didalam 
maupun diluar sholat baik didalam maupun diluar masjid sebagaimana aku telah 
menukilnya di kitab tersebut. Imam Shon’aniy berkata, jika meludah kearah kiblat 
didalam bangunan terlarang dan diharamkan, maka bagaimana lagi dengan air 
kencing atau buang air besar kearah kiblat, maka pengharamannya lebih utama? 
Perhatikanlah wahai orang yang memiliki akal”. 

2. Keunggulan syariat Islam yang lengkap yang mengatur segala segi 
kehidupan manusia. Ini adalah bukti kesempurnaan Islam yang Allah � 
karuniakan kepada umat Muhammad �. 

3. Hadits ini dalil diterapkannya Syadzu Dzariat (tindakan preventive), 
karena ketika seseorang biasa melakukan buang hajat kearah kiblat, 
maka dikhawatirkan hilang pengagungannya terhadap kiblat yang mana 
seorang Muslim minimal 5 kali dalam sehari semalam, sholat 
menghadapnya. 

4. Dalam hadits tersebut dijelaskan untuk menghadap ke timur atau barat 
itu adalah untuk daerah yang kiblatnya menghadap ke selatan atau 
utara, sedangkan bagi negeri kita, maka tentunya ketika kita buang 
hajat menghadapnya ke selatan atau utara. 
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تـَبَـرَز َعَلى َلِبنَتـَْينِ  - 12 باب َمْن   

Bab 12 Seorang yang Buang Hajat diantara 2 Tembok 

Penjelasan : 

Yakni berkaitan dengan seorang yang buang hajat disebuah bangunan 
yang tertutup, sekalipun mungkin atapnya terbuka. Karena Labinah kata Al 
Hafidz dalam “Al Fath” : 

َرق ْبل أَْن يُْح ره لِلْبِنَاِء قـَ  لَبِنَة َوِهَي َما ُيْصنَع ِمْن الطين أَْو غَْي
“yaitu apa yang dibuat dari tanah liat atau selainnya untuk bangunan, sebelum 
dibakar”. 
 
Berkata Imam Bukhori : 

ُد اللهِ بُْن يُوُسَف قَ  - 145 ثـََنا عَْب اَن َعْن َحدِد بِْن َيْحَيى بِْن َحب َرنَا َماِلٌك َعْن َيْحَيى بِْن َسِعيٍد َعْن ُمَحم اَل أَْخبـَ
ِإَذا قـََعْدَت عَ  َمَر أَنهُ َكاَن يـَُقوُل ِإن نَاسًا يـَُقولُوَن  للهِ بِْن ُع َلى َحاَجِتَك ، فََال َعمِه َواِسِع بِْن َحباَن َعْن َعْبِد ا

ْقِبلِ  يـَْوًما َعَلى َظْهرِ بـَْيٍت لَنَ  َتْستـَ َلةَ َوَال بـَْيَت الَْمْقِدِس . فـََقاَل َعْبُد اللهِ بُْن ُعَمَر َلَقِد اْرتـََقْيُت  ا ، فـََرأَْيُت َرُسوَل اْلِقبـْ
َوقَاَل لَ  -صلى اهللا عليه وسلم  -اللهِ  َمقِْدِس ِلَحاَجِتهِ .  ْقِبًال بـَْيَت اْل ى لَِبَنتـَْيِن ُمْستـَ َعلَك ِمَن الِذيَن ُيَصلونَ َعَل

الَِصٌق َعلَى َأْوَراِكِهمْ ، فـَُقْلُت الَ أَْدرِى َواللِه . قَاَل َماِلٌك يـَعِْنى الِذى ُيصَلى َوالَ يـَْرَتِفُع َعِن األَْرِض  ، َيْسُجُد َوُهَو 
 بِاألَْرضِ 

11). Hadits no. 145 

“Haddatsanaa Abdullah bin Yusuf ia berkata, akhbaronaa Malik dari Yahya bin Sa’id dari 
Muhammad bin Yahya bin Habbaan dari pamannya Waasi’ bin Habban dari Abdullah bin 

Umar � bahwa ia berkata : ‘sesungguhnya orang-orang mengatakan jika engkau duduk ketika  
buang hajat, jangan menghadap kiblat dan jangan juga Baitul Maqdis’. Lalu lanjut Abdullah 

bin Umar � : ‘sungguh aku pernah  pada suatu hari naik diatas rumah kami, maka aku 

melihat Rasulullah � di dua tembok menghadap ke Baitul Maqdis untuk buang hajat’. Lalu  

Ibnu Umar � berkata : ‘m ungkin engkau termasuk orang yang sholat diatas pangkal 
pahanya’. Aku (Waasi’ bin Habbaan) berkata : ‘aku tidak tahu, demi Allah’”. 

Malik berkata : ‘yakni orang yang sholat tidak mengangkat badannya dari tanah, ia sujud 
sedangkan badannya menempel ke tanah’. 

Muslim meriwayatkannya no. 634 
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Penjelasan biografi perowi hadits : 
 
Semua perowinya telah berlalu keterangannya. Kecuali : 
 
1.   Nama : Abu Abdillah Muhammad bin Yahya bin Habbaan 
 Kelahiran : Lahir 47 H - Wafat 121 H 
 Negeri tinggal : Madinah  
 Komentar ulama : Tabi’I wasith. Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma’in, Imam 

Abu Hatim, Imam Nasa’I dan Imam Ibnu Hibban.  
 Hubungan Rowi : Waasi’ bin Habban � adalah pamannya, sekaligus salah 

seorang gurunya, sebagaimana ditulis oleh Imam Al 
Mizzi. 

 
2.   Nama : Waasi’ bin Habbaan bin Munqidz 
 Kelahiran : - 
 Negeri tinggal : Madinah 
 Komentar ulama : Imam Al Baghowi dalam “Ash-Shohabah” mengatakan 

bahwa status ia sebagai seorang sahabat masih 
diperbincangkan. Imam Al’ijli menilainya sebagai Tabi’I 
tsiqoh, juga ditsiqohkan oleh Imam Abu Zur’ah dan 
Imam Ibnu Hibban. Al Hafidz dalam Al Ishobah (no. 
9099) lebih merajihkan bahwa ia seorang tabi’I bukan 
sahabat. 

 Hubungan Rowi : Abdullah bin Umar � adalah gurunya dan tinggal senegeri 
dengannnya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al Mizzi. 

 
(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib Ibnu 

Hajar) 

Penjelasan Hadits : 

1. Hadits ini datang setelah hadits sahabat Abu Ayyub � yang lafadznya 
secara umum melarang buang hajat menghadap atau membelakangi 
kiblat dan pengkompromian hadits Ibnu Umar yang menunjukkan bahwa 
Nabi � buang hajat membelakangi kiblat dibawa kepada jika hal tersebut 
dilakukan di bangunan yang tertutup bukan di tempat terbuka atau 
padang pasir. Imam Syafi’I telah mengkompromikan kedua hadits ini 
dengan baik dan telah dinukil sebelumnya. 

2. Hadits ini menunjukkan bahwa terkadang para sahabat � berselisih 
pendapat tentang makna sebagian sunah Nabi � dan mereka beramal 
sesuai dengan keumuman lafadznya sesuai yang mereka dengar dari 
Nabi �, demikian faedah dari Imam Ibnu Bathol dalam “Syaroh Bukhori”. 
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3. Sahabat Ibnu Umar � tidak sengaja melihat Nabi � yang sedang buang 
hajat dan dimungkinkan sahabat Ibnu Umar � hanya melihat kepalanya 
saja, tidak seluruh badannya, karena bangunan jambannya tidak 
terdapat atap, demikian penjelasan Imam Ibnu Bathol. 

4. Kesedarhanaan rumah para sahabat � dan juga tempat tinggal Nabi � 
yang menunjukkan bahwa mereka bukan orang-orang yang mencintai 
dunia dengan berlebihan. 

5. Al Hafidz Ibnu Hajar dalam “Al Fath” menyingkap keterkaitan dalam 
hadits ini setelah sahabat Ibnu Umar � berbicara mengenai buang hajat, 
kemudian dilanjutkan dengan berbicara masalah orang yang sholat yang 
merapatkan tubuhnya ke pahanya ketika sujud, kata beliau : 

ُكون َأرَاَد بَِذِلَك أَن الِذي َخاطَبَهُ َوقَْد ِاْستَْشَكَلْت ُمنَاَسبَة ذِ  فَقِيَل : يَْحتَِمل أَْن َي ة السابَِقة   َال ْكر اِبْن ُعَمر لَِهَذا َمَع اْلَمْسأََل
يْت اْلَمْقِدس ، يـَْعِرف السنة ؛ إِْذ لَْو َكاَن َعارِفًا بَِها لََعَرَف اْلفَْرق بـَْين اْلَفَضاء َوغَْيره ، أَْو اْلفَْرق بـَْين ِاْستِْقبَ  ال اْلَكْعبَة َوبـَ

َك َال َيُكون إِ  ْيِه ِألَن مَْن يـَْفَعل ذَِل َجَواب َوإِنَما َكنى َعمْن َال يـَْعرِف السنة بِاَلِذي ُيَصلي َعَلى َورَِك ، َوَهَذا اْل ال َجاِهًال بِالسنِة 
التَكلف ، َولَْيَس ِفي السيَاق أَن َواِسًعا َسأََل اِْبن ُعَمر َعْن اْلَمْسأَلَة اْألُولَى َحتى يـَْنِسبهُ لِْلَكْرَماِنّي ، َوَال َيْخَفى مَا ِفيِه ِمْن 

َمْن َيُكون َعارِفًا بِ  يَظَْهر ُسنَِن اْلَخَال إِلَى َعَدم مَْعرِفَتَها . ُثم اْلَحْصر اْألَِخير مَْرُدود ؛ ِألَنُه قَْد َيْسُجد َعَلى َورَِكْيِه  ء ، َواَلِذي 
ْسجِ  ِسيَاق ُمْسِلم ، فَِفي أَوله ِعْنده َعْن َواِسع قَاَل : " ُكْنت أَُصلي ِفي الَْم ا َعْبد الله بْن ِفي اْلُمنَاسَبَة َما َدل َعلَْيِه  د فَإَِذ

ا َقَضْيت َصَالتِي اِْنَصَرْفت إِلَْيهِ ِمْن ِشقي ، فَـقَ  َجاِلس ، فـَلَم اَل َعْبد الله : يـَُقول الناس " فَذََكَر اْلَحِديث ، َفَكأَن اِْبن ُعَمر 
ْلِعبَارَةِ اْلَمذُْكورَة  ئًا َلْم يـََتَحققهُ َفَسأَلَُه َعْنُه بِا رََأى ِمْنُه ِفي َحال ُسُجوده شَْي  ُعَمر 

“Terdapat kemusykilan keterkaitan antara yang disebutkan Ibnu Umar � ini 
(masalah sujud –pent.) dengan masalah sebelumnya (buang hajat-pent.) maka 
dikatakan, mungkin yang dimaksudkan bahwa obyek yang disebutkan oleh Ibnu 
Umar � t idak mengenal sunnah, yang mana seandainya mereka mengenal sunnah, 
niscaya mereka akan mengetahui perbedaan antara padang pasir dan selainnya,  
atau perbedaan antara menghadap kiblat dengan menghadap baitul maqdis, 
hanyalah disini diserupakan orang yang t idak mengenal sunnah dengan orang yang 
sholat diatas pangkal pahanya, karena biasanya orang yang melakukan hal tersebut 
t idaklah ia lakukan kecuali karena jahil terhadap sunnah, ini adalah jawaban Al 
Karmaan iy. Tidak tersembunyi lagi bahwa jawaban ini adalah terlalu memaksa dan 
t idak ada dalam konteks kalimat bahwa Waasi’ bertanya kepada Ibnu Umar � 
tentang masalah yang pertama (buang hajat-pent.) hingga ia menisbahkannya 
kepada ketidakmengert ian terhadap sunnah, kemudian bagian akhir (penjelasan  
Karmaan iy-pent.) yang membatasi (bahwa orang yang sujud salah, t idak mengenal 
sunnah-pent.) adalah tertolak, karena orang yang sujud diatas pangkal paha ada 
orang-orang yang mengenal sunahnya khulafaur rasyidin. Yang jelas dalam 
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keterkaitan dua masalah ini adalah apa yang ditunjukkan oleh konteks kalimat 
dalam Shahih Muslim, pada bagian awalnya dari Waasi’ ia berkata : ‘aku sholat 
dimasjid, ket ika itu Abdullah bin Umar � sedang duduk, ketika selesai sholatku aku 
berpaling menuju kepadanya dan duduk disebelahnya, lalu Ibnu Umar � berkata : 
‘orang-orang mengatakan…dst’. Maka seolah-olah Ibnu Umar � melihat Waasi’ 
pada saat sujud ada sesuatu yang t idak benar, maka Ibnu Umar � mengkonfirmasi 
dengan ungkapan yang disebutkan dalam hadits ini (yaitu perkataan Ibnu Umar � : 
‘mungkin engkau termasuk orang yang sholat diatas pangkal pahanya’-pent.). 
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13 - َساِء ِإَلى اْلبَـَرازِ باب ُخُروِج الن  

Bab 13 Keluarnya Wanita menuju ke Jamban di Area Luas 

Penjelasan : 

 
Yakni maksudnya adalah diperbolehkannya bagi wanita untuk buang 

hajat di area luar, tentu saja selama aman dari fitnah. Namun agaknya pada 
zaman ini jamban telah dibuat didalam rumah secara umumnya yang terjadi 
di masyarakat. Namun mungkin terdapat daerah tertentu yang rumah-
rumahnya tidak terdapat jamban, sehingga ketika mereka buang hajat 
dilakukan di WC umum misalnya. Keluarnya wanita disini dipersyaratkan 
juga dalam keadaan berhijab, sehingga aman dari fitnah.  
 
Berkata Imam Bukhori : 

ْرَوةَ َعْن عَ  - 146 ثَِنى ُعَقْيلٌ َعِن ابِْن ِشَهاٍب عَْن ُع ْيُث قَاَل َحدثـَنَا الل ثـََنا يَْحَيى بُْن ُبَكْيرٍ قَاَل َحد َحد اِئَشَة َأن
 ِبىْزَن ِإَلى الَْمَناِصعِ   -صلى اهللا عليه وسلم  -أَْزَواَج النْيِل ِإَذا تـَبـَرَيْخُرْجَن بِالل َو َصِعيٌد أَفَْـيُح  -ُكن فََكاَن  -َوُه

 ِبىهِ  -صلى اهللا عليه وسلم  -ُعَمُر يـَُقوُل لِلن مْ َيُكْن َرُسوُل الل  -صلى اهللا عليه وسلم  -اْحُجْب نَِساَءَك . فَـَل
 ِبىًة  -صلى اهللا عليه وسلم  -يـَْفَعلُ ، فََخَرَجْت َسْوَدُة بِْنُت َزْمَعةَ َزوُْج الن ِت اْمَرأَةً لَيـَْل الِى ِعَشاًء ، وََكاَن ِمَن اللَي

 ل يـَْنِزَل اْلِحَجاُب ، فَأَنـَْزَل ال ُه آَيةَ اْلِحَجاِب .طَِويَلةً ، فـََناَداَها ُعَمُر َأَال َقْد َعَرفـَْناِك يَا َسْوَدُة . ِحْرًصا َعَلى َأْن   
12). Hadits no. 146 
“Haddatsanaa Yahya bin Bukair ia berkata, haddatsanaa Al-Laits ia berkata,  haddatsanii 

‘Uqoil dari Ibnu Syihaab dari ‘Urwah dari Aisyah � bahwa istri-istri Nabi �  keluar pada 

malam hari untuk buang hajat ke tanah yang lapang. Adalah Umar � berkata  kepada Nabi �  

: ‘Hijabilah istri-istri anda’. Rasulullah � belum melakukannya. Pada suatu malam pada 

malam Isya Saudah binti Zam’ah istri Nabi �  keluar untuk buang hajat dan beliau �  adalah 

wanita yang posturnya tinggi. Maka Umar � memanggilnya : ‘kami sungguh mengenalimu 

wahai Saudah’. Umar � berharap turun ayat Hijab, maka kemudian Allah � menurunkan 

ayat tentang hijab”. 
Muslim meriwayatkannya no. 5799 
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Penjelasan biografi perowi hadits : 
 
Semua perowinya telah berlalu keterangannya. 
 
Penjelasan Hadits : 

1. Diperbolehkannya wanita keluar untuk buang hajat di area umum 
dengan syarat aman dari fitnah dan berhijab. 

2. Hal ini menunjukkan juga diperbolehkannya mereka keluar dari rumah 
untuk memenuhi kebutuhan mereka, sekalipun pada asalnya wanita 
menetap di rumah, sebagaimana firman Allah � : 

 َوقـَْرَن ِفي بـُيُوتُِكن 
“dan hendaklah kamu tetap di rumahmu” (QS. Al Ahzab (33) : 33). 

Berkata Tim penerjemah Depag RI : “[1215]. Maksudnya: Isteri-isteri Rasul 
agar tetap di rumah dan ke luar rumah bila ada keperluan yang dibenarkan oleh 
syara'. Perintah ini juga meliputi segenap mukminat.” 

3. Keutamaan sahabat Umar � yang perkataannya mencocoki Kitabullah �. 
4. Bolehnya seorang laki-laki berbicara dengan wanita di jalan, tentunya 

dengan syarat ada manfaat dalam pembicaraannya dan aman dari fitnah. 
5. Bolehnya seorang menasehati ibunya dalam kebaikan, karena 

shohabiyah Saudah � adalah Ummul Mukmin yang berarti adalah 
Ibundanya mereka. Dua faedah ini dari Imam Ibnu Bathol. 

 
Berkata Imam Bukhori : 

147 -  ِبىبِْن ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشَة َعِن الن ُأَساَمةَ عَْن ِهَشاِم  ثـََنا أَبُو  اُء قَاَل َحدثـََنا زََكرِي صلى اهللا عليه  - َحد
ُكن « قَاَل  -وسلم  َرازَ » . َقْد ُأِذَن َأْن َتْخُرْجَن ِفى َحاَجِت ْعِنى الْبـَ قَاَل ِهَشامٌ يـَ   

13). Hadits no. 147 

“Haddatsanaa Zakariyaa ia berkata, haddatsanaa Abu Usamah dari Hisyaam bin Urwah dari 

Bapaknya dari Aisyah � dari Nabi � bahwa Beliau � bersabda : “telah diijinkan kalian 

keluar untuk buang hajat”. 
Hisyaam berkata : yakni Al Barooz (buang hajat di area luas). 
Muslim meriwayatkannya no. 5769 

 
Penjelasan biografi perowi hadits : 
 
Semua perowinya telah berlalu keterangannya. Kecuali : 
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1.   Nama : Abu Yahya Zakariyaa bin Abi Zakariyaa Yahya 
 Kelahiran : Wafat 230 atau 232 H 
 Negeri tinggal :  - 
 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Hibban.  
 Hubungan Rowi : Abu Usamah adalah salah seorang gurunya, 

sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. 
 
 (Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib Ibnu 

Hajar) 

Penjelasan Hadits : 

1. Penegasan ijin dari syar’I tentang bolehnya wanita keluar untuk buang 
hajat. 
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ْلبـُيُوتِ  - 14 رِز ِفى ا باب التبَـ  

Bab 14 Buang Hajat didalam Rumah 

 

Penjelasan : 

 

Yakni kalau didalam rumah bisa dibuat jamban untuk buang air kecil 
atau air besar, maka tidak perlu lagi keluar untuk menunaikan hajatnya tadi, 
terutama bagi kaum wanita. 
 
Berkata Imam Bukhori : 

ِد بِْن َيْحيَ  - 148 َحم ثـََنا أََنُس بُْن ِعَياٍض َعْن ُعبـَْيِد اللِه عَْن ُم ثـََنا ِإبـَْراِهيمُ بُْن الُْمْنِذِر قَاَل َحد اَن َعْن َحدِن َحب ى ْب
ِن عَُمَر قَاَل اْرتـَقَْيُت فَـْوَق  للِه َواِسِع بِْن َحباَن َعْن َعْبِد اللِه ْب  -ظَْهِر بـَْيِت َحْفَصةَ لِبـَْعِض َحاَجِتى ، فـََرأَْيُت َرُسوَل ا

لَ الشأْمِ  -صلى اهللا عليه وسلم  ْقِب ةِ ُمْستـَ ْدبَِر اْلِقبـَْل َجَتهُ ُمْسَت ِضى َحا يـَْق  

14). Hadits no. 148 

“Haddatsanaa Ibroohiim ibnul Mundzir ia berkata, haddatsanaa Anas bin ‘Iyaadh dari 
‘Ubaidillah dari Muhammad bin Yahya bin Habbaan dari Waasi’ bin Habbaan dari Abdullah 

bin Umar � ia  berkata : ‘aku naik diatas rumahnya Hafshoh � karena ada keperluan, la lu 

aku melihat Rasulullah � buang hajat membelakangi kiblat, menghadap ke Syam”. 
Muslim meriwayatkannya no. 635. 

 
Penjelasan biografi perowi hadits : 
 
Semua perowinya telah berlalu keterangannya. Kecuali : 
 
1.   Nama : Abu Dhomroh Anas bin ‘Iyaadh bin Dhomroh 
 Kelahiran : Lahir 104 H - Wafat 200 H 
 Negeri tinggal : Madinah  
 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma’in, Imam Ibnu Sa’ad, 

Imam Ibnu Syahiin dan Imam Ibnu Hibban. Imam Abu 
Zur’ah dan Imam Nasa’I menilainya, laa ba’sa bih. 

 Hubungan Rowi : Ubaidillah adalah salah seorang gurunya dan tinggal 
senegeri dengannya, sebagaimana ditulis oleh Imam Al 
Mizzi. 
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2.   Nama : Abu Utsman Ubaidillah bin Umar bin Hafsh bin ‘Aashim 
bin Umar bin Khothob 

 Kelahiran : Wafat 140an H 
 Negeri tinggal : Madinah 
 Komentar ulama : Tabi’I shoghir. Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma’in, Imam 

Ahmad, Imam Abu Hatim, Imam Abu Zur’ah dan Imam 
Nasa’I. 

 Hubungan Rowi : Muhammad bin Yahya adalah gurunya dan tinggal 
senegeri dengannnya, sebagaimana dikatakan oleh 
Imam Al Mizzi. 

 
(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib Ibnu 

Hajar) 

Penjelasan Hadits : 

1. Hadits ini dalil diperbolehkannya membuat jamban didalam rumah. 
Kebanyakan sekarang jamban dijadikan satu fungsi juga dengan kamar 
mandi. 

2. Hadits ini dalil yang menunjukkan kesempurnaan syariat Islam yang 
mengatur segala perilaku umatnya, sampai pun dalam masalah buang 
hajat. Hal ini diakui juga oleh kaum Musyrikin Arab pada waktu itu, yang 
pernah berkata kepada sahabat Salman �, bahwa Nabi Muhammad � 
telah mengajarkan segala sesuatu sampai dalam masalah buang hajat. 

 
 

باب -م  14  

Bab  

 

Penjelasan : 

 
Demikian yang terdapat dalam cetakan maktabah Ibadur Rokhman 

Mesir, namun dalam cetakan kitab lainnya tidak ada penamaan judul bab 
seperti ini. Namun hadits yang berada dalam judul bab ini masih merupakan 
kelanjutan dari bab sebelumnya dan memang haditsnya masih berkaitan 
dengan judul bab sebelumnya. Sehingga dalam bab ini, kami tidak 
memberikan judul dan menulis sebagaimana adanya, barangkali bab ini 
merupakan kelanjutan dari bab sebelumnya. 
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Berkata Imam Bukhori : 

149 -  ِد بِْن َيْحيَ َحدَرنَا َيْحَيى َعْن ُمَحم ثـََنا َيزِيُد بُْن َهاُروَن قَاَل َأْخبـَ اَن ثـََنا يـَْعُقوُب بُْن ِإبـَْراِهيمَ قَاَل َحدَحب ى بِْن 
رَهُ قَاَل َلَقْد َظَهْرُت ذَ  رَهُ َأن َعْبَد اللِه بَْن ُعَمَر َأْخبـَ هُ َواِسَع بَْن َحباَن َأْخبـَ َعم اَت ـيَْوٍم عََلى َظْهِر بـَْيِتَنا ، فـَرَأَْيُت َأن

ِدسِ  -صلى اهللا عليه وسلم  -َرُسوَل اللِه  ْيِت الَْمْق ْقِبلَ بـَ لَِبَنتـَيِْن ُمْستـَ ًدا عََلى  قَاِع  
15). Hadits no. 149 
“Haddatsanaa Ya’quub bin Ibrohiim ia berkata, haddatsanaa Yaziid bin Harun ia berkata, 

akhbaronaa Yahya dari Muhammad bin Yahya bin Habbaan bahwa pamannya Waasi’ bin 

Habbaan memberitahunya bahwa Abdullah bin Umar � memberitahunya, beliau � berkata : 

‘aku pernah naik diatas rumah kami pada suatu hari.  Aku melihat Rasulullah � duduk diatas 
dua tembok menghadap ke Baitul Maqdis (untuk buang hajat-tambahan Muslim)”. 
Muslim meriwayatkannya no. 634. 

 
Penjelasan biografi perowi hadits : 
 
Semua perowinya telah berlalu keterangannya, kecuali : 
 
1.   Nama : Abu Khoolid Yazid bin Harun 
 Kelahiran : Lahir 117/118 H - Wafat 206 H 
 Negeri tinggal : Wasith 
 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma’in, Imam Ibnul Madini, 

Imam Abu Hatim, Imam Al’ijli dan Imam Ibnu Hibban.  
 Hubungan Rowi : Yahya bin Sa’id adalah salah seorang gurunya, 

sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. 
 
 
(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib Ibnu 

Hajar) 

Penjelasan Hadits : 

Telah berlalu penjelasannya. 
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اْلَماءِ  - 15 باب اِالْسِتْنَجاِء ِب  

Bab 15 Istinja dengan Air 

 

Penjelasan : 

 

Para ulama fikih dalam masalah bersuci biasanya menyebutkan istilah 
“Istinja” untuk masalah yang berkaitan dengan bersuci menggunakan air 
dan “Istijmar” untuk masalah yang berkaitan dengan bersuci menggunakan 
batu atau semisalnya, tanpa menggunakan air. Kedua cara tersebut 
diajarkan oleh Nabi kita �.  

 
Kemudian apakah termasuk perbuatan utama, menggabungkan kedua 

cara tersebut diatas yakni ia beristinja disamping juga beristijmar ketika 
bersuci selesai buang hajat? Jawabannya kami serahkan kepada Imam Al 
Albani dalam “Tamamul Minnah” : 
قلت : الجمع بين الماء والحجارة في االستنجاء لم يصح عنه صلى اهللا عليه وسلم فأخشى أن يكون القول بالجمع من الغلو 
ه وسلم االكتفاء بأحدهما " وخير الهدي هدي محمد صلى اهللا عليه وسلم وشر األمور  في الدين ألن هديه صلى اهللا علي

ل يحبون أن يتطهروا ) وأما حديث جمع أهل قباء بي محدثاتها . . " ن الماء والحجارة ونزول قوله تعالى فيهم : ( فيه رجا
ي هريرة دون  حديث أب صل الحديث عند أبي داود وغيره من  فضيف اإلسناد ال يحتج به ضعفه النووي والحافظ وغيرهما وأ

شواهد كثيرة ليس باب االستنجاء بالماء " وله  اود في "  د بينت  ذكر الحجارة ولذلك أورده أبو د في شئ منها ذكر الحجارة وق
 ) 34ذلك في " صحيح سنن أبي داود " ( رقم 

“Penggabungan antara bersuci menggunakan air dan batu, t idak shahih berasal dari 
Nabi �, dan aku khawatir pendapat yang mengatakan penggabungan ini adalah  
termasuk perbuatan berlebih-lebihan dalam agama, karena petunjuk Nabi � adalah 
mencukupkan salah satunya. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi  
Muhammad � dan sejelek-jeleknya perkara adalah sesuatu yang diada-adakan. 
Adapun hadits tentang penduduk Quba yang menggabungkan antara bersuci 
menggunakan air dan batu, sehingga turun Firman Allah �, didalamnya ada ucapan : 
“mereka adalah orang-orang yang suka untuk bersuci”. Maka haditsnya lemah t idak bisa 

dijadikan hujjah, haditsnya dilemahkan oleh Imam Nawawi, Al Hafidz Ibnu Hajar dan 
selainnya. Asal hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan selainnya dari hadits 
Abu Huroiroh �, tanpa penyebutan batu, oleh karenanya Imam Abu Dawud 
memberinya judul bab “Berist inja dengan air”. Hadits in i memiliki penguat yang banyak 
tanpa adanya penyebutan menggunakan batu sedikitpun dan telah aku jelaskan dalam 
“Shahih Sunan Abu Dawud” (no. 34). 



Penjelasan Shahih Bukhori Kitab Wudhu Hal 63 

 

Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا ُشْعَبةُ َعْن أَبِى ُمَعاٍذ  - 150 ثـََنا أَبُو الَْولِيِد ِهَشامُ بُْن َعْبِد الَْمِلِك قَاَل َحد ُء بُْن أَِبى َمْيُمونََة  -َحد َواْسُمهُ َعطَا
-  ِبىُقوُل َكاَن الن َن َمالٍِك يـَ َحاجَ  -صلى اهللا عليه وسلم  -قَاَل َسِمْعُت أَنََس ْب َوُغالٌَم ِإَذا َخرََج ِل ِجىءُ أَنَا  ِتهِ َأ

 َمعََنا ِإَداَوٌة ِمْن َماٍء . يـَْعِنى يَْستـَْنِجى ِبهِ 
16). Hadits no. 150 
“Haddatsanaa Abul Waliid Hisyaam bin Abdul Malik ia berkata, haddatsanaa Syu’bah dari 

Abi Muadz –namanya ‘Athoo’ bin Abi Maimunah ia berkata, aku mendengar Anas b in Malik 

� berkata : ‘adalah Nabi �  jika  keluar untuk buang hajat, maka aku dan seorang anak 

bersama-sama membawakan seciduk air untuk Beliau �, yakni digunakan untuk beristinja  
(setelah selesai buang hajat)’”. 
Muslim meriwayatkannya  no. 643. 

 
Penjelasan biografi perowi hadits : 
 
Semua perowinya telah berlalu keterangannya, kecuali : 
 
1.   Nama : Abul Waliid Hisyaam bin Abdul Malik 
 Kelahiran : Lahir 133 H - Wafat 227 H 
 Negeri tinggal : Bashroh 
 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Zur’ah, Imam 

Abu Hatim, Imam Ibnu Sa’ad, Imam Al’ijli dan Imam 
Ibnu Hibban.  

 Hubungan Rowi : Syu’bah adalah salah seorang gurunya, dan tinggal 
senegeri dengannya, sebagaimana ditulis oleh Imam Al 
Mizzi. 

 
2.   Nama : Abu Muadz ‘Athoo’ bin Abi Maimunah 
 Kelahiran : Wafat 131 H 
 Negeri tinggal : Bashroh 
 Komentar ulama : Tabi’I Shoghir. Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma’in, Imam 

Abu Zur’ah, Imam Nasa’I dan Imam Ibnu Hibban. Imam 
Abu Hatim berkata : ‘ia sholihul hadits tidak dijadikan 
hujjah haditsnya dan ia seorang Qodary. Demikian juga 
Imam Hammad bin Zaid, Imam Bukhori, Imam Ibnu 
Sa’ad dan Imam Zaujazaaniy menegaskan bahwa Abu 
Muadz ini seorang Qodariy. Hanya saja Imam Adz-
Dzahabi membantah ucapan Imam Zaujazaaniy yang 
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mengatakan bahwa ia adalah pemimpinnya Qodariy, 
menurut Imam Adz-Dzahabi, Abu Muadz hanyalah 
qodariy shoghir (sekedar pengikut). 

 Hubungan Rowi : Anas � adalah salah seorang gurunya, sebagaimana 
ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib Ibnu 

Hajar) 

Kedudukan sanad : 

 

Sebagaimana yang terlihat bahwa dalam hadits ini, sanadnya terdapat 
seorang perowi ahlu bid’ah yakni Abu Muadz, dan telah berlalu 
keterangannya tentang status haditsnya perowi ahlu bid’ah, selama ia bukan 
sebagai tokoh/gembongnya ahlu bid’ah. Dan Imam Adz-Dzahabi dalam 
penukilan diatas telah mengingkari pernyataan Imam Zaujazaaniy yang 
mengatakan bahwa Abu Muadz adalah tokoh puncak Qodariy pada waktu 
itu. Disamping itu, haditsnya sahabat Anas � memiliki syawahid, 
diantaranya dari sahabat Ibnu Abbas � yang pernah melakukan hal yang 
sama dengan sahabat Anas � yakni menyiapkan air untuk Nabi � ketika 
buang hajat. Imam Bukhori sebelumnya (no. 143) telah meriwayatkannya : 

 َأن  ِبىه اهللا صلى - الن لَ  - وسلم علي رَ .  » َهَذا َوَضعَ  مَنْ  « قَالَ  َوُضوًءا َلهُ  فـََوَضْعتُ  ، اْلَخالَءَ  َدَخ لَ  فَأُْخِب  فـَقَا
»  م  » الدينِ  ِفى فـَقْههُ  اللُه

“bahwa Nabi � masuk kedalam WC, lalu aku menyediakan untuknya air wudhu, maka Nabi 

� bersabda : “Siapa yang meletakkan air wudhu ini?”, lalu beliau � diberitahu bahwa aku 

yang meletakkannya, maka beliau � berdoa : “Ya Allah pahamkanlah ia dalam agamanya”. 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Disyariatkannya penggunaan air untuk bersuci setelah buang hajat. 
2. Sederhananya air yang digunakan Nabi � untuk bersuci dan ini adalah 

tindakan penghematan yang disyariatkan dalam Islam, karena “ ٌِإدَاَوة” 
adalah tempat air yang kecil yang terbuat dari kulit. 

3. Keutamaan sahabat Anas � yang senantiasa melayani Nabi �. 
4. Adab yang baik yang dicontohkan oleh para sahabat �, yakni yang muda 

memberikan penghormatan kepada yang lebih tua, dengan misalnya 
menyiapkan air untuk bersuci atau menghidangkan makanan dan 
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semisalnya, kemudian yang tua mendoakan dan menyayangi yang 
muda. Nabi � bersabda : 

ا فـََلْيَس ِمنا  َمْن َلمْ يـَْرَحمْ َصِغيَرنَا َويـَْعِرْف َحق َكِبيرَِن
“Barangsiapa yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menunaikan hak yang lebih 
tua, maka bukan golongan kami” (HR. Abu Dawud dan Tirmidizi, dishahihkan oleh 

Imam Tirmidzi dan Imam Al Albani). 
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َعهُ اْلَماءُ ِلطُُهوِرهِ  - 16 باب َمْن حُِمَل َم  
الدْرَداِء َأَلْيَس ِفيُكْم  ْعَلْيِن َوالطهُوِر َواْلِوَسادِ َوَقاَل َأبُو  َصاِحُب النـ  

Bab 16 Orang yang Dibawakan Air untuk Bersuci 

Abu Darda � berkata : ‘Bukankah diantara kalian ada Shohibun 
Na’lain, Thohuur dan Wisaad’. 

 
Penjelasan : 

 

Bab ini memuat tentang para sahabat yang biasa berkhidmat kepada 
Nabi � dengan membawakan air untuk digunakan beristinja. Demikianlah 
kondisi sahabat yang senantiasa melayani Nabi � dalam artian secara fisik, 
kepada pribadi Nabi � dan juga mereka berjuang untuk melayani sunnah-
sunnah Nabi � dengan jalan menerapkan dan membimbing umat untuk 
menetapi ajaran-ajaran Nabi �. 

 
Perkataan sahabat Abu Darda � diriwayatkan dengan sanad 

bersambung oleh Imam Bukhori juga dalam Kitab “Shahihnya” (no. 3742, 
3761 dan 6278). Pada riwayat yang terakhir kata “bersuci” diganti dengan 
“Bersiwak” yang menunjukkan maksud senantiasa bersuci adalah salah 
satunya dengan sering bersiwak. Perkataan sahabat Abu Darda � ditujukan 
kepada Alqomah bin Qois, sedangkan yang dimaksud dengan Shohibun 
Na’lain dan seterusnya adalah sahabat Abdullah bin Mas’ud �.  

 
Sahabat Abu Darda mengungkapkan sahabat Ibnu Mas’ud �, sebagai 

shohibun Na’lain, karena sahabat Ibnu Mas’ud � biasanya sering 
membawakan sandal Nabi � dalam rangka berkhidmat kepada Beliau �. 
Kemudian sahabat Ibnu Mas’ud juga senantiasa bersuci, entah beliau � 
selalu memperbahurui wudhunya atau karena sering terlihat bersiwak, 
sebagaimana riwayat Shahih Bukhori no. 6278, dimana sahabat Abu Darda 
� menggambarkan sahabat Ibnu Mas’ud � sebagai ‘Shohibus Siwak’. Atau 
karena sahabat Ibnu Mas’ud adalah orang yang biasanya menyiapkan air 
untuk digunakan Nabi � bersuci setelah buang hajat. Dan yang terakhir 
inilah, nampaknya yang lebih sesuai dengan tema bab ini. Oleh karenanya, 
Al Hafidz dalam “Al Fath” menyingkap maksud ucapan sahabat Abu Darda � 
yang dibawakan oleh Imam Bukhori dalam judul babnya, lalu Imam Bukhori 
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mengeluarkan haditsnya sahabat Anas �, dimana sahabat Anas � 
menceritakan bahwa dirinya dan seorang “Ghulam” biasa membawakan air 
untuk Nabi � ketika buang hajat. Kemudian Al Hafidz menduga bahwa si 
“Ghulam” tersebut diantaranya adalah sahabat Ibnu Mas’ud �. 

 
Adapun ungkapan ‘Shohibus Siwaad’ kepada Ibnu Mas’ud �, Wallahu 

A’lam apakah karena sahabat Ibnu Mas’ud adalah orang yang biasanya 
menawarkan kepada Nabi � untuk duduk diatas bantal, karena Imam 
Bukhori dalam kitab Shahihnya menurunkan bab “ ٌِوَساَدة ُه  ِقَى َل  orang yang) ”باب َمْن أُْل

memberikan bantal kepada Nabi �), kemudian Imam Bukhori menurunkan 2 
buah hadits, yang pertama hadits Abdullah bin ‘Amr � yakni, Abu Maliih 
berkata : 

ثََـنا َأن النِبى دَ  ِه بْنِ َعْمٍرو َفَحدَر َلُه َصْوِمى ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -َخْلُت َمَع أَبِيَك َزْيٍد َعَلى َعْبِد الل ذُِك
َنهُ َفَدَخلَ عََلى ، فَأَْلَقْيُت َلُه ِوَساَدًة ِمْن أََدٍم َحْشُوَها لِيٌف ، فََجَلَس َعَلى األَْرِض ، َوَصاَرِت الِْوسَ  اَدُة ـبَْيِنى َوبـَيـْ  

“aku bersama Bapakmu Zaid menemui Abdullah bin ‘Amr �, lalu beliau � bercerita kepada 

kami bahwa Nabi �  diberitahu tentang puasaku. Kemudian Beliau � menemuiku, aku 

memberi Nabi � bantal yang kulit isinya terbuat dari sabut kelapa, namun Nabi � duduk 

diatas tanah, sedangkan bantalnya berada diantara Beliau � dan diriku…”. 
 

Kemudian hadits keduanya adalah ucapan sahabat Abu Darda � yang 
mengungkapkan bahwa sahabat Ibnu Mas’ud � adalah ‘shohibul Wisaad’. 
Sehingga seolah-olah Imam Bukhori mengisyaratkan bahwa sahabat Ibnu 
Mas’ud � adalah deretan sahabat lainnya, selain sahabat Abdullah bin ‘Amr 
� yang biasa menawarkan bantalnya kepada Nabi �, ketika Beliau � 
berkunjung. 
 
Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا ُشْعَبةُ عَْن أَِبى ُمَعاٍذ  - 151 ثـََنا ُسَلْيَماُن بُْن َحْرٍب قَاَل َحد ُموَنةَ  -َحد قَاَل َسِمْعُت  -ُهَو َعطَاُء ْبنُ أَِبى َمْي
َحاَجِتِه تَِبْعُتُه أَنَا َوُغالَمٌ مِ  -صلى اهللا عليه وسلم  -أَنًَسا يـَُقوُل َكاَن َرُسوُل اللهِ  نا َمَعَنا ِإدَاَوٌة ِمْن َماءٍ ِإَذا َخَرَج ِل  

17). Hadits no. 151 
“Haddatsanaa Sula iman bin Harb ia berkata, haddatsanaa Syu’bah dari Abi Muadz –

namanya ‘Athoo’ bin Abi Maimunah ia berkata, aku mendengar Anas b in Malik � berkata : 

‘adalah Nabi � jika keluar untuk buang hajat, maka aku dan seorang anak bersama-sama 

membawakan seciduk air untuk Beliau �”. 
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Muslim meriwayatkannya  no. 643. 

 
Penjelasan biografi perowi hadits : 
 
Semua perowinya telah berlalu keterangannya. 
 
Penjelasan Hadits : 

1. Keutamaan sahabat Ibnu Mas’ud � yang senantiasa berkhidmat kepada 
Nabi � ketika hidup dan kepada sunah-sunahnya setelah wafatnya Nabi 
�. 

2. Tawadhu’nya sahabat Abu Darda �, dimana ketika beliau ditanya oleh 
Imam Alqomah yang berasal dari Kufah, maka sahabat Abu Darda �, 
lebih menyarankan untuk bertanya kepada sahabat Ibnu Mas’ud � yang 
pada waktu itu tinggal dinegerinya Alqomah. 

3. Bolehnya memberikan gelar-gelar kepada orang yang berkhidmat dirinya 
kepada Nabi � baik ketika masa hidup Beliau �, maupun sesudah 
meninggalnya dengan mengamalkan dan menyebarkan sunah-sunahnya. 
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باب َحْمِل اْلَعنَـَزةِ َمَع اْلَماِء ِفى اِالْسِتْنَجاءِ  - 17  

Bab Membawa Tombak bersama Air ketika Bersuci 

 

Penjelasan : 

 

Selain air yang dipersiapkan oleh para sahabat ketika berkhidmat 
kepada Nabi �, pada saat Beliau � buang hajat, terkadang juga dibawakan 
‘Anazah’ yakni semacam tongkat yang dibawahnya ada besi seperti mata 
anak panah, atau dengan bahasa lain adalah tombak. Hal ini dimaksudkan 
setelah Beliau � menggunakan air untuk beristinja dan berwudhu, lalu Beliau 
� akan mengerjakan sholat, maka tombak tersebut dapat difungsikan 
sebagai sutrohnya. 

 
Hal yang menunjukkan bahwa tombak digunakan sebagai sutroh sholat, 

misalnya hadits riwayat sahabat Abu Juhaifah �, kata beliau � : 

 ِبىزًَة فـَرََكزََها ، َوَخَرَج الن ِفى ُحلةٍ َحْمَراءَ ُمَشمًرا ، َصلى إِلَى  -صلى اهللا عليه وسلم  -ُثم َرأَْيُت ِبَالالً َأَخَذ عَنـَ
زَ  ِى الَْعنـَ ُمروَن ِمْن بـَْيِن يََد َواب َي لد زَِة بِالناِس رَْكَعتـَيِْن ، َورَأَْيُت الناَس وَا ةِ اْلعَنـَ  

“Lalu aku melihat Bilal � membawa tombak, lalu menancapkannya. Kemudian Nabi �  

datang dengan baju merah terang. Beliau �  sholat mengimami manusia dengan menghadap ke  
tombak. Aku melihat orang-orang dan binatang  tunggangan melewati samping tombak 

tersebut” (Muttafaqun ‘Alaih). 
 
Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا ُشْعَبُة َعْن َعطَاِء بِْن أَِبى - 152 ُد بُْن َجْعَفرٍ قَاَل َحد ثـََنا ُمَحم اٍر قَاَل َحدُد بُْن بَش ثـََنا ُمَحم عَ  َحد مَْيُموَنَة َسِم
اَوةً ِمْن َماٍء  -هللا عليه وسلم صلى ا -أَنََس بَْن َماِلٍك يـَُقوُل َكاَن َرُسوُل اللِه  َوُغالَمٌ ِإَد ْحِمُل أَنَا  الَءَ ، فََأ ُخلُ الَْخ َيْد

 َعَلْيِه زُج ـَزَُة َعًصا  ْعَبةَ . الَْعن ُن َعْن ُش ُر َوَشاذَا بـََعهُ النْض زًَة ، َيْستـَْنِجى بِالَْماِء . تَا  ، َوَعنـَ
17). Hadits no. 151 

“Haddatsanaa Muhammad bin Basysyaar ia berkata, haddatsanaa Muhammad bin Ja’far ia  
berkata, haddatsanaa Syu’bah dari Athoo bin Abi Maimunah ia berkata, aku mendengar Anas 

bin Malik � berkata : ‘adalah Nabi � jika masuk jamban, maka aku dan seorang anak 

bersama-sama membawakan seciduk air  dan tombak. Airnya untuk Beliau � gunakan 

beristinja”. 
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Dikuatkan (Muhammad bin Ja’far) oleh An-Nadhor dan Syaadzaan dari Syu’bah. 
‘Anazah adalah tongkat yang ujungnya terdapat semacam mata anak panah. 
Muslim meriwayatkannya  no. 643. 

 
Penjelasan biografi perowi hadits : 
 
Semua perowinya telah berlalu keterangannya, kecuali untuk mutabinya 
yaitu : 
 
1.   Nama : Abu Abdur Rokhman Syaadzaan Al Aswad bin ‘Aamir 
 Kelahiran : Wafat 208 H 
 Negeri tinggal : Baghdad 
 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma’in, Imam Ibnul Madini 

dan Imam Ibnu Hibban 
 Hubungan Rowi : Syu’bah adalah salah seorang gurunya, sebagaimana 

ditulis oleh Imam Al Mizzi. 
 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib Ibnu 

Hajar) 

Penjelasan Hadits : 

1. Tombak dapat dijadikan sebagai sutroh untuk sholat. 
2. Disunahkannya sholat setelah berwudhu. 
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باب النـْهِى عَْن اِالْسِتْنَجاِء بِاْلَيِمينِ  - 18  

Bab 18 Larangan Beristinja dengan Tangan Kanan 

 

Penjelasan : 

 
Yakni maksudnya ketika buang hajat pada saat memegang alat vital 

bagi laki-laki, jangan menggunakan tangan kanan, demikian juga ketika 
bercebok, baik laki-laki maupun perempuan, dilarang menggunakan tangan 
kanan. Termasuk adab dari Nabi � adalah menggunakan tangan kanan 
untuk hal-hal yang biasanya berupa perkara yang baik atau kesucian, 
sedangkan untuk bercebok menggunakan tangan kiri. Ummul Mukminin 
Aisyah � berkata : 

َخالَئِهِ َوَما َكاَن مِْن  -صلى اهللا عليه وسلم-َكاَنْت َيُد َرُسوِل اللهِ  ْسَرى ِل ْت َيُدهُ الُْي ْمَنى لُِطُهورِِه َوَطَعاِمِه وََكاَن الُْي
 َأذًى

“Tangan Rasulullah � yang kanan, biasanya untuk kesucian dan makan, sedangkan tangan 
yang sebelah kiri ketika (cebok) buang hajat atau untuk sesuatu yang kotor” (HR. Abu 

Dawud, dishahihkan Imam Al Albani). 
 

Kemudian apa yang dimaksud dengan larangan disini, apakah 
hukumnya diharamkan atau tidak? Kami akan nukilkan penjelasan dan tarjih 
Imam Nawawi dalam masalah ini, yang ditulis oleh beliau dalam kitabnya 
“Majmu Syarah Muhadzab” (2/109-110) : 

ما حكم المسألة فقال االصحاب يكره االستنجاء باليمين كراهة تنزيه وال يحرم هكذا صرح به الجمهور قال الشيخ أبو حامد ا
هى يساره وهو منهى عن االستنجاء بيمينه ن تنزيه ال تحريم وقال امام الحرمين االستنجاء  في تعليقه يستحب أن يستنجى ب

ل الظاهر وقال ابن الصباغ وآخرون االستنجاء باليسار أدب وليس اليمين معصية وقال باليمين مكروه غير محرم قال وحرمه أه
نى  ي في البسيط والبغوى والرويا ي والغزال ى والفوران القاضي أبو الطيب وآخرون يستحب أن يستنجى بيساره وقال المحامل

د الجويني في الفروق والبغوى أبو محم ليمين نهي  وصاحب العدة وآخرون يكره باليمين وقال  نهي عن ا في شرح السنة ال
أكثر العلماء  يمين عند  العبارات وقال الخطابي النهي عن االستنجاء بال حو هذه  تأديب وعبارات الجمهور ممن لم أذكرهم ن

 نهى تأديب وتنزيه 
“Adapun hukum dalam masalah ini, berkata ulama madzhab kami, dimakruhkan 
berist inja dengan menggunakan tangan kanan sebagai makruh li tanzih (untuk 
kesucian), bukan diharamkan, demikian yang dijelaskan oleh mayoritas para ulama. 
Syaikh Abu Hamid dalam Ta’liqnya berkata : ‘berist inja dengan tangan kiri, adapun 
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dengan tangan kanan itu dilarang dengan larangan untuk tanzih (kebersihan) bukan 
diharamkan’. Imam Al Haromain berkata : ‘Ist inja dengan tangan kanan itu makruh 
bukan haram’. Ulama Dhohiriyah mengharamkan ist inja dengan tangan kanan. Ibnu 
Shobaagh dan selainnya berkata : ‘Ist inja dengan tangan kiri adalah adab dan t idaklah 
seandainya menggunakan tangan kanan (untuk berist inja) dianggap berbuat maksiat ’. 
Qodhi Abu Thiib dan selainnya berkata : ‘disunnahkan berist inja dengan tangan kiri’.  
Abu Muhammad Al Huwaini dalam “Al Furuuq wal Buhgho fii Syarhis Sunnah” berkata : 
‘larangan berist inja dengan tangan kanan adalah larangan dalam rangka adab’. 
Demikian ungkapan mayoritas ulama seperti ungkapan ini dari perkataan mereka yang 
t idak aku sebutkan. Al Khothobi berkata : ‘larangan berist inja dengan tangan kanan 
menurut kebanyakan ulama adalah larangan untuk adab dan kebersihan’. 
 

Kesimpulannya : tidak beristinja dengan tangan kanan adalah salah 
satu adab yang diajarkan oleh Nabi �. Beliau � pernah bersabda : 

يَمِ  ِإنَما أَنَا لَُكْم بَِمْنزَِلةِ الَْواِلدِ  َلَة َوالَ يَْسَتْدبِْرَها َوَال َيْسَتِطْب ِب ْقِبِل اْلِقبـْ يَْستـَ َحدُُكمُ اْلَغاِئَط فَالَ  ذَا أَتَى َأ يِنهِ أَُعلُمُكمْ فَِإ  
“Sesungguhnya aku disisi kalian, seperti kedudukan seorang Bapak. Aku mengajari kalian jika  

salah seorang diantara kalian masuk jamban, jangan menghadap kiblat atau membelakanginya 
dan jangan juga cebok dengan tangan kanan” (HR. Abu Dawud dihasankan oleh Imam Al 

Albani). 
Demikian juga para sahabat � benar-benar memegang adab ini, Imam Ibnu 
Bathol dalam “Syaroh Bukhori” menukil perkataan sahabat Utsman � : 

 -صلى اهللا عليه وسلم  -وال مسست ذكرى بيمينى مذ بايعت رسول اهللا 
“aku t idak pernah menyentuh dzakarku dengan tangan kanan, semenjak berbaiat 
kepada Rasulullah �”. 
 
Berkata Imam Bukhori : 

ثـَنَا ِهَشامٌ  - 153 د ثـََنا ُمَعاذُ بُْن َفَضالََة قَاَل َح هُوَ  -َحد  ِئى َوا ْستـَ ِن  -الد ِد اللِه ْب يٍر َعْن َعْب ِن أَِبى َكِث عَْن َيْحَيى ْب
فْس ِفى اِإلنَاِء ، «  -صلى اهللا عليه وسلم  -أَبِى قـََتاَدَة َعْن أَبِيِه قَاَل قَاَل َرُسوُل اللهِ  َشِرَب َأَحدُُكمْ فَالَ يـَتـَنـَ ِإَذا 

 ْح بِيَِميِنِه  َوِإَذا أََتى اْلَخالَءَ َفالَ يََمسذََكرَُه بَِيِميِنِه ، َوالَ يـََتَمس«  
19). Hadits no. 153 

“Haddatsanaa Muadz bin Fadhoolah ia berkata, haddatsanaa Hisyaam –Ad Dastawaa’i- dari 

Yahya bin Abi Katsir dari Abdullah bin Abi Qotadah dari Bapaknya, ia berkata, Rasulullah �  
bersabda : “Jika salah seorang diantara kalian minum, maka jangan bernafas didalam bejana 

dan jika buang hajat, jangan memegang dzakarnya dengan tangan kanan dan jangan juga 
mencebokinya dengan tangan kanan”. 
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Muslim meriwayatkannya  no. 637. 

 
Penjelasan biografi perowi hadits : 
 
Semua perowinya telah berlalu keterangannya, kecuali : 
 
1.   Nama : Abu Ibrohim Abdullah bin Abi Qotadah 
 Kelahiran : Wafat 95 H 
 Negeri tinggal : Madinah 
 Komentar ulama : Tabi’I wasith. Ditsiqohkan oleh Imam Nasa’i, Imam Ibnu 

Sa’ad dan Imam Ibnu Hibban. 
 Hubungan Rowi : Abu Qotadah � adalah Bapaknya, sekaligus salah 

seorang gurunya, dan tinggal senegeri dengannya, 
sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib Ibnu 

Hajar) 

Penjelasan Hadits : 

1. Tidak diperbolehkan untuk bernafas ketika minum di bejana dan ini juga 
salah satu adab Islami.  

2. Dimakruhkan beristinja dengan tangan kanan. 
3. Sempurnanya Islam yang mengajarkan seluruh aspek kehidupan dari 

mulai bangun tidur sampai seorang menuju pembaringannya lagi, dari 
mulai aturan pribad, keluarga sampai masyarakat luas. 
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ا بَالَ  - 19 باب َال يُْمِسُك ذََكرَهُ بَِيِميِنِه ِإَذ  
Bab 19 Jangan Memegangi Dzakar  

dengan Tangan Kanan ketika Buang Air 

 
Penjelasan : 

 

Bab ini masih terkait dengan bab sebelumnya, yakni laki-laki 
kebiasaannya ketika buang air adalah memegang dzakarnya, agar air 
seninya dapat diarahkan. Termasuk adab Islami, tangan yang digunakan 
untuk memegang dzakar adalah tangan kiri. 

 
Berkata Imam Bukhori : 

هِ بِْن أَ  - 154 َعْن يَْحَيى بِْن أَبِى َكِثيٍر عَْن َعْبِد الل ثـََنا األَْوَزاِعىُد بُْن يُوُسَف قَاَل َحد ثـََنا ُمَحم بِى قـََتادََة َعْن َحد
 ِبىَذَكرَهُ بِ « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم  -أَبِيِه َعِن الن بَاَل أََحُدُكمْ َفالَ يَْأُخَذن بَِيِميِنِه ، ِإَذا  ْستـَْنِجى  ِه ، َوَال َي َيِميِن

ى اِإلنَاِء  فْس ِف »َوالَ يـَتـَنـَ  
20). Hadits no. 154 

“Haddatsanaa Muhammad bin Yusuf ia berkata, haddatsanaa Al Auzaa’i dari Yahya bin Abi 

Katsir dari Abdullah bin Abi Qotadah dari Bapaknya dari Nabi �, Rasulullah � bersabda : 

“Jika salah seorang buang air, janganlah memeganginya dengan tangan kanan, jangan 

beristinja dengan tangan kanan dan jangan bernafas dalam bejana”. 
Muslim meriwayatkannya  no. 636. 

 
Penjelasan biografi perowi hadits : 
 
Semua perowinya telah berlalu keterangannya.  
 

Penjelasan Hadits : 

Telah berlalu penjelasannya. 
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اْلِحَجاَرةِ  - 20 باب اِالْسِتْنَجاِء ِب  

Bab 20 Istinja dengan Batu 

 

Penjelasan : 

 

Istinja, menurut Imam Ibnu Bathoh dalam “Syaroh Bukhori” adalah : 
 االستنجاء هو إزالة النجو من المخرج باألحجار أو بالماء

“Membersihkan sesuatu dari tempat keluarnya dengan batu atau air”. 
Maksud Imam Ibnu Bathoh adalah membersihkan sesuatu kotoran yang 
keluar dari qubul dan dubur (kemaluan depan dan belakang). Kemudian 
masih dalam kitab yang sama, Imam Ibnu Bathoh menukil perbedaan para 
ulama tentang hukum beristinja, apakah ia sunnah atau wajib?  

 
Imam Malik dan sebagian ulama Kufah berpendapat bahwa hal tersebut 

adalah sunnah, namun tidak selayaknya ditinggalkan, jika ia sholat tanpa 
beristinja, maka tidak perlu mengulangi sholatnya. Namun Imam Malik 
menyukai orang tersebut mengulanginya jika masih tersisa waktunya. Imam 
Syafi’I, Imam Ahmad dan Imam Abu Tsaur berpendapat bahwa istinja 
adalah wajib, tidak sah sholatnya orang yang buang hajat tidak beristinja 
dengan menggunakan air atau batu, mereka berdalil bahwa Nabi � 
memerintahkan beristinja dengan 3 batu, maka setiap najis yang 
disyariatkan membersihkannya dengan jumlah tertentu, maka menunjukan 
bahwa membersihkannya adalah wajib. 

 
Pendapat terakhirlah yang kuat, Imam Majdudin kakeknya Syaikhul 

Islam Ibnu Taimiyyah, penulis kitab “Muntaqol Akhbar” yang kemudian 
disyarah oleh Imam Syaukani yang diberi judul “Nailul Author” menulis 
sebuah bab “ ِْو اْلَماء َجِر َأ الَْح  Bab Wajibnya beristinja dengan batu) ”َباُب ُوُجوِب اِالْستِْنَجاِء ِب

atau air), kemudian beliau menurunkan hadits yang menguatkan hukum 
wajibnya beristinja, yakni : 
1. Haditsnya Aisyah �, bahwa Nabi � bersabda : 

 إَذا َذَهَب َأَحُدُكمْ إَلى اْلغَائِِط فـَْلَيْسَتِطْب بَِثَالثَةِ َأْحَجاٍر فَِإنـَها َتْجزِي َعْنهُ 
“Jika diantara kalian ada yang buang hajat, maka bersucilah dengan 3 batu, karena hal 

tersebut mencukupi” (HR. Ahmad, Nasa’I, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Daruquthni, ia  
berkata : ‘sanadnya shahih hasan’). 
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2. Hadits Ibnu Abbas �, beliau berkata : 

َريِْن ،  لنِبي َصلى اللُه َعلَْيِه َوَسلمَ َمر ِبَقبـْ بَاِن ِفي َكِبيٍر ، َأما َأَحُدُهَما َفَكاَن َأن ا بَاِن َوَما يـَُعذ ُهَما يـَُعذفـََقاَل : إنـ
ْمِشي بِالنِميَمةِ   َال َيْسَتِتُر ِمْن بَـْوِلِه َوَأما اْآلَخُر َفَكاَن َي

“Bahwa Nabi � pernah melewati 2 kuburan, la lu Beliau � berkata : “keduanya sedang  
diadzab, mereka tidak diadzab karena suatu perkara yang dianggap tidak besar. Yang  

satu karena tidak bersuci setelah kencing, sedangkan yang kedua melakukan adu domba” 
(Muttafaqun ‘Alaih). 

3. Hadits Anas �, dari Nabi � bahwa Beliau � bersabda : 

ن َعامَة َعَذاِب اْلَقْبرِ ِمْنهُ تـَنـَزُهوا ِمْن  ْوِل ، فَِإ اْلبـَ  
“Bersucilah karena kencing, karena kebanyakan adzab kubur, berasal dari masalah ini” 

(HR. Daruquthni, dishahihkan oleh Imam Al Albani). 
 

Imam Syaukani dalam “Nailul Author” berkata ketika mensyaroh 
haditsnya sahabat Anas � diatas : 

ِلَ  ، وَإ َحاِل الصَالةِ  بَْـوِل ُمطْلًَقا ِمْن غَْيِر تـََقيدٍ ِب َزاهِ ِمْن اْل ِديُث َيُدل َعَلى ُوُجوِب اِالْستِنـْ نِيَفةَ َوُهَو اْلَحق لَكِْن َوالَْح َب أَبُو َح ْيِه ذََه
نَاِء  ْستِثـْ ُمَقيدٍ بَِما ذََكَرُه ِمْن ا رِ ُمَخصٍص .غَيـُْر  ِصيٌص بِغَْي ِم فَِإنُه تَْخ رَْه َدارِ الد ِمْق  

الصَالةِ لَْيَسْت بِفَْرٍض َواْعَتَذَر لَُه َعْن اْلَحِديِث بِأَن َصاِحَب  زَالَتُهُ ِفي غَْيِر َوْقِت  اْلَقْبِر إنَما ُعذَب ِألَنُه َكانَ يـَتـُْرُك َوقَاَل َمالٌِك : إ
لَْم َيُدل َعلَْيِه دَ  اْلبَْـوَل َيِسيلُ  اللهُ بِتَْطِهيرِ َعلَيِْه فـَُيَصلي بِغَْيِر طُُهورٍ ، ِألَن اْلُوُضوَء َال َيِصح َمعَ ُوُجوِدِه َوُهَو تـَْقيِيدٌ  لِيلٌ ، َوَقْد أَمََر 

َحالَةٍ َمْخُصوَصةٍ .  الثـيَاِب َولَْم يـَُقيْدهُ ِب
“Hadits ini menunjukan wajibnya bersuci kerena kencing secara mutlak, t idak dibatasai 
hanya ketika akan sholat, demikian pendapat Imam Abu Hanifah dan ini yang benar, 
namun tanpa adanya pembatasan, sepert i yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah, 
dikecualikan kalau bekasnya seukuran uang dirham, karena ini adalah pengkhususan 
tanpa adanya dalil yang mengkhususkannya. 
Imam Malik berkata : ‘membersihkanya selain untuk mengerjakan sholat, t idak wajib, 
beliau mentakwil hadits in i bahwa penghuni kubur tersebut hanyalah dihukum karena 
membiarkan kencingnya yang mengenainya, lalu ia sholat tanpa membersihkannya, 
karena wudhu t idak sah, selama masih ada bekas kencingnya. Ini adalah pembatasan 
yang t idak ditunjukan oleh dalil, Allah � telah memerintahkan membersihkan pakaian 
dan t idak membatasinya pada kondisi yang khusus”. 
 



Penjelasan Shahih Bukhori Kitab Wudhu Hal 77 

 

Bersuci dengan batu, diistilahkan juga dengan Istijmar dan istilah ini 
diberikan langsung oleh Rasulullah �, seperti dalam riwayat Bukhori-Muslim 
berikut, Nabi � bersabda : 

 َومَِن اْسَتْجَمَر فـَْلُيوِترْ 
“Barangsiapa yang beristijmar, maka hendaknya dengan jumlah yang ganjil”. 
Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi � bersabda : 

 و  اِالْسِتْجَماُر تـَ
“Istijmar dengan jumlah yang ganjil”. 
 

Kemudian timbul pertanyaan, apakah istijmar hanya dapat diaplikasikan 
dengan batu atau boleh selainnya, asal benda tersebut berfungsi seperti 
batu yang dapat membersihkan najis?. Imam Syaukani dalam “Nailul 
Author” menyebutkan pendapat sebagian ulama tentang ini, katanya : 

ا َفَال يُْجِزئُ َوقَْد قَاَل بـَْعُض أَْهِل  ُمتـََعيٌن لَِنصهِ َصلى اللُه َعلَيِْه َوَسلَم َعلَيـَْه ِالْستِْجَمارَ بِاْلَحَجرِ  ُرُه ، َوَذَهَب الظاِهِر : إن ا  غَيـْ
ُر َذِلَك  ِخْرقَةُ َواْلَخَشُب َوغَيـْ تـَُقوُم اْل عَيـنًا ، َبْل  ُجْمُهورُ إَلى أَن اْلَحَجَر لَْيَس ُمتـَ َمَقاَمُه ، قَاَل النـَوِوي : َفَال َيُكوُن لَهُ َمْفُهوٌم َكَما اْل

 ِفي قـَْوله تـََعاَلى : { َوَال تـَْقتـُلُوا أَْوَالدَُكْم ِمْن إْمَالٍق } .
ا ِسوَاُه مُْطلًَقا ، َويَُدل َعلَى َعَدِم ـتََعيِن اْلَحَجرِ نـَْهيُُه َصلى اللهُ َعلَْيِه َوسَلَم َعْن الَْعْظِم َواْلـبَْعِر وَ  نًا لَنـََهى َعمَعيـ الرِجيِع َولَْو َكاَن ُمتـَ

ِالْسِتْجَمارُ بِهِ  ْجِزُئ ا ٌة ُي َس لَُه ُحْرَم طَاِهٍر ُمزِيٍل لَْلَعْيِن لَْي ُجْملَِة ُكل َجاِمدٍ   َوعََلى اْل
“Sebagian ulama dhohiriyah berpendapat, ist ijmar dengan batu adalah sesuatu yang 
khusus, berdasarkan nash dari Nabi �, maka selain batu t idak mencukupi. Namun 
mayoritas ulama berpendapat, bahwa batu t idaklah dikhususkan, namun kayu dan 
selainnya dapat berfungsi sepert i batu. Imam Nawawi berkata :’hal ini t idak berlaku  
mafhum, sebagaimana firman Allah � : {Janganlah kalian membunuh anak kalian, 
karena takut kemiskinan].  
Yang menunjukan t idak adanya pengkhususan batu adalah larangan Nabi � untuk 
menggunakan tulang, kotoran hewan dan tinja, sekiranya hanya dikhususkan dengan 
batu, tentu Nabi � akan melarang selain batu secara mutlak. Kesimpulannya, semua 
benda padat yang suci yang dapat menghilangkan najis, yang tidak memilki kemulian, 
cukup digunakan untuk berist ijmar”. 
 

Dari penjelasan Imam Syaukani, maka pendapat yang rajih adalah 
istijmar dapat menggunakan benda selain batu, seperti ranting pohon, kayu, 
tisu, kertas atau selainnya, dengan syarat benda tersebut tidak memiliki 
kandungan yang mulia, misalnya kertas yang ada ayat Al Qur’an atau 



Penjelasan Shahih Bukhori Kitab Wudhu Hal 78 

 

hadits, atau peci dan sejenisnya. Begitu juga tidak boleh menggunakan 
bekas kotoran binatang atau hewan, karena itu adalah benda najis. Adapun 
pendapat madzhab dhohiri yang mengkhususkan batu, karena menurut 
mereka nashnya hanya berbicara batu, maka ini adalah suatu kejumudan. 
Imam Nawawi telah membantah mereka, dengan berdalil ayat Allah � yang 
melarang seseorang membunuh anaknya karena factor kemiskinan, maka 
tentu akal yang sehat tidak akan mengatakan bahwa membunuh anaknya 
karena selain factor kemiskinan tidak dilarang oleh Allah �. Begitu juga 
dalam kasus ini, ketika Nabi � hanya menyebutkan batu untuk beristijmar, 
tentu maksud beliau � tidak hanya dibatasi dengan batu, hal ini dikuatkan 
juga bahwa Nabi � melarang penggunaan selain batu, yaitu yang berupa 
kotoran dan tulang, seandainya istijmar khusus batu, tentu Nabi � akan 
melarang selain batu untuk digunakan istijmar secara mutlak, sebagaimana 
telah dikatakan oleh Imam Syaukani. 
 
Berkata Imam Bukhori : 

ى عَ  - 155 ثـََنا عَْمُرو بُْن َيْحَيى بِْن َسِعيِد بِْن َعْمٍرو الَْمك قَاَل َحد ى ٍد الَْمك ثـََنا أَْحَمُد بُْن ُمَحم هِ َعْن َحدْن َجد
 ِبىْعُت الن ُهَريـْرَةَ قَاَل اتـبـَ تَ  -صلى اهللا عليه وسلم  -أَبِى  َجِتِه ، َفَكاَن الَ يـَْل َرَج لَِحا نـَْوُت ِمْنُه فـََقاَل َوَخ « ِفُت َفَد
َنْحَوُه  -اْبغِِنى َأْحَجاًرا أَْستـَْنِفْض ِبَها  َوَضْعتـَُها » . َوَال تَأْتِِنى ِبَعظٍْم َوالَ َرْوٍث  -َأْو  ُه بِأَْحَجارٍ ِبطََرِف ثَِيابِى فـَ فَأَتـَْيُت

َعهُ بِهِ  َجْنِبهِ َوأَْعَرْضُت َعْنهُ ، فـََلما قََضى أَتـْبـَ ن ِإلَى   
21). Hadits no. 155 

“Haddatsanaa Ahmad bin Muhammad Al Makkiy ia berkata, haddatsanaa ‘Amr bin Yahya 

bin Sa’id bin ‘Amr Al Makkiy dari kakeknya dari Abu Huroiroh � ia berkata : ‘aku mengikuti 

Nabi �, lalu Beliau �  keluar untuk buang hajat. Nabi � tidak melihatku, maka aku 

mendekati Beliau �,  lalu Beliau �  berkata : “Tolong bawakan batu untuk aku gunakan 

bersuci –atau semisa lnya- dan jangan bawakan tulang dan kotoran hewan”. Maka aku 

membawakan untuk Beliau � batu, dengan menggunakan ujung bajuku, aku melatakkannya 

disamping Beliau �, setelah selesai hajatnya, Nabi � menggunakan batu tersebut untuk 
bersuci”. 

 
Penjelasan biografi perowi hadits : 

1.  Nama : Abul Muhammad Ahmad bin Muhammad Ibnul Waliid   
 Kelahiran : Wafat tahun  217 atau 222 H  
 Negeri tinggal : Mekkah 
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 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Abu Hatim dan Imam Ibnu 
Hibban.  

 Hubungan Rowi : ‘Amr bin Yahya adalah gurunya dan tinggal senegeri 
dengannya. 

 
 
2. Nama : Abu Umayyah ‘Amr bin Yahya bin Sa’id bin ‘Amr  
 Kelahiran : - 
 Negeri tinggal :  Mekkah 
 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Daruquthni dan Imam Ibnu 

Hibban. Imam Ibnu Ma’in menilainya, “Laa ba’sa bih”.  
 Hubungan Rowi : Sa’id bin ‘Amr adalah kakeknya, sekaligus gurunya dan 

tinggal senegeri dengannya. 
  
3.  Nama : Abu Utsman Sa’id bin ‘Amr bin Sa’ad Ibnul ‘Ash 
 Kelahiran : Wafat setelah 120 H 
 Negeri tinggal : Mekkah 
 Komentar ulama : Tabi’I wasith. Ditsiqohkan oleh Imam Abu Zur’ah, Imam 

Nasa’I dan Imam Ibnu Hibban. Imam Abu Hatim 
menilainya, shoduq. 

 Hubungan Rowi : Abu Huroiroh � adalah diantara deretan gurunya. 
   
(Catatan : Semua biografi  row i  di rujuk dari ki tab tahdzibul kamal Al Mizzi  dan Tahdzibut Tahdzib 

Ibnu Hajar) 

Penjelasan Hadits : 

1. Disyariatkannya bersuci dengan batu atau semisalnya, yang diistilahkan 
dengan istijmar. Imam Syaukani dalam “Nailul Author” menukil 
perkataan penulis kitab “Al Bahr” bahwa terjadi ijma ulama tentang 
disyariatkannya Istijmar. 

2. Sebagian salaf tidak menyukai beristinja dengan air, mereka lebih 
menyukai beristinja dengan batu. Imam Syaukani dalam “Nailul Author” 
berkata : 

 بِين ْن َيُكوَن ال ٌك َوأَْنَكَر َأ َجاءِ بِاْلَماِء ، َوَقْد أَْنَكَرهُ َماِل َصلى اللُه َعلَْيِه َوَسلَم اْستَـْنَجى َواْلَحِديُث َيُدل َعَلى ثـُبُوِت اِالْستِْن
َفَة بْ  بِالَْماِء . َجاءِ بِاْلَماِء فـََقاَل : إًذا َال يـََزاُل َقْد رََوى ابُْن أَِبي َشْيبََة بَِأَسانِيَد َصِحيَحةٍ َعْن ُحَذيـْ نِ اْليََماِن أَنهُ ُسِئَل َعْن اِالْستِْن

ِدّي نَتٌِن . ْنِجي بِاْلَماِء . ِفي َي َن َال َيْستـَ ْبَن ُعَمَر َكا نَاِفٍع أَن ا رِ قَاَل : َما ُكنا َوعَْن  اْبِن الزبـَْي ُه . َوعَْن  َر اْبُن دَقِ  نـَْفَعُل  يقِ وَذََك
َجاءِ بِاْلَماِء فََـقاَل : إنَما َذلَِك ُوُضوُء النَساِء . اْلِعيدِ أَن َسِعيَد بْنَ  رِهِ ِمْن السَلِف َما  اْلُمسَيِب ُسِئَل عَْن اِالْستِْن : َوَعْن غَْي قَاَل 

 ُيْشِعُر ِبَذِلَك .
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َجاءِ بِاْلَماءِ ِفي َهَذا اْل عَل َسِعيًدا رَِحَمُه اللهُ فَِهَم ِمْن َوالسنُة َدلْت َعلَى اِالْستِْن َحِديِث َوغَْيرِِه ، فَِهَي أَْوَلى بِاِالتـبَاِع ، قَاَل : َوَل
َحْيُث يُْمَنعُ اِالْستِْنَجاُء بِاْألَْحَجارِ ، فـََقَصَد ِفي ُمَقابـَلَتِِه أَنْ َيذُْكرَ  َإلِ َأَحدٍ غُلُوا ِفي َهَذا اْلبَاِب ِب زَالَةِ َذِلَك اْلغُلُو ،  َهَذا اللْفَظ 

َو ِعْنَد َعَدِم  َوبَاَلَغ بِِإيَراِدهِ إياُه َعَلى َهِذِه الصيغَةِ . ارَةِ إنَما ُه ْجَمارَ بِاْلِحَج ذََهَب بـَْعٌض ِمْن َأْصَحاِب مَاِلٍك إلَى أَن اِالْسِت َوقَْد 
ْعُض الُْفَقَهاِء َفَال  تـََهى .اْلَماِء ، َوإَِذا َذَهَب إلَْيِه بـَ ُعُد أَْن يـََقعَ لِغَْيرِِهْم ِممْن ِفي زََماِن َسِعيٍد رَِحَمُه اللهُ انـْ   يـَبـْ

“Hadits menunjukan atas tetapnya ist inja dengan air. Imam Malik mengingkari 
bahwa Nabi � beristinja dengan air. Imam Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan 
sanad yang shahih dari Khudzaifah ibnul Yaman �, bahwa ia ditanya tentang 
berist inja dengan air?, maka jawabnya : ‘kalau begitu, nanti tanganku tetap bau’. 
Dari Naafi’ bahwa Ibnu Umar � tidak berist inja dengan air. Dari Ibnu Zubair �, ia 
berkata : ‘kami t idak pernah berist inja dengan air’. Ibnu Daqiiqil ‘Ied menyebutkan 
bahwa Sa’id ibnul Musayyib, pernah ditanya tentang ist inja dengan air, lalu beliau  
menjawab : ‘itu adalah wudhunya wanita’. Katanya lagi, demikian juga dari 
selainnya, dari ulama salaf dinukil seperti itu. 
Namun Sunnah menunjukan atas ist inja dengan air pada hadits ini dan hadist 
semisalnya, maka ini lebih utama untuk diikuti. Katanya, mungkin Sa’id 
mengatakannya kepada orang yang berlebihan dalam masalah ini, dimana ia 
melarang berist inja dengan batu, maka Imam Sa’id menyanggahnya dan 
mengungkapkannya dengan lafadz tersebut untuk menepis sifat berlebihan tadi, 
sehingga hal ini lebih mengena kepada mereka jika diungkapkan dengan lafadz 
sepert i ini. Sebagian sahabatnya Malik berpendapat bahwa ist ijmar dengan batu 
adalah ketika t idak adanya air, jika demikian pendapat sebagian fuqoha, maka hal 
ini t idak terlepas bahwa pendapat tersebut dikatakan pada zamannya Imam Sa’id. 

3. Hadits ini menunjukan kelengkapan dan kemudahan syariat Islam, 
dimana syariat Islam tetap cocok diterapkan pada tempat, kondisi dan 
waktu yang berbeda, seandainya ada suatu daerah atau pada musim 
tertentu, terjadi kekurangan air, maka mereka masih tetap dapat bersuci 
dengan benda lain, selain air. Maha Suci Allah � yang telah memberikan 
kenikmatan kepada negeri kita yang melimpah airnya, Allah � berfirman: 

اٍء َمِعينٍ   ُقْل أََرأَيـُْتمْ ِإْن َأْصَبَح َماؤُُكْم غَْوًرا فََمْن َيأْتِيُكْم بَِم
“Bagaimana pendapat kalian, j ika pada keesokanya air ka lian kering-kerontang? Siapakah 

yang dapat mendatangkan air tersebut” (QS. Al Mulk (68) : 30). 
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ْستَـنَْجى بَِرْوثٍ  - 21 باب الَ ُي  

Bab 21 Tidak Boleh Beristinja dengan Kotoran Hewan 

 

Penjelasan : 

 

Bersuci dengan kotoran hewan tidak dapat menghilangkan najis, karena 
kotoran itu sendiri adalah najis, demikian pendapat sebagian ulama, seperti 
dari kalangan madzhab Syafi’i. Imam Syafi’I dalam “Al Umm” (1/36) 
berkata: 

 ونهى عن الروث والرمة وأن يستنجى الرجل بيمينه
“Dilarang (berist inja) dengan kotoran hewan dan tulang serta berist inja menggunakan 
tangan kanan”. 
 

Sahabat Abu Huroiroh �, pernah bertanya kepada Nabi �, mengapa 
tidak boleh beristinja dengan kotoran hewan dan tulang, maka Rasulullah � 
menjawab : 

مَ الِْجن َفَسأَلُوِني  فـَقُْلُت : َما َباُل اْلَعْظِم َوالرْوَثةِ ؟ قَاَل : ُهَما ِمْن َطَعاِم اْلِجن َوِإنُه أَتَاِني َوْفُد ِجن َنِصيِبيَن َونِْع
َها َطَعاًما لَيـْ  الزادَ َفَدَعْوُت اللَه َلُهمْ َأْن َال يَُمروا ِبَعظٍْم َوَال ِبَرْوثَةٍ إال َوَجُدوا َع

“aku (Abu Huroiroh �) bertanya : ada apa dengan tulang dan kotoran hewan?, Nabi �  
menjawab : “keduanya merupakan makan Jin, sesungguhnya telah datang kepadaku utusan 

Jin Nashibi dan mereka adalah sebaik-baiknya Jin, mereka meminta kepadaku tambahan, 

maka aku berdoa kepada Allah � : Ya Allah, tidaklah mereka menjumpai tulang dan kotoran 

hewan, kecuali mereka akan mendapatkannya sebagai makanan” (HR. Bukhori). 

Dan yang dimaksud kotoran hewan sebagai makanan jin adalah makanan 
untuk hewan tunggangannya jin, sebagaimana dikatakan Imam Syaukani 
dalam “Nailul Author”. 
 
Berkata Imam Bukhori : 

ْيَدَة َذَكرَُه َوَلِكْن َعبْ  - 156 أَِبى ِإْسَحاَق قَاَل لَْيَس أَبُو ُعبـَ ٌر َعْن  ثـَنَا ُزَهيـْ َعْيٍم قَاَل َحد ثـََنا أَبُو نـُ ْحَمِن بُْن َحدُد الر
 ِبىلن دَ اللِه يـَُقوُل أََتى ا َط ، فََأَمَرنِى َأْن آتَِيُه بَِثالََثةِ اْلغَائِ  -صلى اهللا عليه وسلم  -األَْسَوِد َعْن أَبِيهِ أَنُه َسِمَع َعْب

َخَذ اْلَحَجَريِْن َوأَْلَقى َأْحَجاٍر ، فـََوَجْدُت َحَجَريِْن ، َوالَْتَمْسُت الثاِلَث فـََلمْ َأِجْدهُ ، فََأَخْذُت َرْوَثةً ، فَأَتـَْيُتُه ِبَها ، فَأَ 
مُ » . َهَذا رِْكٌس « الرْوَثةَ َوقَاَل  َل ِإبـْرَاِهي لرْحَمنِ  َوقَا ى َعْبُد ا ثَِن بِى ِإْسَحاَق َحد أَبِيهِ عَْن َأ بُْن يُوُسَف عَْن   
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22). Hadits no. 156 
“Haddatsanaa Abu Nu’aim ia berkata, haddatsanaa Zuhair dari Abu Ishaq ia berkata, bukan 

Abu Ubaidah yang menyebutkannya, namun Abdur Rokhman ibnul Aswad dari Bapaknya, 

bahwa ia mendengar Abdullah � berkata  : ‘Nabi � pergi buang hajat, lalu Beliau �  

menyuruhku membawakan 3 batu, maka aku hanya mendapatkan 2 batu, aku mencari-cari 

batu yang ketiga, namun belum juga mendapatkannya, maka aku mengambil kotoran hewan 

dan memberikannya kepada Beliau � , maka Nabi � mengambil 2 batu dan melemparkan 
kotoran hewan tadi, sambil berkata : “ini, najis”.  
Ibrohim bin Yusuf berkata, dari Bapaknya dari Abi Ishaq,  haddatsanii Abdur Rokhman. 

 
Penjelasan biografi perowi hadits : 

1 & 2 Abu Nu’aim dan Zuhair telah berlalu keterangannya. 
 
3.    Nama : Abu Ishaaq ‘Amr bin Abdullah bin ‘Ubaid   
 Kelahiran : Wafat tahun  129 H atau sebelumnya 
 Negeri tinggal : Kufah 
 Komentar ulama : Tabi’I wasith. Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma’in, Imam 

Abu Hatim, Imam Nasa’I dan Imam Al’ijli.  
 Hubungan Rowi : Abdur Rokhman adalah gurunya dan tinggal senegeri 

dengannya. 
 
 
4. Nama : Abu Hafsh Abdur Rokhman Ibnul Aswad bin Yaziid  
 Kelahiran : Wafat 99 H 
 Negeri tinggal :  Kufah 
 Komentar ulama : Tabi’I Wasith. Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma’in, Imam 

Nasa’I, Imam Al’ijli dan Imam Ibnu Hibban. 
 Hubungan Rowi : Al Aswad adalah Bapaknya, sekaligus gurunya dan 

tinggal senegeri dengannya. 
  
5.  Nama : Abu ‘Amr Al Aswad bin Yaziid 
 Kelahiran : Wafat 74 H atau 75 H 
 Negeri tinggal : Kufah 
 Komentar ulama : Tabi’I Kabiir. Ditsiqohkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu 

Ma’in, Imam Ibnu Sa’ad, Imam Al’ijli dan Imam Ibnu 
Hibban.  

 Hubungan Rowi : Abdullah bin Mas’ud � adalah diantara deretan gurunya. 
 
Biografi Perowi Mutabi : 
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1.    Nama : Ibrohim bin Yusuf bin Ishaq bin Abi Ishaq 
 Kelahiran : Wafat tahun  198 H  
 Negeri tinggal : Kufah 
 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Daruquthni dan Imam Ibnu 

Hibban. Dilemahkan oleh Imam Ibnu Ma’in, Imam 
Nasa’I, Imam Abu Dawud dan Imam Zaujazaaniy. Imam 
Abu Hatim menilainya, Hasan haditsnya dan ditulis 
haditsnya, hal senada disampaikan juga oleh Imam Ibnu 
Adiy. Dan barangkali ini adalah penilaian yang 
proporsional. 

 Hubungan Rowi : Yusuf adalah bapaknya, sekaligus gurunya dan tinggal 
senegeri dengannya. 

 
2. Nama : Yusuf bin Ishaq bin Abi Ishaq 
 Kelahiran : Wafat 157 H 
 Negeri tinggal :  Kufah 
 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Daruquthni dan Imam Ibnu 

Hibban. Imam Abu Hatim menilainya, ditulis haditsnya. 
 Hubungan Rowi : Abu Ishaq adalah kakeknya, sekaligus gurunya dan 

tinggal senegeri dengannya. 
 
(Catatan : Semua biografi  row i  di rujuk dari ki tab tahdzibul kamal Al Mizzi  dan Tahdzibut Tahdzib 

Ibnu Hajar) 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Disyariatkannya beristijmar dengan minimal 3 buah batu. Para ulama 
berselisih pendapat tentang hukumnya. Imam Ibnu Bathol dalam 
“Syaroh Bukhori” berkata : 

لى أنه إن اقتصر على دون ثالثة أحجار مع اإلنقاء جاز.  واختلف العلماء فى عدد األحجار، فذهب مالك، وأبو حنيفة إ
ى.وقال الشافعى: ال يجوز االقتصار على دون ثالثة أحجار وإن أنق  

، قعد -صلى اهللا عليه وسلم  -قال الطحاوى: وفى هذا الحديث دليل على أن عدد األحجار ليس فرض، وذلك أنه 

د اهللا: تمت ناولنى ثالثة أحجار  ، ولو كان بحضرته من ذلك شىء لما  -للغائط فى مكان ليس فيه أحجار، لقوله لعب
ذلك المكان، فلما أتاه عبد اهللا  بحجرين وروثة فألقى الروثة، وأخذ الحجرين دل ذلك على أن احتاج أن يناوله من غير 

االستنجاء بهما يجزئ مما يجزئ منه الثالثة، ألنه لو لم يجز إال الثالثة لما اكتفى بالحجرين، وألمر عبد اهللا أن يبغيه 
 ثالثًا.
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 “Para ulama berselisih pendapat tentang hukum bilangan batu, Malik dan Abu 
Hanifah berpendapat bahwa kurang dari 3 batu, asalkan sudah dapat 
membersihkan najis, itu cukup (boleh). Syafi’I berkata : ‘kurang dari 3 batu t idak 
boleh, sekalipun dapat membersihkan’. 
Thohawiy berkata : ‘dalam hadits ini, terdapat dalil bahwa bilangan batu t idak 
wajib, karena Nabi � buang hajat pada tempat yang t idak terdapat batu, lalu  
berkata kepada Abdullah bin Mas’ud � : “Bawakan 3 batu untukku”. Seandainya 
dengan buang hajatnya Nabi � di tempat yang t idak ada batu bermasalah, tentu 
Beliau � t idak perlu untuk meminta kepada orang lain membawakan batu dan 
ketika Abdullah � membawakan 2 buah batu dan kotoran hewan, maka Nabi � 
membuang kotoran hewannya dan menggunakan 2 buah batu tersebut yang 
menunjukan bahwa ist inja dengan 2 buah batu cukup, sepert i seandainya 
menggunakan 3 buah batu, karena seandainya t idak sah kecuali harus 3 batu, past i 
2 batu t idak akan mencukupi dan akan memerintahkan kepada Abdullah � lag i 
untuk mencari batu yang ketiga’”. 

 
Apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Bathol dari madzhabnya Abu 

Hanifah dan Malik, menurut kami adalah yang rajih, yakni penggunaan 
batu untuk beristinja kurang dari 3 buah adalah diperbolehkan, selama 
dapat mencukupi untuk membersihkan najis yang keluar dari seseorang 
ketika buang hajat. Hal ini sesuai dengan kaedah fikih yang masyhur : 

 الحكم يدور مع علته وجودا وعدما
”Hukum berkisar bersama illatnya, tergantung ada atau t idaknya”. 
Yakni maksudnya adalah, bahwa pensyariatan penggunaan batu untuk 
beristijmar itu untuk menghilangkan najis, dan ini adalah illat hukum 
yang melekat pada syariat istijmar. Oleh karenanya, selama penggunaan 
batu kurang dari 3 buah dapat membersihkan najis, maka tercapailah 
alasan dari pensyariatan istijmar. Sekalipun kami katakan, prakteknya 
penggunaan 1 buah batu umumnya belum cukup untuk membersihkan 
najis. Hal ini juga berlaku pada penggunaan benda lain seperti, tisu, 
kertas, kayu dan semisalnya. Wallahu A’lam. 

2. Keutamaan sahabat Ibnu Mas’ud �, sebagai salah satu sahabat yang 
berkhidmat kepada Nabi �. 

3. Najisnya kotoran hewan dan untuk perinciannya, Insya Allah � pada 
babnya. 
 

 
 



Penjelasan Shahih Bukhori Kitab Wudhu Hal 85 

 

َمرةً  َمرةً  اْلُوُضوءِ  باب - 22  

Bab 22  Wudhu satu kali satu kali 

 

Penjelasan :  

 
Bab ini menjelaskan tatacara banyaknya basuhan yang dilakukan pada 

saat berwudhu. Kemudian basuhan sebanyak 1 kali adalah yang wajib, 
selebihnya jika dilakukan sebanyak 2 kali 2 kali sampai 3 kali adalah 
sunnah, adapun lebih dari 3 kali adalah perbuatan yang menyelisihi sunnah 
dan Nabi � mengungkapkannya sebagai perbuatan dholim, sebagaimana 
hadits yang telah dibawakan pada penjelasan awal-awal kitab wudhu. Nabi � 
bersabda : 

مَ  َوتـََعدى َأَساءَ  فـََقدْ  َهَذا َعَلى زَادَ  فََمنْ  الُْوضُوءُ  َهَكَذا َوظََل  
“demikianlah wudhu, barangsiapa yang menambahi lebih dari ini (3 kali basuhan-pent.), maka 
ia telah berbuat kejelekan, melampaui batas dan dholim” (HR. Abu Dawud, Nasa’I dan Ibnu 

Majah, dishahihkan oleh Imam Al Albani). 
 
 
 

Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا - 157 دُ  َحدثـََنا قَالَ  يُوُسفَ  بْنُ  ُمَحم مَ  بْنِ  َزيْدِ  عَنْ  ُسْفَيانُ  َحد ءِ  عَنْ  َأْسَل  قَالَ  َعباسٍ  ابْنِ  َعنِ  َيَسارٍ  بْنِ  َعطَا
ه اهللا صلى - النِبى  تـََوضأَ  َمرةً  َمرةً  - وسلم علي  

23). Hadits no. 157 
“Haddatsanaa Muhammad bin Yusuf Ia berkata, haddatsanaa Sufyan dari Zaid bin Aslam  

dari ‘Athoo’ bin Yasaar dari Ibnu Abbas � ia berkata : ‘Nabi � wudhu satu kali satu kali’”. 

 
Penjelasan biografi perowi hadits : 
 
Semua perowinya telah berlalu keterangannya. 
 
Penjelasan Hadits : 

1. Wajibnya basuhan wudhu adalah 1 kali 1 kali. 
2. Imam Tirmidzi berkata dalam “Sunannya” (no. 44) : 

مِ  أَْهلِ  عَامةِ  ِعْندَ  َهَذا َعلَى َوالَْعَملُ  ْينِ وَ  مَرةً  َمرةً  ُيْجِزئُ  الُْوُضوءَ  أَن  اْلِعْل لُ  مَرتـَ سَ  َثالَثٌ  َوأَْفَضلُهُ  أَْفَض َشْىءٌ  بَْـعَدهُ  َولَْي  
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“beramal berdasarkan hal ini kebanyakan para ulama, bahwa wudhu sah dengan 1 
kali 1 kali, jika dua kali dua kali, lebih utama dan yang lebih utama lagi sebanyak 3 
kali 3 kali. T idak ada lebih dari 3 kali sedikitpun”. 
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ْينِ  اْلُوُضوءِ  باب - 23 ْينِ  َمرتـَ َمرتـَ  

Bab Wudhu dua kali dua kali 

 

Penjelasan : 

 

Yakni disunnahkannya menambahkan dalam membasuh anggota 
wudhu sebanyak 2 kali 2 kali, sekalipun sebagaimana bab sebelumnya 
dengan membasuh 1 kali 1 kali sudah mencukupi. 

 
 

Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا - 158 ى بْنُ  ُحَسْينُ  َحد ثـََنا قَالَ  ِعيَس دٍ  بْنُ  يُوُنسُ  َحد ثََـنا قَالَ  ُمَحم حُ  َحد َمانَ  بْنُ  فـَُلْي  بْنِ  اللهِ  َعبْدِ  َعنْ  ُسلَْي
ه اهللا صلى - النِبى  َأن  َزيْدٍ  بْنِ  اللهِ  َعْبدِ  َعنْ  تَِميمٍ  بْنِ  ادِ َعب  عَنْ  َحْزمٍ  بْنِ  َعْمِرو بْنِ  َبْكرِ  أَبِى  تـََوضأَ  - وسلم علي

َمرتـَْينِ  َمرتـَْينِ   

24). Hadits no. 158 

“Haddatsanaa Husain b in Isa  ia berkata, haddatsanaa Yunus bin Muhammad ia berkata, 

haddatsanaa Fulaih bin Sulaiman dari Abdullah b in Abi Bakar b in ‘Amr bin Hazim dar i 

‘Abbaad bin Tamiim dari‘Abdullah bin Zaid bahwa Nabi � berwudhu dua kali dua kali”. 

 
Penjelasan biografi perowi hadits : 
 
1.   Nama : Abu Ali Husain bin Isa bin Himroon 
 Kelahiran : Wafat  247 H 
 Negeri tinggal : Naisabur 
 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Nasa’I, Imam Daruquthni dan 

Imam Al Hakim. Imam Abu Hatim menilainya, shoduq.  
 Hubungan Rowi : Yunus salah seorang gurunya, sebagaimana ditulis oleh 

Imam Al Mizzi. 
 

2.   Nama : Abu Muhammad Yunus bin Muhammad bin Muslim 
 Kelahiran : Wafat  207 H 
 Negeri tinggal : Baghdad 
 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma’in dan Imam Ibnu 

Hibban. Imam Abu Hatim menilainya, shoduq. 
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 Hubungan Rowi : Fulaih salah seorang gurunya, sebagaimana ditulis oleh 
Imam Al Mizzi. 

 
3. Fulaih bin Sulaiman telah berlalu pada hadits no. 59 

4.   Nama : Abu Muhammad Abdullah bin Abi Bakr bin Muhammad 
 Kelahiran : Lahir 65 H dan wafat 135 H 
 Negeri tinggal : Madinah 
 Komentar ulama : Tabi’I Shoghir. Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma’in, Imam 

Abu Hatim, Imam Ibnu Sa’ad, Imam Nasa’I, Imam Al’ijli 
dan Imam Ibnu Hibban. Imam Malik menilainya, shoduq. 

 Hubungan Rowi : ‘Abbaad salah seorang gurunya dan tinggal senegeri 
dengannya, sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 
5.   Nama : ‘Abbaad bin Tamiim bin Ghoziyyah 
 Kelahiran : - 
 Negeri tinggal : Madinah 
 Komentar ulama : Tabi’I Wasith. Ditsiqohkan oleh Imam Nasa’I, Imam Al’ijli 

dan Imam Ibnu Hibban.  
 Hubungan Rowi : Adullah bin Zaid � adalah pamannya, sekaligus salah 

seorang gurunya dan tinggal senegeri dengannya, 
sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

6.   Nama : Abu Muhammad Abdullah bin Zaid bin ‘Aashim �  
 Kelahiran : Wafat  63 H di Hirroh 
 Negeri tinggal : Madinah 
 Komentar ulama : Sahabat mayhur.  
 Hubungan Rowi : veteran perang Uhud bersama Nabi �. 
 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib Ibnu 

Hajar) 

Penjelasan Hadits : 

1. Disunahkannya wudhu sebanyak 2 kali 2 kali. 
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ثًا الُْوُضوءِ  باب - 24 ثًا َثَال ثََال  

Bab 24 Wudhu tiga kali tiga kali 

 

Penjelasan : 

 

Ini adalah yang paling utama yakni membasuh wudhu sebanyak 3 kali 
3 kali. Tidak boleh lebih dari 3 kali, sebagaimana hadits yang telah lewat. 
 

Berkata Imam Bukhori : 

159 -  هِ  َعْبدِ  بْنُ  اْلَعِزيزِ  َعْبدُ  ثـََناَحدالل  ثَِنى قَالَ  األَُوْيِسى ِهيمُ  َحد دٍ  بْنُ  ِإبَْـرا ءَ  َأن  ِشَهابٍ  ابْنِ  عَنِ  َسْع  َيزِيدَ  بْنَ  َعطَا
رَهُ  َرانَ  َأن  َأْخبـَ رَهُ  ُعثَْمانَ  َمْوَلى ُحْم  ِمرَارٍ  َثَالثَ  َكفْيهِ  َعَلى فَأَفـَْرغَ  ، بِِإنَاءٍ  دَعَا َعفانَ  بْنَ  ُعثَْمانَ  َرأَى أَنهُ  َأْخبـَ

هُ  َأْدَخلَ  ُثم  ، فـَغََسَلُهَما ءِ  ِفى يَِميَن لَ  ثُم  ، َواْستـَْنَشقَ  ، فََمْضَمضَ  اِإلنَا َههُ  َغَس  ثََالثَ  الِْمْرفـََقيْنِ  ِإلَى َويََدْيهِ  ، ثَالَثًا َوْج
حَ  ُثم  ، ِمرَارٍ  لَ  ُثم  ، ِبَرْأِسهِ  َمَس ْعبـَيْنِ  ِإلَى ِمرَارٍ  َثَالثَ  ْجَلْيهِ رِ  َغَس  عليه اهللا صلى - اللهِ  َرُسولُ  قَالَ  قَالَ  ُثم  ، اْلَك

ى ُثم  ، َهَذا ُوُضوِئى َنْحوَ  تـََوضأَ  َمنْ  « - وسلم ثُ  الَ  ، رَْكَعتـَْينِ  َصلَما ُيَحد هُ  فِيِه مَ  َما َلهُ  ُغفِرَ  ، نـَْفَس َذنِْبهِ  ِمنْ  تـََقد 
« 

25). Hadits no. 159 

“Haddatsanaa Abdul Aziiz bin Abdullah Al Uwais ia berkata, haddatsanii Ibrohim bin Sa’ad 
dari Ibnu Syihaab bahwa ‘Athoo’ bin Yaziid mengabarinya, bahwa Humroon maulanya 

Utsman bin ‘Affaan mengabarinya bahwa ia melihat Utsman bin ‘Affaan � meminta bejana 

air, lalu beliau � mencuci telapak tangannya 3 kali, la lu memasukkan tangan kanannya 
kedalam bejana, lalu digunakan berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung, lalu mencuci 

wajahnya 3 kali, lalu tangannya hingga siku 3 kali, lalu mengusap kepalanya, lalu mencuci 

kakinya sampai mata kaki, sebanyak 3 kali.  Kemudian beliau �  berkata : ‘Rasulullah �  

bersabda : “Barangsiapa yang berwudhu seperti wudhuku ini, la lu sholat 2 rakaat, khusyu’ 
dalam sholatnya, niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu”. 
Muslim meriwayatkannya no. 650 

 
Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya, kecuali : 
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1.   Nama : Humroon bin Abaan bekas budaknya Utsman �  
 Kelahiran : Wafat  75 H atau pada tahun lainnya 
 Negeri tinggal : Madinah 
 Komentar ulama : Tabi’I Kabiir. Ditsiqohkan Ibnu Abdil Barr dan Imam Ibnu 

Hibban.  
 Hubungan Rowi : Yunus salah seorang gurunya, sebagaimana ditulis oleh 

Imam Al Mizzi. 
 

2.   Nama : Abu ‘Amr Utsman bin ‘Affaan �  
 Kelahiran : Wafat  35 H di Madinah oleh para pemberontak khowarij 
 Negeri tinggal : Madinah 
 Komentar ulama : sahabat besar. Amirul Mukminin ke-3. 
 Hubungan Rowi : beliau � dijuluki Dzun nuroin, karena pernah menikahi 

dua putri Rasulullah �. 
 
(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib Ibnu 

Hajar) 

Berkata Imam Bukhori : 

ِهيمَ  َوعَنْ  - 160 حُ  قَالَ  قَالَ  ِإبـَْرا َرانَ  عَنْ  يَُحدثُ  ُعْرَوةُ  َولَِكنْ  ِشَهابٍ  ابْنُ  قَالَ  َكْيَسانَ  بْنُ  َصاِل  تـََوضأَ  فـَلَما ، ُحْم
ثُكُ  َأالَ  قَالَ  ُعثَْمانُ  يثًا مْ ُأَحد ثـُْتُكُموهُ  َما آيَةٌ  لَْوالَ  َحِد ْعتُ  ، َحد ه اهللا صلى - النِبى  َسِم  الَ  « يـَقُولُ  - وسلم علي
لٌ  يـَتـََوضأُ  ِسنُ  َرُج لى ، ُوُضوَءهُ  فـَُيْح الَةَ  َويَُص الص  َنهُ  َما َلهُ  ُغِفرَ  ِإال الَةِ  َوبَْـينَ  بـَيـْ ى الصَها َحت . » ُيَصليـَ  

ُمونَ  الِذينَ  ِإن (  اآلَيةُ  َوةُ ُعرْ  قَالَ  ا َما يَكُْت ) الْبـَيـَناتِ  ِمنَ  أَنـَْزلَْن  
26). Hadits no. 160 

“Dari Ibrohim ia  berkata, Shoolih bin Kaisaan berkata, Ibnu Syihaab berkata, namum Urwah 
menceritakan dari Humroon, maka ketika Ustman berwudhu, ia  berkata :  ‘ingatlah, aku akan 

menceritakan kepada kalian sebuah hadits, j ika bukan karena suatu ayat, aku tidak akan 

menceritakannya, aku mendengar Nabi � bersabda : “tidaklah seorang berwudhu, la lu ia  

memperbagus wudhunya, lalu mengerjakan sholat, kecuali akan dihapuskan dosa antara  
wudhu dan sholatnya, hingga ia sholat (berikutnya)”. 

Urwah berkata : ‘ayat yang dimaksud adalah : “Sesungguhnya orang-orang yang 
menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas)”  

(QS. Al Baqoroh (2) : 159). 
Muslim meriwayatkannya no. 564 
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Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya. 
 

Penjelasan Hadits : 

1. Yang paling utama wudhu dibasuh sebanyak 3 kali 3 kali. 
2. Disyariatkannya sholat sunnah setelah wudhu. 
3. Keutamaan yang besar dengan berwudhu sebanyak 3 kali 3 kali. 
4. Imam Ibnu Bathol dalam “Syaroh Bukhori” menukil dari Imam Thohawi, 

katanya : 
ل األحاديث هذه فى: الطحاوى قال ك على زاد وما مرة، مرة هو الوضوء من المفترض أن دلي  ال الفضل إلصابة فهو ذل

ين وأن الفرض، ك من والثالثة المرت  أهل قول وهذا ثالثًا شاء ومن مرتين، شاء ومن مرة، توضأ شاء فمن اإلباحة، على ذل
.اختالفًا ذلك فى بينهم نعلم ال جميًعا، العلم  

“dalam hadits-hadits in i terdapat dalil bahwa yang wajib dalam berwudhu adalah 
dibasuh 1 kali 1 kali, apa yang lebih dari itu akan mendapatkan keutamaan, bukan 
sebagai sesuatu yang wajib. Maka wudhu dengan 2 kali 2 kali dan 3 kali 3 kali 
adalah boleh. Barangsiapa yang ingin 1 kali, silahkan, yang ingin 2 kali dan 3 kali 
juga silahkan. Ini adalah perkataan ulama seluruhnya, t idak ada perselisihan  
didalam, sepanjang yang kami tahu”. 

5. Imam Nawawi dalam “Syaroh Muslim” berkata : 

ة َوِفيهِ  ِفِعي  َدَالَل هُ  َومَنْ  لِلشا س ِفي اْلُمْسَتَحبّ  أَن  ِفي َوافـََق ح أَنْ  الرْأ َضاء َكبَاِقي ثََالثًا يَْمَس اْألَْع  
“Didalamnya terdapat dalil bagi Imam Syafi’I dan yang sependapat dengannya 
bahwa disunahan untuk mengusap kepala sebanyak 3 kali, sebagaimana anggota 
wudhu lainnya”. 
Pembahasan masalah ini, lebih lanjut pada babnya Insya Allah �. 
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باب اِالْسِتْنثَاِر ِفى اْلُوُضوءِ  - 25  
ٍس  ِه بُْن َزْيٍد َوابُْن عَبا َوَعْبدُ الل اهللا عليه وسلمصلى  –عَِن النِبى  –رضى اهللا عنهم  –ذََكَرُه ُعثَْماُن   - 

Bab 25 Istinsyar dalam Berwudhu 
Diriwayatkan oleh Utsman, Abdullah bin Zaid dan Ibnu Abbas 

Rhodiyallahu ‘anhum dari Nabi Sholallahu ‘Alaihi Wa Salam 

 

Penjelasan : 

Al Istinsyaar, didefinisikan oleh Imam Shon’aniy dalam “Subulus 

Salam” yakni : 
َشقَ اْلَماَء ُثم اْسَتْخَرجَ َذلَِك بِنـَْفِس اْألَْنفِ   اْستَـْن

“Memasukkan air ke hidung, lalu menghembuskannya kembali dengan hidungnya 
tersebut”. 

Para ulama berselisih pendapat tentang hukum istinsyaar dalam 

wudhu. Madzhab Hambali mengatakan, bahwa hukumnya wajib, berdalil 

dengan perintah-perintah yang datang dari haditsnya Nabi sholallahu alaihi 

wa salam , seperti hadits yang nanti akan dibawakan oleh Imam Bukhori 

pada bab ini. 

Mayoritas ulama berpendapat, bahwa hukumnya sunnah, mereka 

mengatakan bahwa perintah beristinsyar dalam hadits dipalingkan oleh ayat 

tentang wudhu yang tidak menyebutkan amalan bersitinsyar didalamnya, 

juga berdalil dengan hadits berikut, yang memalingkan perintah ini menjadi 

sunnah : 
 َوَعز هُ َجلَمَرَك الل  فـَتـََوضْأ َكَما َأ

“Maka berwudhulah, sebagaimana Allah azza wa Jalla  memerintahkannya” (HR. Abu 
Dawud dan Tirmidzi, dihasankan oleh Imam Tirmidzi dan dishahihkan oleh Imam Al Albani). 

ُهن َمْن أََتم الُْوُضوَء َكَما َأَمرَهُ ال نـَ لُه تـَعَاَلى فَالصلَواُت الَْمْكُتوبَاُت َكفاَراٌت لَِما بـَيـْ  
“Barangsiapa yang menyempurnakan wudhunya, sebagaimana Allah Ta’alaa perintahkan, 
maka sholat-sholat wajibnya adalah penghapus dosa diantara waktu-waktu sholat tersebut 

(HR. Muslim). 

ْغِسَل َوْجَهُه وَ  يََدْيِه ِإَلى الِْمْرفـََقْيِن ِإنـَها الَ تَِتم َصالَُة َأَحِدُكمْ َحتى يُْسِبَغ الُْوُضوءَ َكَما أََمرَُه اللُه َعز َوَجل فـَيـَ
ُر اللهَ َعز َوَجل َويَ  ُيَكبـ رَ َويَْمَسَح ِبَرْأِسهِ َورِْجَلْيِه ِإلَى اْلَكْعبـَْيِن ثُمس لُْقْرآِن َما ُأِذَن َلُه فِيهِ َوتـََي ْحَمُدُه ُثم يـَْقَرأُ ِمَن ا  
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“Sesungguhnya tidak sempurna sholat kalian, sampai ia menyempurnakan wudhunya, 
sebagaimana Allah Imemerintahkannya, ia membasuh mukanya dan kedua tangannya sampai 

siku, lalu mengusap kepada dan kedua kakinya, sampai mata kaki. Lalu bertakbir kepada 
Allah , lalu bertahmid, lalu membaca Al Qur’an yang dimudahkan baginya” (HR. Abu Dawud, 

Nasa’I dan Ibnu Majah, dishahihkan oleh Imam Al Albani). 

Jadi kesimpulannya, istinsyaar hukumnya sunnah yang tidak 

sepatutnya ditinggalkan. 

 Apa yang diisyaratkan oleh Imam Bukhori bahwa amalan istinsyaar, 

diriwayatkan juga oleh sahabat Utsman rodhiyallahu anhu yang haditsnya 

baru saja kita lewati pada bab sebelumnya, lalu oleh Abdullah bin 

Zaid rodhiyallahu anhu, haditsnya nanti akan kita bahas pada no. 185 -Insya 

Allah- dan Abdullah bin ‘Abbas rodhiyallahu anhu pada awal-awal kitab 

wudhu. Dan maksud Imam Bukhori tidak terbatas pada 3 sahabat ini, 

karena Imam Bukhori sendiri nanti dalam bab ini, akan membawakan hadits 

Abu Huroiroh rodhiyallahu anhu, kemudian yang pensyaroh nukil diatas juga 

berasal dari Abu Umaamah rodhiyallahu anhu pada riwayat Muslim dan 

Rifaa’ah rodhiyallahu anhu, serta masih banyak sahabat lainnya. 

 

Berkata Imam Bukhori : 

رَِنى أَبُو ِإدْ  - 161 بـَ رَنَا يُونُُس َعِن الزْهرِى قَاَل أَْخ َرنَا َعْبُد اللهِ قَاَل َأْخبـَ َداُن قَاَل َأْخبـَ ثـََنا عَْب هُ َسِمعَ أَبَا َحدأَن رِيَس 
 ِبىُه قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم  -ُهرَيـْرََة عَِن النْنِثرْ « أَن َيْستـَ تـََوضأَ فـَْل وِتْر  مَْن  ْجَمرَ فـَلُْي »، َوَمِن اْسَت  

27). Hadits no. 160 

“Haddatsanaa ‘Abdaan ia berkata, akhbaronaa Abdullah ia berkata, akhbaronaa Yunus dari 
Zuhriy ia berkata, akhbaronii Abu Idriis bahwa ia mendengar Abu Huroiroh rodhiyallahu 

anhu dari Nabi sholallahu alaihi wa salam bahwa Beliau  bersabda : “Barangsiapa yang 
berwudhu, maka beristinsyarlah dan barangsiapa yang beristijmar, maka dengan jumlah yang  

ganjil”. 
HR. Muslim no. 585 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya. Abdullah disini adalah 

Abdullah ibnul Mubarok dan Abu Idriis adalah ‘Aidzullah bin Abdullah Al 

Khoulaaniy. 
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Penjelasan Hadits : 

1. Disunnahkannya beristinsyar 

2. Adapun berkaitan dengan jumlah batu atau semisalnya yang digunakan 

untuk beristijmar, maka disunnahkan dengan jumlah ganjil dan lebih dari 

dari 3 buah. 

3. Diluar wudhu, istinsyaar berguna untuk mengusir setan yang mendiami 

hidung seseorang ketika tidur, sehingga disyariatkan untuk beristinsyaar 

setelah bangun tidur. Nabi r bersabda : 
ُشوِمهِ  –رَاُه أُ  –ِإَذا اْستـَيـَْقَظ  َن يَِبيُت َعَلى َخْي ْنِثْر َثالَثًا ، فَِإن الشْيطَا ْستـَ َوضأَ فـَْلَي ُدُكمْ ِمْن َمَناِمِه فـَتـَ َأَح  

“Jika kalian bangun tidur, berwudhulah dan beristinsyar sebanyak 3 kali, karena Syaithon 

bermalam di hidung kalian (pada saat tidur)” (Muttafaqun ‘Alaih). 
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ِوتـًْرا اِالْسِتجَْمارِ  باب - 26  

Bab 26 Istijmar dengan Bilangan Ganjil 

 

Penjelasan : 

 
Telah disinggung sebelumnya bahwa istijmar sebaiknya menggunakan 

bilangan ganjil dan lebih dari 3 buah batu atau sejenisnya. 
 
Berkata Imam Bukhori : 

 

ثـََنا - 162 هِ  َعْبدُ  َحدَرنَا قَالَ  يُوُسفَ  بْنُ  الل دِ  أَبِى َعنْ  َماِلكٌ  َأْخبـَ َرجِ  َعنِ  الزنَا رَةَ  أَبِى َعنْ  األَْع  اللهِ  َرُسولَ  َأن  ُهرَيـْ
ه اهللا صلى - رْ لِيـَنْ  ُثم  أَْنِفهِ  ِفى فـَْلَيْجَعلْ  أََحُدُكمْ  تـََوضأَ  ِإَذا « قَالَ  - وسلم علي  َوِإذَا ، فـَْليُوِترْ  اْسَتْجَمرَ  َومَنِ  ، ثـُ

َقظَ  هِ  ِمنْ  َأَحُدُكمْ  اْستـَيـْ ِسلْ  نـَْوِم َلَها َأنْ  قـَْبلَ  َيَدهُ  فـَْليـَْغ » َيُدهُ  بَاَتتْ  أَيْنَ  َيْدِرى الَ  َأَحَدُكمْ  فَِإن  ، َوُضوِئهِ  ِفى ُيْدِخ  

28). Hadits no. 162 

“Haddatsanaa Abdullah bin Yusuf ia berkata, akhbaronaa Malik dari Abiz Zinaad dari Al 
A’roj dari Abu Huroiroh Rodhiyallahu ‘Anhu bahwa Rasulullah Sholallahu ‘Alaihi wa Salam 

bersabda : “Jika kalian berwudhu, maka lakukan pada hidungnya, lalu beristinsyar. 
Barangsiapa yang beristijmar, hendaknya dengan bilangan ganjil. Jika kalian bagun dari tidur, 

maka hendaknya mencuci tangannya sebelum memasukkannya kedalam air wudhu, karena 
kalian tidak tahu dimana posisi tangannya pada waktu tidur”. 
Shahih Muslim no. 278 

 
Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya. 
 
Penjelasan Hadits : 

Cukup jelas dan telah berlalu sebelumnya, adapun berkaitan dengan 
mencuci tangan setelah bangun tidur, akan dijelaskan pada babnya Insya 
Allah. 
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َدَمْينِ  َعَلى ْمَسحُ يَ  َوالَ  الرْجَليْنِ  َغْسلِ  باب - 27 اْلَق  

Bab 27 Mencuci Kedua Kaki (Tidak Cukup Hanya) 

Mengusap Kedua Telapak Kaki 

 

Penjelasan : 

 
Imam Bukhori mengisyaratkan bahwa ketika berwudhu, untuk kedua 

kaki adalah dibasuh/dicuci bukan diusap. Seolah-olah beliau merajihkan 
qiro’ah Jumhur yang membaca ayat 6 surat Al Maidah : 

مْ  ِإَذا َآمَُنوا الِذينَ  أَيـَها يَا ِسُلوا الصَالةِ  ِإلَى قُْمُت ِدَيُكمْ  ُوُجوَهُكمْ  فَاْغ َسُحوا الَْمَراِفقِ  ِإلَى َوأَْي  َوأَْرُجَلُكمْ  ِبرُُءوِسُكمْ  َواْم
ْعبـَْينِ  ِإلَى اْلَك  

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah 

mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu 
sampai dengan kedua mata kaki”. 
Yakni pada kata-kata “ كُمْ  ِبُرءُوِسُكمْ  َواْمَسُحوا َوأَْرُجَل ” dengan menashobkan “ كُمْ وَ  َأْرُجَل ” ma’thuf 

(disambungkan) dengan kata “ ُلوا كُم فَاْغِس ◌ْ ُوُجوَه ”. Yang bermakna bahwa untuk 

kedua kaki dicuci dengan air tidak cukup hanya diusap. Imam Ibnu Katsir 
berkata : 

بـَْينِ  إِلَى َوأَْرُجَلُكمْ : { وقوله ا بالنصب}  َوأَْرُجَلُكمْ : { قُرئ}  اْلَكْع َيُكمْ  ُوُجوَهُكمْ  فَاْغِسلُوا{  على عطف   } َوأَْيِد
، أبو حدثنا: حاتم أبي ابن وقال : { قرأها أنه عباس؛ ابن عن ِعكَِرمة، عن خالد، عن ُوَهْيب، حدثنا سلمة، أبو حدثنا ُزرَْعة

  .الغسل إلى رجعت: يقول}  َوأَْرُجَلُكمْ 
دي، والضحاك، وإبراهيم، ومجاهد، والحسن، وعكرمة، ء،وعطا وعُْرَوة، مسعود، بن اهللا عبد عن وروي ل والس  حيان، بن ومُقات

ك نحو التيمي، وإبراهيم والزهري، .ذل  

“Firman-Nya : {dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki} dibaca ‘wa arjulakum’ 

dengan dinashobkan athof kepada { maka basuhlah mukamu}. 
Imam Ibnu Abi Hatim berkata : ‘haddatsanaa Abu Zur’ah, haddatsanaa Abu Salamah, 
haddatsanaa Wuhaib dari Khoolid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas Rodhiyallahu ‘Anhu, 
bahwa beliau membaca ‘wa arjulakum’ yaitu mengacu kepada mencuci. 
Diriwayatkan hal yang serupa dari Abdullah bin Mas’ud, Urwah, ‘Athoo, Ikrimah, Al 
Hasan, Mujahid, Ibrohim, Adh-Dhohaak, As-Sudiy, Muqootil bin Hayaan, Zuhri dan 
Ibrohim At-Taimiy”. 
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Sanadnya Imam Ibnu Abi Hatim Shahih, semua perowinya tsiqoh, perowi 
Bukhori-Muslim, kecuali Imam Abu Zur’ah teman bapaknya Imam Ibnu Abi 
Hatim, hanya dijadikan hujjah oleh Imam Muslim. Namun Imam Abu Zur’ah 
adalah salah satu ulama Jarh wa Ta’dil yang mumpuni. 
 

Disamping itu juga masalah mencuci kedua kaki, dikuatkan oleh sabda 
Nabi Sholallahu ‘Alaihi wa Salam : 

لَ  فَِإَذا ْيهِ  َغَس َها َخِطيَئةٍ  ُكل  َخَرَجتْ  رِْجَل ـْ الَهُ  َمَشت - الَْماءِ  َقطْرِ  آِخرِ  َمعَ  َأوْ  - الَْماءِ  َمعَ  رِْج  
“Jika Membasuh kedua kakinya, keluarlah semua kesalahan yang mengali di kedua kakinya 
bersama air –atau bersama tetesan terakhir air wudhunya-“ (HR. Muslim). 

 
Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا - 163 ثـََنا قَالَ  ُموَسى َحد ةَ  أَبُو َحد  قَالَ  عَْمٍرو بْنِ  اللهِ  َعْبدِ  َعنْ  َماَهكَ  بْنِ  يُوُسفَ  َعنْ  بِْشرٍ  أَبِى عَنْ  َعَواَن
َنا َوقَدْ  فَأَْدرََكَنا ، ْرنَاَهاَسافَـ  َسْفَرةٍ  ِفى َعنا - وسلم عليه اهللا صلى - النِبى  َتَخلفَ   نـَتـََوضأُ  َفَجَعْلَنا ، اْلَعْصرَ  أَرَْهْق

َنا َعَلى َونَْمَسحُ  ى فـََناَدى ، أَرُْجِل هِ  بِأَْعَل قَابِ  َويْلٌ  « صَْوِت َثالَثًا أَوْ  َمرتـَْينِ .  » النارِ  ِمنَ  ِلألَْع  
29). Hadits no. 163 

“Haddatsanaa Musa ia berkata, haddatsanaa Abu ‘Awaanah dari Abu Bisyr dari Yusuf bin 
Mahaak dari Abdullah bin ‘Amr Rodhiyallahu ‘Anhu ia berkata : ‘Nabi Sholallahu ‘Alaihi wa 

Salam mendahului kami dalam sebuah perjalanan, lalu kami meyusulnya dan mendapati 
waktu sholat A shar sudah hampir habis, maka kami berwudhu dan hanya membasuh kaki, 

maka Beliau Sholallahu ‘Alaihi wa Salam  memanggil kami dengan nada tinggi :  “Celakalah 
tumit-tumit di neraka” 2 atau 3 kali”. 
Shahih Muslim no.  595 

 
 Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya. 
 
Penjelasan Hadits : 

1. Tidak sah wudhu dengan hanya mengusap kedua kakinya. 
2. Yang dimaksud dengan tumit yang disiksa di neraka, adalah pelakunya, 

sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syaukani dalam “Nailul Author”. 
3. Imam Syaukani juga menyebutkan dalam riwayat Shahih Ibnu Hibban, 

kata neraka ditambahkan jahanam, jadi para pelaku wudhu tidak 
sempurna diancam dengan neraka jahanam. 
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4. Hadits ini menunjukan tidak ada alasan seorang yang tergesa-gesa untuk 
diberikan toleransi dalam masalah menyempurnakan wudhu. Allah 
Subhanahu wa Ta’alaa berfirman : 

َسانُ  ُخلِقَ  لٍ  ِمنْ  اْإلِْن َآيَاِتي َسأُرِيُكمْ  َعَج  
“Manusia telah dijadikan (bertabiat) tergesa-gesa. Kelak akan Aku perIihatkan kepadamu 
tanda-tanda azab-Ku” (QS. Al Anbiyaa (21) : 37). 
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باب اْلَمْضَمَضِة ِفى اْلُوُضوءِ  - 28  
- صلى اهللا عليه وسلم -َعِن النِبى  - رضى اهللا عنهم -َقاَلهُ ابُْن َعباٍس َوَعْبُد اللِه بُْن زَيٍْد   

Bab 28 Berkumur-kumur dalam Berwudhu 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Abdullah bin Zaid هم هللا عن صلى اهللا  dari Nabi  رضى ا
 عليه وسلم

 

Penjelasan : 

 
Para ulama berbeda pendapat tentang hukum berkumur-kumur, 

sebagian mereka seperti Imam Abu Tsaur, Imam Abu ‘Ubaid, Imam Dawud 
Adh-Dhohiri dan Imam Ibnul Mundzir, berpendapat bahwa berkumur-kumur 
wajib hukumnya. Mereka berdalil dengan hadits-hadits yang menunjukan 
perintah dari Nabi صلى اهللا عليه وسلم untuk berkumur-kumur, seperti hadits : 

 ِإَذا تـََوضْأَت فََمْضِمضْ 
“Jika engkau berwudhu, maka berkumur-kumurlah” (HR. Abu Dawud, dishahihkan oleh 

Imam Al Albani). 
Imam Daruquthni dalam “Sunannya” meriwayatkan dari Abu Huroiroh  رضى اهللا
 : bahwa beliau berkata عنه

َمْضَمَضِة َواِالْسِتْنَشاقِ  -صلى اهللا عليه وسلم-َأَمَرنَا َرُسوُل اللِه  بِاْل  
“Rasulullah و��م ���� 	 
�� memerintahkan kami berkumur-kumur dan menghirup air ke  

hidung” (dalam kitab “Ilalnya”, Imam Daruquthni mengatakan bahwa yang benar hadits ini 
mursal, sehingga berarti riwayat ini Dhoif). 

Imam Daruquthni juga meriwayatkan dari Aisyah ارضى اهللا عنه  dari Nabi  صلى اهللا عليه
 : bahwa Beliau bersabda ,وسلم

َمْضَمَضُة َواِالْسِتْنَشاُق ِمَن اْلُوضُوِء الِذى الَ بُد ِمْنهُ الْ   
“Berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung adalah bagian dari wudhu yang harus (wajib) 
dilakukan”. 

Dalam kitabnya tersebut, Imam Daruquthni berkata : 
ثـَنَا ِعَصاُم ْبُن يُوُسَف بِ  ُه قَاَل َحدأَن ِإال ْحَوُه  نَادِ َن تـَفَرَد بِِه ِعَصاٌم عَِن اْبِن ». ِمَن اْلُوُضوِء الِذى الَ يَِتم اْلُوُضوُء ِإال بِِهَما « َهَذا اِإلْس

َعِن ال ى ُمْرَسالً  ٍج َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن ُموَس َمْن تـََوضأَ «  -صلى اهللا عليه وسلم-نِبى اْلُمبَاَرِك وََوِهَم فِيِه َوالصَواُب َعِن اْبِن ُجَرْي
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ٍج َعْن ُسلَيْ ». فـَْليَتََمْضَمْض َوْليَْستـَْنِشْق  بِهِ ِمْن ِحْفِظِه فَاْختـََلَط َعلَْيِه َواْشتَبَهَ بِِإْسنَادِ َحِديِث اْبِن ُجَرْي َث  مًا َحد َماَن َوأَْحَسُب ِعَصا
الزْهِرى َعْن ُعْروَ  إِْذِن َولِيـَها « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َة َعْن َعاِئَشةَ َعِن النِبى ْبِن ُموَسى َعِن  َحْت بِغَْيرِ  اْمَرأَةٍ ُنِك أَيَما 

َواللُه أَْعلَُم.». فَنَِكاُحَها بَاِطلٌ   

“Haddatsanaa ‘Ishoom bin Yusuf dengan sanad ini seperti hadits diatas dengan lafadz : 
“Wudhu tidak sempurna kecuali dengan berkumur-kumur dan menghirup air ke 
hidung”.  
‘Ishoom bersendirian dalam meriwayatkannya dari Ibnul Mubarok dan ia keliru 
didalamnya, yang benar dari Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa secara Mursal dari Nabi 
مصلى اهللا عليه وسل  bahwa Beliau bersabda : “Barangsiapa yang berwudhu, maka hendaknya 

berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung”.  
Aku (Daruqutni) menduga ‘Ishoom meriwayatkan hadits dari hapalannya, lalu  
tercampur dan memasukan sanad hadits Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri 
dari Urwah dari Aisyah dari Nabi صلى اهللا عليه وسلم bahwa Beliau bersabda : “Wanita mana 

saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil”. Wallohu A’lam 
Kami tambahkan bahwa ‘Ishoom ini sebagaimana dikatakan Imam 

Ibnu ‘Adiy dalam “Mi’zanul I’tidal”, bahwa ia meriwayat hadits-hadits yang 
tidak memiliki penguat (mutaba’ah). Begitu juga dalam “Lisanul Mizaan” 
Imam Ibnu Sa’ad mengatakan, bahwa menurut sebagian ulama, ‘Ishoom 
seorang yang dhoif dalam hadits. Penilaian positif hanya diberikan oleh 
Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya “Ats-Tsiqoot”. Kesimpulannya riwayat 
‘Ishoom ini lemah. 

 
Adapun mayoritas ulama, seperti dari kalangan madzhab Hanafi, Maliki, 

Syafi’I dan Hambali berpendapat berkumur-kumur hukumnya sunnah dalam 
wudhu. Dalil mereka sama seperti pembahasan sebelumnya pada bab 
Istinsyaaq. Dan ini adalah pendapat yang rajih/kuat menurut kami. 
Wallohu A’lam. 
 
Berkata Imam Bukhori : 

َرِنى َعطَاءُ  - 164 ثـََنا أَبُو الَْيَماِن قَاَل َأْخبـََرنَا ُشعَْيٌب عَِن الزْهِرى قَاَل َأْخبـَ َماَن  َحد بُْن َيزِيَد َعْن ُحْمَراَن َمْوَلى ُعْث
 َرَأى ُعثَْماَن َدَعا بَِوُضوٍء ، فَأَفـَْرَغ َعَلى يََدْيهِ ِمْن ِإنَائِِه ، فـَغََسَلُهَما َثَالَث َمر اٍت ، ُثم َأْدَخلَ يَِميَنهُ ِفى بِْن َعفاَن أَنهُ 

الِْمْرفـََقيِْن َثالَثًا ، ُثم َمَسَح الَْوُضوِء ، ثُم تََمْضَمَض ، َواْستـَْنَشَق ،  َدْيهِ ِإَلى  ْنثـََر ، ُثم َغَسَل َوْجَههُ َثالَثًا َوَي َواْستـَ
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 ِبىقَاَل َرأَْيُت الن رِْجٍل َثالَثًا ، ُثم َغَسَل ُكل َل  -صلى اهللا عليه وسلم  -ِبَرْأِسهِ ، ُثم يـَتـََوضُأ نَْحَو ُوُضوِئى َهَذا َوقَا
َقد  مَنْ «  نـَْفَسهُ ، َغَفَر اللُه َلُه َما تـَ ُث ِفيِهَما  الَ يَُحد م صَلى رَْكَعتـَْيِن ،  ْحَو ُوُضوِئى َهَذا ُث َذنِْبهِ تـََوضأَ َن »مَ ِمْن   

 30). Hadits no. 164 

“Haddatsanaa Abul Yamaan ia berkata, akhbaronaa Syu’aib dari Az-Zuhriy ia berkata, 

akhbaronaa ‘Athoo’ bin Yaziid dari Humroon maulanya Utsman bin ‘Affaan ��� 	 
 ,ر

bahwa ia melihat Ustman meminta  air wudhu, la lu beliau  mencuci telapak tangannya 3 kali,  
lalu memasukkan tangan kanannya kedalam bejana, lalu digunakan berkum ur-kumur dan 

menghirup air ke hidung, lalu membuangnya dari hidung, lalu mencuci wajahnya 3 kali, lalu 

tangannya hingga siku 3 kali, lalu mengusap kepalanya, lalu mencuci kakinya sampai mata 

kaki, sebanyak 3 kali. Kemudian beliau berkata : ‘ aku melihat Nabi و ���� 	 
��م��  
berwudhu seperti wudhuku ini dan bersabda : “Barangsiapa yang berwudhu seperti wudhuku 

ini,  lalu sholat 2 rakaat, khusyu’ dalam sholatnya, niscaya akan diampuni dosanya yang telah 
lalu”. 

Muslim meriwayatkannya no. 650 

 
Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya. 
 
Penjelasan Hadits : 

Tidak sepatutnya meninggalkan berkumur-kumur dalam berwudhu, karena 
tidak dinukil dari Nabi صلى اهللا عليه وسلم, bahwa Beliau meninggalkannya ketika 

berwudhu. 
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َقاِب .باب َغْسِل األَ  - 29 ْع  
ِإَذا تََـوضَأ ْغِسُل َمْوِضَع اْلَخاتَِم   وََكاَن اْبنُ ِسيرِيَن يـَ

Bab 29 Mencuci Tumit 

Ibnu Sirin mencuci bekas jari yang bercincin, ketika berwudhu 

 

Penjelasan : 

 

Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya bahwa untuk kaki adalah 
wajib dicuci, termasuk didalamnya tumit, karena letak tumit yang berada di 
belakang kaki, terkadang jika seseorang tidak memperhatikan wudhunya, 
maka akan terluput darinya untuk mencucinya. Imam Syaukaniy dalam 
“Nailul Author” berkata : 

ُجْمُهوُر . َواْلَحِديُث َيُدل َعَلى ُوُجوبِ    َغْسِل الرْجلَْيِن َوإَِلى َذِلَك َذَهَب اْل
َذَهَب َجِميُع اْلُفَقَهاءِ ِمْن أَْهِل اْلَفتـَْوى ِفي اْألَْعَصارِ  وَاْألَْمَصاِر إَلى أَن اْلَواِجَب َغْسلُ  قَاَل النـَووِي : اْختـََلَف الناُس َعلَى َمَذاِهَب َف

ِه ِفي اْإلِْجَماِع ، ْيِن َوَال ُيْجزُِئ َمْسُحُهَما َوَال َيِجُب اْلَمْسحُ َمَع اْلَغْسِل ، َوَلْم يَـْثُبْت ِخَالُف َهَذا َعْن َأَحدٍ يـُْعَتد بِ اْلَقَدَمْيِن َمَع اْلَكْعبَـ 
َحاِفُظ ِفي اْلَفْتِح : َوَلْم يـَثُْبْت َعْن َأَحدٍ ِمْن الصَحابَةِ ِخَالُف ذَِلَك إال َعْن عَ  ُهْم قَاَل اْل ِلي َواْبِن َعباٍس َوأََنٍس ، َوَقْد ـثََبَت عَنـْ

 الرُجوُع عَْن َذِلَك .
“Hadits ini menunjukan wajibnya mencuci kedua kaki dan ini adalah pendapatnya 
mayoritas ulama. Imam Nawawi berkata : ‘para ulama berselisih pendapat, maka 
seluruh Fuqoha dari kalangan ahli fatwa pada setiap zaman dan di set iap negeri, 
berpendapat bahwa wajib mencuci kedua telapak kaki sampai kepada kedua mata 
kakinya, t idak cukup hanya mengusapnya dan juga t idak wajib mengusap dibarengi 
dengan mencucinya. Tidak tetap perselisihan dalam masalah ini dari seorang pun, maka 
ini terhitung adalah suatu ijma (kesepakatan). 
Al Hafidz dalam “Al Fath” berkata : ‘t idak tetap dari seorang sahabat pun yang 
menyelisihi hal ini, kecuali dari Ali, Ibnu Abbas dan Anas رضى اهللا عنهم ,namun telah tetap 

mereka semua rujuk dari pendapatnya”. 
 

Para ulama tidak ada yang memberikan pengecualian terhadap tumit 
yang diperbolehkan untuk tidak dicuci, kecuali yang diriwayatkan dari Imam 
Abu Hanifah sebagaimana dinukil Imam Shon’aniy dalam “Subulus Salam” 
kata Imam Shon’aniy : 

ِم ،  ى َعْن نِْصِف اْلُعْضِو ، أَْو رُبُِعِه ، أَْو أَقَل ِمْن الدْرَه َحنِيَفَة قَاَل : إنُه يـُْعَف رَِوايَاٌت ُحِكيَْت َعْنهُ َورُِوَي َعْن أَِبي   
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“Diriwayatkan dari Abu Hanifah, beliau berkata : ‘hal tersebut dimaafkan jika setengah 
dari tumit atau seperempatnya atau kurang dari seukuran uang logam dirham. Ini 
adalah riwayat-riwayat yang dinukil dari Abu Hanifah”. 
Jika benar apa yang dinukilkan dari Abu Hanifah tersebut, maka pendapat 
Hanafiyah adalah pendapat yang Marjuh (lemah), berdasarkan keterangan 
diatas. 
 

Kemudian apa yang dikatakan Imam Bukhori pada judul bab, bahwa 
Imam Ibnu Siriin, jika berwudhu mencuci bekas cincinnya di jari, dengan 
periwayatan yang Mua’alaq, maka telah datang riwayat yang maushul 
(bersambung) sanadnya, sebagaimana dikatakan oleh Al Hafidz Ibnu Hajar 
dalam “Al Fath” , kata beliau : 

تارِيخ َعْن ُموَسى بْن إِْسَماِعيل َعْن َمْهِدّي ْبن َمْيُمون َعْنُه ، َوَرَوى التـْعِليق َوَصلَُه اْلُمَصنف ِفي ال ي َشْيبَة َعنْ  َهَذا  ُهَشيْم َعْن  اِْبن أَِب
ْسنَاَدانِ َصِحيَحاِن ، فـَُيْحَمل َعَلى أَنُه َكاَن وَ  تَْحته َخاِلد َعْنُه أَنُه َكاَن إَِذا تََـوضأَ َحرَك َخاتَمه ، َواْإلِ َحْيُث َيِصل اْلَماء إَِلى َما  اِسعًا ِب

وه بِِإْسنَاٍد َضِعيف .بِالتْحرِيِك ، َوِفي اِْبن َماَجْه َعْن أَِبي رَاِفع َمْرفُوًعا َنحْ   
“Riwayat Mu’alaq ini, telah disambungkan oleh Imam Bukhori sendiri dalam “Tarikhnya” 
dari Musa bin Ismail dari Mahdiy bin Maimun dari Ibnu Sirin. Ibnu Abi Syaibah 
meriwayatkan dari Husyaim dari Khoolid dari Ibnu Sirin, bahwa beliau jika berwudhu 
menggerak-gerakkan cincinya. Kedua sanad tersebut shahih. 
Yang dimaksud adalah bahwa cincinnya longgar, sehingga air dapat sampai kebawah 
cincinnya jika digerak-gerakkan. Dalam riwayat Ibnu Majah dari Sahabat Abu Roofi’ 
PQRS هللا UVر secara marfu’ dari Nabi PXYو [\XS  UX] semisal hal ini dengan sanad هللا 
yang lemah”. 
 

Yang dimaksud oleh Al Hafidz dengan riwayat Ibnu Majah adalah hadits 
berikut : 

 َأن َرُسوَل اللهِ َصلى اللهُ َعَلْيهِ َوَسلَم َكاَن إَذا تَـَوضأَ َحرَك َخاتََمهُ 
“Bahwa Rasulullah و��م ���� 	 
�� jika berwudhu menggerak-gerakkan cinicinya” (HR. 

Ibnu Majah dan Daruquthni). 
Imam Syaukani dalam “Nailul Author” berkata : 

َضِعيفَ  أَبِيهِ َوُهَما  ِد ْبِن ُعبـَْيِد اللِه عَْن  َحِديُث ِفي إْسنَادِهِ َمْعَمُر ْبُن ُمَحم اِن ، َوَقْد ذََكَرهُ اْلُبَخارِي تـَْعِليًقا َعْن ابِْن ِسيِريَن ، َووََصلَُه ْل
ْحتَهُ ِمْن اْألَْوَساِخ وَكَ  مَا َت ُروعِيِة تَْحِريِك اْلَخاَتِم لِيـَُزوَل  ِبي شَْيبََة ، وَُهَو َيُدل َعَلى َمْش َخاتَمَ ِمْن اْألَْسوِرَةِ اْبُن َأ ا ُيْشبُِه اْل َذلَِك َم

ْليَِة َوَنْحوِِهَما .وَ  الِْح  
“Hadits ini dalam sanadnya ada perowi Ma’mar bin Muhammad bin Abdullah dari 
Bapaknya, keduanya perowi dhoif. Imam Bukhori telah menyebutkan secara Mu’alaq 
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dari Ibnu Sirin yang dimaushulkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Hal ini menunjukan 
disyariatkannya menggerak-gerakkan cincin, untuk menghilangkan kotoran 
dibawahnya. Demikian juga berlaku untuk hal lain sepert i kalung, perhiasan dan 
sejenisnya”. 
 
Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا شُ  - 165 ثـََنا آَدُم بُْن أَِبى ِإيَاٍس قَاَل َحد ُد بْنُ زِيَاٍد قَاَل َسِمْعُت أَبَا ُهَريـْرَةَ َحد ثََـنا ُمَحم وََكاَن  -عَْبُة قَاَل َحد
لِْمْطَهرَةِ  ْلَقاِسِم  -يَُمر بَِنا َوالناُس يـَتـََوضُئوَن ِمَن ا الُْوُضوءَ فَِإن أَبَا ا « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم  -قَاَل أَْسِبغُوا 

»َن الناِر َويْلٌ ِلألَْعَقاِب مِ   

30). Hadits no. 165 
“Haddatsanaa Adam bin Iyaas ia berkata, haddatsanaa Syu’bah ia berkata, haddatsanaa 
Muhammad bin Ziyaad ia berkata, aku mendengar Abu Huroiroh رضى اهللا عنه melewati orang-

orang yang sedang berwudhu di tempat air, maka beliau berkata : ‘sempurnakanlah wudhu 
karena Abul Qosim صلى اهللا عليه وسلم bersabda : “Celakalah tumit-tumit di neraka”. 

Muslim meriwayatkannya no. 598 

 
Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya. 
 
Penjelasan Hadits : 

Cukup jelas pada pembahasan sebelumnya. 
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ْعَلْينِ  ِفى الرْجَلْينِ  َغْسلِ  باب - 30 ْعَلْينِ  َعَلى يَْمَسحُ  َوالَ  النـالنـ  

Bab 30 Mencuci kedua kaki Ketika Memakai Sandal  

Tidak (sah, jika hanya) Diusap Kedua Sandalnya 

 

Penjelasan : 

 

Imam Bukhori berpendapat bahwa bagi seseorang yang mengenakan 
sandal, maka tetap diwajibkan untuk mencuci kedua kakinya, tidak 
sebagaimana seorang yang memakai khuf (sepatu), yang syariat 
memberikan keringanan kepada pemakainya, cukup hanya diusap bagian 
atas khufnya ketika berwudhu. Barangkali Imam Bukhori memandang dalil-
dalil yang berkaitan dengan mengusap sandal lemah, tidak dapat dijadikan 
pegangan.  

 
Namun diketahui juga bahwa ada beberapa sandal yang menyerupai 

sepatu, maka batasan sejauh mana alas kaki yang boleh diusap ketika 
berwudhu, telah dicoba dijelaskan oleh Imam Thohawi yang dinukil Imam 
Ibnu Bathol dalam “Syaroh Bukhori”, kata Imam Thohawi : 

ك، فى الحكم صحيح لنعلم اآلثار هذه اختالف فى ونظرنا  بدت حتى تخرقا إذا عليهما المسح جوز الذين الخفين فرأينا ذل
 القدمين، غيبا إذا يجوز إنما الخفين على المسح كان فلما عليهما يمسح ال أنه أجمع قد فكل أكثرهما، أو منهما القدمان
ين كالخفين أنها ثبت للقدمين مغيبة غير النعالن وكانت القدمين، يغيبا لم إذا ويبطل  المسح يجوز فال القدمين، يغيبان ال اللذ
  .عليهما

“Kami memandang pada perselisihan dalam dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah  
ini, untuk mengetahui kebenaran dalam mencari hukum yang kuat. Kami berpendapat 
‘Khuf’ (sepatu) yang diperbolehkan untuk diusap, jika alas kakinya robek sehingga 
kedua telapak kakinya atau sebagian besar darinya kelihatan, maka pada kondisi 
tersebut ulama sepakat t idak boleh diusap. Bolehnya diusap itu hanya jika kedua 
telapak kakinya tidak kelihatan dan batal jika kedua telapak kakinya kelihatan. Maka 
jika ada jenis sandal yang kelihatan kedua telapak kakinya, maka tetap bahwa ia sepert i 
khuf (sepatu) yang kelihatan kedua telapak kakinya, maka (sandal sepert i ini) t idak 
boleh diusap”. 
 

Telah datang beberapa riwayat dari Nabi Sholallahu 'Alaihi wa Salam, 
baik dari perkataan maupun perbuatan Beliau yang menunjukan 
disyariatkannya mengusap sandal ketika berwudhu. Barangkali Imam 
Bukhori memandang dalil-dalil tersebut lemah tidak dapat dijadikan hujjah. 
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Kita akan sama-sama membahas dalil-dalil tersebut untuk menentukan 
mana pendapat yang rajih dalam masalah ini. Kami nukilkan dari kitab yang 
berjudul “Al Mashul Jaurobain wan Na’lain” karya Imam Muhammad 
Jamaluddin Al Qosimiy dengan tahqiq dari Imam Al Albani. Berikut hadits-
haditsnya dengan beberapa tambahan takhrij dari kami : 
1. Hadits Tsauban Rodhiyallahu 'Anhu, beliau berkata : 

ه اهللا صلى- اللهِ  َرُسولُ  بـََعثَ   اهللا صلى- اللهِ  َرُسولِ  َعَلى َقِدُموا فـَلَما الْبـَْردُ  فَأََصابـَُهمُ  َسرِيةً  -وسلم علي
مْ  -وسلم عليه َساِخينِ  اْلَعَصاِئبِ  َعَلى يَْمَسُحوا أَنْ  َأَمَرُه َوالت.  

“Rasulullah Sholallahu 'Ala ihi wa Salam mengutus detasemen perang, lalu mereka ditimpa 

musim dingin, maka ketika mereka menghadap Rasulullah Sholallahu 'Alaihi wa Salam, 
mereka diperintahkan untuk mengusap ‘Al Ashoib’ dan ‘At Tasaakhiin’ (HR. Ahmad dan 

Abu Dawud). 
Imam Al Qosimi berkata : 

المة قال  به يسخن ما كل)  التساخين(  و بها يعصب الرأس ألن العمائم هي)  العصائب) : (  النهاية(  في يراألث ابن الع
لفظه من لها واحد وال ونحوهما وجورب خف من القدم  

“Al ‘Alamah Ibnul Atsiir berkata dalam “An Nihaayah” : ‘Al Ashooib’ adalah Imamah 
(sorban) karena kepala dijadikan sandaran dengannya, sedangkan ‘At Tasaakhiin’ 
adalah seluruh alas kaki yang dapat digunakan untuk menghangatkan telapak kaki, 
sepert i sepatu, kaos kaki dan semisalnya, bukan merupakan satu jenis tertentu”. 
Kedudukan sanad : hadits ini diriwayatkan semuanya dari jalan Imam 
Ahmad ia berkata : 

نَا ثـَ ى َحد دٍ  بْنُ  َيْحَي دِ  عَنْ  ثـَْورٍ  عَنْ  َسعِي نَ  َعنْ  َسْعدٍ  بْنِ  رَاِش قَالَ  ثـَْوبَا             
“Haddatsanaa Yahya bin Sa’id dari Tsauban dari Roosyid bin Sa’ad dari Tsauban 
Rodhiyallahu anhu ia berkata : ‘idem”. 

Semua perowinya tsiqoh, para perowi Bukhori-Muslim, kecuali Roosyid 
hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhori dalam “Adabul Mufrod”. 
Imam Al Qosimi berkata : 

 رجال هذا الحديث ثقات مرضيون ما يعلم من مراجعة أسمائهم من كتب الرجال
“Para perowi hadits ini tsiqoh semuanya diridhoi, sepanjang penelit ianku dalam 
biografi mereka di kitab-kitab para perowi”.  
Hadits ini juga dishahihkan oleh Imam Al Albani dan Syaikh Syu’aib 
Arnauth. 

2. Hadits Al Mughiiroh bin Syu’bah Rodhiyallahu anhu, beliau berkata :  

مَ تـََوضى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَرُسوَل اهللاِ َصل عَْلْينِ َأن اْلَجْوَربـَْينِ َوالنـ أَ َوَمَسَح َعَلى   
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“Bahwa Rasulullah و��م ���� 	 
�� berwudhu dan mengusap kedua kaos kakinya dan 

kedua sandalnya”. 

Kedudukan sanad : haditsnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam 
Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah semuanya dari jalan : 

نَا ثـَ َحد ، نَا وَكِيٌع ثـَ ُن، َحد َرةِ  َعنِ  ُشرَْحبِيَل، ْبنِ  ُهَذْيلِ  َعنْ  قـَْيٍس، أَبِي َعنْ  ُسْفيَا ، ْبنِ  اْلُمِغي ُشْعبََة  
“haddatsanaa Wakii’, haddatsanaa Sufyaan dari Abi Qois dari Hudzail bin Syurohbiil 
dari Al Mughiroh bin Syu’bah Rodhiyallahu 'Anhu”. 
Dhohir sanadnya, semua perowinya tsiqoh, semua perowinya dipakai 
Imam Bukhori, bahkan Wakii’ dan Sufyaan dipakai juga oleh Imam 
Muslim. Hanya saja, para Aimah hadits mencacat perowi Abu Qois, yang 
dikatakan ia menyendiri dalam periwayatannya, sekalipun sebenarnya 
Abu Qois ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma’in, Imam Nasa’I, Imam 
Daruquthni dan Imam Al’ijli. Imam Daruquthni dalam kitabnya “Al-‘Ilal”  
(no. 1240) ditanya : 

يرة عن شرحبيل بن هزيل حديث عن وسئل ل والنعلين الجوربين على مسح أنه وسلم عليه اهللا صلى النبي عن المغ  فقا
يرة عن شرحبيل بن هزيل عن االودي قيس أبي عن الثوري يرويه  عن أخبره عمن قيس أبي عن وائل بن كليب ورواه المغ

س أبي غير يروه ولم يسمه لم ولكنه هزيل وهو المغيرة يرة عن المحفوظ الن به عليه يعد مما وهو قي  على المسح المغ
 الخفين

“Beliau ditanya tentang hadits Huzail bin Syarohbiil dari Al Mughiiroh dari Nabi 
Sholallahu 'Alaihi wa Salam, bahwa Beliau mengusap kaos kakinya dan kedua 
sandalnya?”. 
Jawabnya : ‘Ats-Tsauriy meriwayatkannya dari Abu Qois Al Audiy dari Huzail bin  
Syahrobiil dari Al Mughiiroh Rodhiyallahu 'Anhu. Kulaib bin Wail meriwayatkan dari 
Abu Qois dari orang yang mengabarinya dari Al Mughiiroh yaitu Huzail, namun ia 
tidak mendengarnya. Tidak diriwayatkan hal ini selain dari Abu Qois dan ini 
termasuk yang dihitung (dari kesalahannya), karena yang mahfudz (lawan dari 
Syadz) dari Al Mughiiroh Rodhiyallahu 'Anhu adalah mengusap kedua khufnya”. 
Imam Abu Dawud dalam kitab “Sunannya” (no. 159) setelah 
meriwayatkan hadits Mughiroh ini, berkata : 

ثُ  الَ  َمْهِدى  ْبنُ  الرْحَمنِ  َعْبدُ  َكانَ  ِديثِ  بَِهَذا يَُحد َرةِ  َعنِ  اْلَمْعُروفَ  ألَن  اْلَح  َمَسحَ  -وسلم عليه اهللا صلى- النِبى  أَن  اْلُمِغي
اْلُخفْينِ  َعلَى  

“Adalah Abdur Rokhman bin Mahdiy t idak meriwayatkan hadits ini, karena yang 
ma’ruf dari Mughiroh Rodhiyallahu 'Anhu bahwa Nabi Sholallahu 'Alaihi wa Salam 
mengusap kedua khufnya”. 
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Namun pencacatan Aimah diatas bahwa hadits ini syadz, masih dapat 
didiskusikan. Syaikh Syu’aib dalam “Ta’liq Musnad Ahmad” menukil 
ucapan Syaikh Ahmad Syakir dalam “Ta’liq Sunan Tirmidzi”, katanya : 

 حديث غير آخر، حديث وهو الحديث، هذا تصحيح في الترمذي صنيع والصوابُ  األئمة، هؤالء قال كما األمرُ  وليس
يرة عن الناسُ  روى وقد الخفين، على المسح ح المغ ديَث المس  الخفين، على المسح روى من فمنهم الوضوء، في أحا
 هي إذ لآلخر، بمخالف منها شيء وليس لجوربين،ا على المسح روى من ومنهم العمامة، على المسح روى من ومنهم

ات متعددة، أحاديث  فمن سنين، خمس نحو َوسَلمَ  َعلَْيهِ  اهللاُ  َصلى النبي صحب والمغيرةُ  مختلفة، حوادث على ورواي
ةالر  بعضُ  فيسمع ويحكيها، وضوئه في متعددة وقائع َوسَلمَ  َعلَْيهِ  اهللاُ  َصلى النبي من يشهد أن المعقول  شيئاً  منه وا
.بديهىِ  واضح وهذا آخر، شيئاً  غيره ويسمع  

“Perkaranya t idak sebagaimana yang dikatakan oleh para Aimah. Yang benar adalah  
apa yang dilakukan oleh Imam Tirmidzi yang mensahihkan hadits ini, ini adalah  
hadits lain, yang berbeda dengan hadits mengusap kedua khuf. Bisa jadi para 
perowi meriwayatkan hadits-hadits tentang mengusap ketika berwudhu, diantara 
mereka ada yang meriwayatkan mengusap khuf, sebagian lagi meriwayatkan 
mengusap Imamah, sebagian lagi meriwayatkan mengusap kaos kaki. Tidak ada 
pertentangan antara satu dengan lainnya, yakni ini adalah hadits-hadits yang 
bermacam-macam, yang diriwayatkan dengan lafadz-lafadz yang berbeda. Al 
Mughiiroh Rodhiyallahu 'Anhu adalah sahabat Nabi Sholallahu 'Alaihi wa Salam yang 
menemani Beliau selama kurang lebih 5 tahun, maka secara logika, beliau 
menyaksikan Nabi Sholallahu 'Alaihi wa Salam perbuatan-perbuatan Beliau 
Sholallahu 'Alaih i wa Salam dalam berwudhu, lalu menceritakannya, maka sebagian 
perowi mendengar riwayat dari Mughiroh yang t idak didengar oleh perowi lainnya 
dan hal ini jelas secara logika”. 
Apa yang dikatakan Syaikh Ahmad syakir itu yang benar, Imam Tirmidzi 
dalam “Sunannya” (99) setelah meriwayatkan hadits ini berkata : 

دٍ  غَْيرِ  قـَْولُ  َوُهوَ . َصِحيحٌ  َحَسنٌ  َحِديثٌ  َهَذا مِ  أَْهلِ  ِمنْ  َواِح نُ  يـَقُولُ  َوبِهِ  اْلِعْل َركِ  َوابْنُ  الثـْوِرى  ُسْفيَا اِفِعى  اْلُمبَا َوأَْحَمدُ  َوالش 
حُ  قَالُوا َوإِْسَحاقُ  َجْورَبـَْينِ  عَلَى يَْمَس ْينِ  انَاكَ  إَِذا نـَْعلَْينِ  َتُكنْ  لَمْ  َوإِنْ  اْل ِخينـَ َث  

“Hadits ini Hasan Shahih, ini adalah pendapatnya lebih dari satu ulama, yakni 
pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri, Ibnul Mubarok, Syafi’I, Ahmad dan Ishaq. Mereka 
berkata : ‘diusap kaos kaki, sekalipun t idak memakai sandal jika kaos kakinya tebal”. 
Hadits ini juga dishahihkan oleh Ulama hadist zaman ini, yaitu Imam Al 
Albani dan Syaikh Syu’aib Arnauth. 

3. Dari Sahabat Abu Musa Al Asy’ariy Rodhiyallahu 'Anhu, beliau berkata : 

 هِ  َرُسولَ  َأنأَ  -وسلم عليه اهللا صلى- اللْعَلْينِ  َربـَيْنِ اْلَجوْ  عََلى َوَمَسحَ  تـََوضَوالنـ  
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“Bahwa Rasulullah Sholallahu 'Alaihi wa Salam berwudhu, dan mengusap kaos kakinya 
dan kedua sandalnya”. 

Kedudukan sanad : hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah 
dalam “Sunannya” (no. 603) dari jalan : 

نَا ثـَ دُ  َحد ى ْبنُ  ُمَحم ْحَي نَا َي ثـَ ى َحدرُ  َمنُْصورٍ  ْبنُ  ُمَعل نَا قَاالَ  آَدمَ  ْبنُ  َوبِْش ثـَ ى َحد ى عَنْ  يُوُنسَ  ْبنُ  ِعيَس نٍ  بْنِ  ِعيَس  عَنِ  ِسنَا
اكِ  حْحَمنِ  عَْبدِ  ْبنِ  الضى أَبِى َعنْ  َعْرَزبٍ  ْبنِ  الر َعِرى  ُموَس األَْش  

“Haddatsanaa Muhammad bin Yahya, haddatsanaa Mu’alaa bin Manshur dan Bisyr 
bin Adam keduanya berkata, haddatsanaa Isa b in Yunus dari Isa bin Sinaan dari 
Adh-Dhohaak bin Abdur Rokhman bin ‘Arzab dari Abu Musa Al Asy’ariy Rodhiyallahu 
'Anhu”. 
Sanad ini memiliki 2 buah cacat, yaitu Isa bin Sinaan, didhoifkan oleh 
Imam Ibnu Ma’in, Imam Abu Zur’ah dan Aimah lainnya, penilaian positif 
diberikan oleh Imam Ibnu Hibban yang memasukkannya kedalam kitab 
“Tsiqotnya”, oleh karenanya, Al Hafidz dalam “At-Taqriib” menilainya 
‘layyinul hadits’ (lunak haditsnya). Cacat yang kedua adalah Abdur 
Rokhman bin Arzab seorang perowi yang majhul (tidak dikenal) 
sebagaimana penilaian Al Hafidz dalam “At-Taqriib”. Sehingga 
kesimpulannya haditsnya lemah, namun masih memungkinkan untuk 
dijadikan penguat. Oleh karenanya, Imam Al Albani menshahihkan hadits 
ini. 

4. Dari sahabat Aus bin Abi Aus Ats-Tsaqofiy Rodhiyallahu 'Anhu, beliau 
berkata : 

 هِ  َرُسولَ  َأنأَ  -وسلم عليه اهللا صلى- اللهِ  عََلى َوَمَسحَ  تـََوض َمْيهِ  نـَعَْلْي َوقََد  
“Bahwa Rasulullah Sholallahu 'Ala ihi wa Salam berwudhu, dan mengusap kedua 

sandalnya dan kedua telapak kakinya”. 
Kedudukan sanad : haditsnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud 
dalam “Sunannya” (160) dari jalan : 

نَا ثـَ دٌ  َحد دُ  ُمَسد ى ْبنُ  َوعَبا نَا قَاالَ  ُموَس ثـَ مٌ  َحد ى َعنْ  ُهَشْي  أَبِى بْنُ  أَْوسُ  َأْخـبََرِنى قَالَ  - َعبادٌ  قَالَ  - أَبِيهِ  َعنْ  َعطَاءٍ  ْبنِ  يـَْعَل
ِفى  أَْوسٍ  الثـَق  

“Haddatsanaa Musaddad dan ‘Abbaad bin Musa, keduanya berkata, haddatsanaa 
Husyaim dari Ya’laa bin ‘Athoo’ dari Bapaknya –‘Abbaad berkata- ia berkata 
akhbaronii Aus bin Abi Aus Ats-Tsaqofiy Rodhiyallahu 'Anhu”. 
Semua perowinya tsiqoh menurut penilaian Al Hafidz dalam “At-Taqriib”, 
kecuali Bapaknya Ya’laa yakni ‘Athoo Al ‘Aamiriy, dinilai maqbul oleh Al 
Hafidz dalam “At-Taqriib” yang menunjukan bahwa haditsnya jika 
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bersendirian lemah, namun dapat dijadikan penguat. Imam Al Albani 
dalam taliqnya terhadap sunan Abu Dawud, menshahihkannya. 

5. Dari sahabat Khudzaifah Rodhiyallahu 'Anhu, beliau berkata : 

ه اهللا صلى اهللا رسول أتى ل قوم سباطة سلم و علي ى ومسح فتوضأ بماء دعا ثم قائما عليها فبا نعليه عل  
“Rasulullah Shola llahu 'Alaihi wa Salam mendatangi  tempat sampah suatu kampung, lalu 
Beliau kecing sambil berdiri, lalu minta dibawakan air wudhu, lal berwudhu dan 

mengusap kedua sandalnya”. 
Kedudukan sanad : hadits ini diriwayatkan oleh Imam Thobariy dalam 
“Tafsirnya” dari jalan : 

 حذيفة عن وائل أبي عن األعمش سمعت لقا حازم بن جرير حدثنا قال أبي حدثني قال المنهال بن الحجاج بن اهللا عبد
 قال

“Abdullah ibnul Hajaaj ibnul Minhaal ia berkata, haddatsanii Bapakku ia berkata, 
haddatsanaa Jariir bin Haazim ia berkata, aku mendengar Al A’masy dari Abi Wail 
dari Khudzaifah Rodhiyallahu 'Anhu beliau berkata : ‘idem’”. 
Semua perowinya tsiqoh, para perowi Bukhori-Muslim, sebagaimana 
dicatat oleh Al Hafidz dalam “At-Taqriib”. Sehingga sanad hadits ini 
shahih. 

6. Dari Shahabat Ibnu Umar Rodhiyallahu 'Anhu, bahwa beliau : 

ه في ونعاله يتوضأ كان أنه ه اهللا صلى اهللا رسول كان كذلك:  ويقول عليهما ويمسح رجلي يفعل وسلم علي  
“bahwa Ibnu Umar Rodhiyallahu 'Anhu berwudhu, sedangkan kedua sandalnya masih di 
kakinya, lalu ia mengusapnya dan berkata : ‘demikian Rasulullah Sholallahu 'Alaihi wa 

Salam melakukannya”. 
Imam Al Albani dalam “Ta’ilq Al Mashu” berkata : 

 الوهم(  كتاب صاحب القطان بن الملك عبد بن محمد بن علي الحسن أبو صحح:  التدريب في السيوطي وقال
البزار مسند في المخرج هذا عمر ابن حديث)  واإليهام  

“Suyuthi berkata dalam “Tadriib” : ‘dishahihkan oleh Abul Hasan Ali bin Muhammad 
bin Abdul Malik ibnul Qothoon penulis kitab “Al Wahm wal Ibhaam”, hadits Ibnu 
Umar ini diriwayatkan dalam Musnad Al Bazaar”. 

7. Abdu Khoir berkata : 

َلْينِ  َعَلى َوَمَسحَ  تَـَوضأَ  َعلِيا َرأَْيتُ  ْع عَ  النـ فـََوس  ى لَْوالَ :  قَالَ  ثُمتُ  أَن ه اهللا صلى- هِ الل  َرُسولَ  َرأَْي  -وسلم علي
ُمونِى َكَما فـَعَلَ  تُ  َرأَيـُْت تُ  فـَعَْل ْسحِ  َأَحق  اْلَقَدَمْينِ  بَاِطنَ  َأن  َلَرأَْي ظَاِهرِِهَما ِمنْ  بِالَْم   

“aku melihat Ali Rodhiyallahu 'Anhu berwudhu dan membasuh sandalnya la lu berkata :  

‘sekiranya aku tidak melihat Rasulullah Sholallahu 'Alaihi wa Salam melakukan 
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sebagaimana yang engkau lihat aku mengerjakannya, niscaya aku berpendapat dibawah 
telapak (alas) kaki lebih berhak untuk diusap daripada yang diatasnya”. 

Kedudukan sanad : haditsnya diriwayatkan oleh Imam Darimiy dalam 
“Sunannya” (no. 740) dari jalan : 

نَا نَا نـَُعْيمٍ  أَبُو َأْخبَـَر ثـَ اقَ  أَبِى َعنْ  يُوُنسُ  َحد قَالَ  َخيْرٍ  َعبْدِ  َعنْ  ِإْسَح  
“Akhbaronaa Abu Nu’aim, haddatsanaa Yunus dari Abi Ishaaq dari Abdu Khoir ia 
berkata : ‘idem’”. 
Semua perowinya tsiqoh, kecuali Yunus bin Abi Ishaq seorang yang 
shoduq, menurut Al Hafidz dalam “At-Taqriib”, sehingga sanadnya Hasan 
dan menjadi shahih dengan adanya penguat lainnya. 

 
Kesimpulannya : Diperbolehkan mengusap kedua sandal dan kaos 

kaki dan kami tutup dengan fatwa lajnah Daimah Saudi Arabia : 
ال؟ أو يجوز هل الجوربين ىعل المسح حكم: س  

الم والصالة وحده هللا الحمد: ج :وبعد.. وصحبه وآله رسوله على والس  
ز أنه والصحيح أجازه، من ومنهم منعه من فمنهم الفقهاء بين خالف الوضوء في الجوربين على المسح في  لبسهما إذا جائ

ة مللمقي وليلة يوم لمدة والكعبين للقدمين ساترين وكانا طهارة على ك غير إلى للمسافر، أيام وثالث  التي المسح شروط من ذل

يرة عن ثبت لما الصحيحة، األحاديث عليها دلت  وسلم عليه اهللا صلى النبي توضأ «: قال أنه عنه اهللا رضي شعبة بن المغ
 عمل وقد حيح،ص حسن حديث:  الترمذي وقال ماجه وابن والترمذي داود وأبو أحمد رواه » والنعلين الجوربين على ومسح
 عازب بن والبراء مسعود بن اهللا وعبد طالب أبي بن علي الجوربين على ومسح:  داود أبو قال. الصحابة من كثير بذلك

.  عنهم اهللا رضي عباس وابن الخطاب بن عمر عن ذلك وروي ، حريث بن وعمرو سعد بن وسهل أمامة وأبو مالك بن وأنس
.العلم أهل من جماعة قول وهو  
.وسلم وصحبه وآله محمد نبينا على اهللا وصلى التوفيق وباهللا  

“Soal : Bagaimana hukum mengusap mengusap kaos kaki, apakah diperbolehkan atau 
t idak? 
Jawab : Alhamdulillah sholawat dan salam atas Rasul-Nya, keluarganya dan para 
sahabatnya. Wa ba’du : 
Tentang mengusap kaos kaki dalam wudhu, terjadi perselisihan dikalangan ulama,  
sebagian melarangnya, sebagian lagi membolehkannya. Yang kuat hal tersebut 
diperbolehkan jika ia memakainya dalam keadaan suci dan kaos kakinya menutupi 
telapak kaki dan mata kaki. Diperbolehkan selama 1 hari 1 malam bagi yang mukim dan 
3 hari 3 malam bagi yang bersafar dan syarat-syarat lainnya yang ditunjukan oleh 
hadits-hadits shahih. Berdasarkan hadits Mughiroh Rodhiyallahu anhu bahwa ia berkata 
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: ‘Nabi Sholallahu 'alaihi wa Salam berwudhu dan mengusap kaos kaki dan sandalnya’ 
(HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, Imam tirmidzi berkata : hadits ini 
Hasan shahih). 
Banyak sahabat yang melakukan amalan ini, Imam Abu Dawud berkata : ‘mengusap 
kaos kaki dilakukakan oleh Ali bin Abi Tholib, Abdullah bin Mas’ud, Al Baroo’ bin ‘Aazib, 
Anas bin Malik, Abu Umaamah, Sahl bin Sa’ad, ‘Amr bin Hariits, diriwayatkan juga dari 
Umar bin Khothob dan Ibnu Abbas Rodhiyallahu anhum. Ini adalah pendapatnya 
kebanyakan ulama”. 
 
Berkata Imam Bukhori : 

166 -  َعْن ُعبـَْيِد بِْن ُجَرْيٍج أَن َرنَا َماِلٌك َعْن َسِعيٍد الَْمْقُبرِى اللهِ بُْن يُوُسَف قَاَل أَْخبـَ ُد  ثـََنا عَْب ِه َحدهُ قَاَل ِلَعْبِد الل
ا ابَْن ُجرَْيٍج بِْن ُعَمَر يَا أََبا َعْبِد الرْحَمِن ، َرأَيـُْتَك َتصَْنُع أَْربـَعًا َلمْ أََر َأَحًدا ِمْن أَ  ُعَها . قَاَل َوَما ِهَى َي ْصَحاِبَك يَْصنـَ

ْبِتيَة ، َورَ  َعاَل الس تَـْلَبُس النـ ِن ِإال الَْيَمانِيـَْيِن ، َوَرأَيـُْتَك  يـُْتَك تَْصُبُغ بِالصْفرَِة ، قَاَل َرأَيـُْتَك الَ تََمس ِمَن األَرَْكا َأ
َة  َورَأَيـُْتَك ِإَذا ُكْنَت بَِمك ِه َأمُد الل التـْرِويَِة . قَاَل َعْب َت َحتى َكاَن يـَْومُ  ا َأَهل الناُس ِإَذا َرَأُوا اْلِهَالَل َوَلمْ ُتِهل أَْن

َعاُل الس  -صلى اهللا عليه وسلم  -األَرَْكاُن فَِإنى لَْم أََر َرُسوَل اللِه  ا النـَيَمانِيـَْيِن ، َوَأم ِتيُة فَِإنى َرأَيُْت يََمس ِإال اْل ْب
لَْبَسَها ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -َرُسوَل اللِه  ب َأْن َأ َشَعٌر َويـَتـََوضأُ فِيَها ، فَأَنَا ُأِح لَ الِتى لَْيَس ِفيَها  ْع ُس النـ يـَلَْب

ُبُغ بَِها ، فَأَنَا أُِحب َأْن أَْصُبَغ ِبَها ، َوَأما يَصْ  -صلى اهللا عليه وسلم  -َوأَما الصْفرَُة فَِإنى َرأَْيُت َرُسوَل اللهِ 
ْنَبِعَث ِبِه َراِحَلُتهُ  -صلى اهللا عليه وسلم  -اِإلْهَالُل فَِإنى لَْم أََر َرُسوَل اللهِ  ل َحتى تـَ ُيِه  

31). Hadits no. 166 
“Haddatsanaa Abdullah bin Yusuf ia  berkata, akhbaronaa Malik dari Sa’id Al Maqbariy dari 

‘Ubaid bin Juraij bahwa ia berkata kepada Abdullah b in Umar Rodhiyallahu anhu : ‘wahai 
Aba Abdur Rokhman, aku melihat engkau melakukan 4 perkara, yang aku tidak melihat 

sahabat lainnya melakukan hal tersebut?’. Ibnu Umar Rodhiyallahu anhu berkata : ‘apa itu 
wahai Ibnu Juraij?’. Katanya : ‘aku melihat engkau tidak menyentuh rukun kecuali rukun 

Yaman, engkau memakai sandal sibtiyyah, engkau bersemir dengan inai kuning, j ika di 
Mekkah, manusia bertahalul jika melihat Hilal (dzulhijjah), sedangkan engkau tidak 

bertahalul kecuali pada hari Tarwiyah. Abdullah berkata : ‘adapun rukun, aku tidak melihat 
Rasulullah Sholallahu 'alaihi wa Salam menyentuhnya kecuali rukun Yamani. Adapun sandal 

Sibtiyyah, aku melihat Rasulullah memakainya yang tidak ada kulitnya, lalu berwudhu 
dengan memakainya, maka aku menyukai untuk memakainya. Adapun inai kuning, aku 

melihat Rasulullah bersemir dengannya, maka aku suka untuk bersemir dengannya. Adapun 
ihlaal, aku tidak melihat Rasulullah bertahalul hingga berjalan kendaraannya”. 
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Shahih Muslim no. 1187 

 
Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya, kecuali : 
 
1.   Nama : ‘Ubaid bin Juraij  
 Kelahiran : - 
 Negeri tinggal : Madinah 
 Komentar ulama : Tabi’I wasith. Ditsiqohkan Imam Abu Zur’ah, Imam 

Nasa’I, Imam Al’ijli dan Imam Ibnu Hibban.  
 Hubungan Rowi : Ibnu Umar Rodhiyallahu anhu salah seorang gurunya dan 

tinggal senegeri dengannya, sebagaimana ditulis oleh 
Imam Al Mizzi. 

 
(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib Ibnu 

Hajar) 

Penjelasan Hadits : 

1. Disini Imam Bukhori mengisyaratkan bahwa ketika Rasulullah Sholallahu 
'alaihi wa Salam memakai sandal (Sibtiyyah), beliau tetap berwudhu 
dengannya, sehingga secara implisit, menunjukan Beliau tidak 
mengusapnya, namun tetap membukanya lalu berwudhu seperti biasa. 
Seandainya mengusap sandal diperbolehkan, tentu Beliau akan 
mengusapnya, karena Beliau dalam kondisi Safar, dimana Biasanya 
ketika Beliau memakai Khuf akan mengusapnya. Demikian kira-kira fiqih 
yang diambil Imam Bukhori dari hadits ini, sehingga beliau berpendapat 
tidak boleh mengusap sandal. 

2. Adapun amalan-amalan lainnya akan dibahas pada babnya. 
3. Keutamaan Ibnu Umar Rodhiyallahu anhu yang senantiasa meneladani 

Rasulullah �, sampaipun dalam hal-hal yang mubah, seperti memakai 
sandal jenis tertentu (Sibtiyyah) dan bersemir. 
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الُْوُضوِء َواْلُغْسلِ  - 31 باب التـَيمِن ِفى   
Bab 31 Memulai dengan Bagian yang Kanan 

pada saat Berwudhu dan Mandi 

 

Penjelasan : 

        Disyariatkan bagi orang yang berwudhu pada saat membasuh anggota 

wudhu yang memiliki sepasang seperti telapak tangan, tangan, telinga dan 

kaki, hendaknya dimulai bagian yang kanan terlebih dahulu. Allah 

Subhanahu wa Ta’alaa banyak dalam ayat-ayatnya mengungkapkan sisi 

kanan untuk hal-hal yang baik, seperti dalam Firman-Nya : 
َحاُب الَْيِميِن َما َأْصَحاُب الَْيِمينِ   َوأَْص

“Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu” (QS. Al Qaqi’ah (56) :27). 

َر َعْنُكمْ َسيَئاِتُكمْ  ُكمْ َأْن ُيَكفهِ تـَْوَبةً نَُصوًحا َعَسى َربلل َها الِذيَن َآَمُنوا تُوبُوا ِإلَى ا اٍت َتْجرِي ِمْن يَا أَيـَوُيْدِخَلُكمْ َجن 
مْ َوبِأَ َتْحتِ  ِديِه ِهمْ يـَُقولُوَن َربـنَا أَتِْممْ لََنا َها اْألَنـَْهاُر يـَْوَم َال ُيْخزِي اللهُ النِبي َوالِذيَن َآَمُنوا َمَعهُ نُوُرُهمْ َيْسَعى بـَْيَن أَْي يَْماِن

 نُوَرنَا َواْغِفْر لََنا ِإنَك َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديرٌ 
“Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhaa (taubat 

yang semurni-murninya). Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesa lahan-kesa lahanmu 
dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari 

ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia; sedang  

cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka 

mengatakan: “Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami; 
Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu” (QS. At-Tahriim (56) :8 ). 

ْومَ َجن ُمْؤِمَناِت يَْسَعى نُوُرُهْم ـبَْيَن أَيِْديِهمْ َوبِأَيَْماِنِهْم ُبْشَراُكمُ الْيـَ تـََرى الُْمْؤِمِنيَن َواْل ْجرِي ِمْن َتْحِتَها اْألَنـَْهاُر يـَْوَم  اٌت َت
عَ  ِظيمُ َخاِلِديَن فِيَها َذلَِك ُهَو اْلَفْوُز اْل  

“(yaitu) pada hari ke tika kamu melihat orang mukm in laki-laki dan perempuan, sedang cahaya 

mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, (dikatakan kepada mereka): “Pada 
hari ini ada berita gembira untukmu, (yaitu) syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, 

yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar” (QS. Al Hadiid (57) : 12) 

ِميِنهِ ( َي ِكتَاَبهُ بَِي ْسُروًرا8) فََسْوَف ُيَحاَسُب ِحَسابًا َيِسيًرا (7فََأما َمْن ُأوِت ى َأْهِلِه َم َقِلُب إَِل نـْ ) وَيـَ  (9) 
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“Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa  
dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya (yang sama-sama 

beriman) dengan gembira” (QS. Al Insyiqooq (84) : 7-9). 

 

Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا ُمسَ  - 167 ةَ قَاَلْت قَالَ َحدَعِطي أُم ثـَنَا َخاِلٌد َعْن َحْفَصةَ بِْنِت ِسيرِيَن َعْن  ثـََنا ِإْسَماِعيُل قَاَل َحد دٌ قَاَل َحد د 
 ِبىْسِل ابـَْنِتِه  -صلى اهللا عليه وسلم  -الن َها َوَمَواِضِع الُْوُضوِء ِمنـَْها « َلُهن ِفى ُغ َن بَِمَياِمِن َدْأ »اْب  

33). Hadits no. 167 
“Haddatsanaa Musaddad ia berkata, haddatsanaa Ismail ia berkata, haddatsanaa Khoolid 

dari Khafshoh binti Siriin dari Ummu ‘Athiyyah ia berkata : ‘Nabi Sholallahu ‘Alaihi wa 
Salam berkata kepada mereka yang memandikan jasad putrinya : “kalian mulai dengan bagian 

kanan anggota wudhunya”’. 
Imam Muslim no. 2219. 

  

Penjelasan biografi perowi hadits : 

1.  Nama                      : Ummul Hudzail Hafshoh binti Siriin 

     Kelahiran                 : Wafat  > 100 H 

     Negeri tinggal          : Bashroh 

     Komentar ulama     : Tabi’I Wasith. Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma’in, 

Imam Al’ijli dan Imam Ibnu Hibban. 

     Hubungan Rowi     : Ummu ‘Athiyyah Rhodiyallahu ‘Anhu salah seorang 

gurunya dan tinggal senegeri dengannya, 

sebagaimana  ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

2.  Nama           : Ummu ‘Athiyyah Nusaibah bintu Ka’ab 

Rhodiyallahu ‘Anhu 

     Kelahiran                : - 

     Negeri tinggal          : Bashroh 

     Komentar ulama      : Shohabiyah Kabiir 

     Hubungan Rowi       : Beberapa kali ikut Nabi Sholallahu ‘Alaihi wa Salam 

berperang, membantu korban yang terluka. 
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(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut 

Tahdzib Ibnu Hajar) 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Putri Nabi Sholallahu ‘Alaihi wa Salam yang meninggal dunia dan 

dimandikan pada waktu itu adalah Zainab Rhodiyallahu ‘Anha. 

2. Imam Ibnu Bathol berkata dalam “Syaroh Bukhori” : 
 واستحب جماعة فقهاء األمصار أن يبدأ المتوضئ بيمينه، قبل يساره، فإن بدأ بيساره قبل يمينه فال إعادة عليه

“Disunahkan oleh kebanyakan Fuqoha berbagai negeri bagi seseorang yang 
berwudhu untuk memulai sisi sebelah kanannya, sebelum sebelah kirinya. Jika ia 
memulai sebelah kirinya terlebih dahulu sebelum sebelah kanannya, maka t idak 
perlu mengulangi wudhunya lagi”. 

 

Berkata Imam Bukhori : 
َرنِى َأْشَعُث بُْن ُسَلْيٍم قَاَل َسِمْعُت أَِبى عَ  - 168 ثـََنا ُشْعَبةُ قَاَل أَْخبـَ ثـََنا َحْفُص بُْن ُعَمَر قَاَل َحد ْن َمْسُروٍق َحد

 ِبىهِ  -صلى اهللا عليه وسلم  -َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت َكاَن النَشأِْنِه ُكل ِلِه َوُطُهورِِه َوِفى  ِلِه وَتـََرجع ُن ِفى تـَنـَ َيمِجُبهُ التـ يـُْع  
34). Hadits no. 168 
“Haddatsanaa Hafsh bin Umar ia berkata, haddatsanaa Syu’bah ia berkata, akhbaronii 

Asy’ats bin Sulaim ia berkata, aku mendengar Bapakku dari Masruuq dari Aisyah 
Rodhiyallahu ‘Anha ia  berkata :  ‘Nabi Sholallahu ‘Alaihi wa Salam menyukai memulai 

dengan bagian kanan pada saat memakai sandal, menyisir rambut, bersuci dan seluruh perkara  
lainnya”. 
Shahih Muslim no. 640 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 
1.  Nama                      : Umar Hafsh bin Umar ibnul Harits 
      Kelahiran                : Wafat  225 H 
      Negeri tinggal         : Bashroh 
      Komentar ulama     :  Ditsiqohkan oleh Imam Imam Ahmad, Imam Ibnu 

Madini, Imam Ibnu Ma’in dan Imam Ibnu Daruquthni. 
Imam Abu Hatim menilainya, shoduq mutqiin. 

      Hubungan Rowi       :  Syu’bah bin Hajjaaj salah seorang gurunya dan tinggal 
senegeri dengannya, sebagaimana ditulis oleh Imam Al 
Mizzi. 
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2.  Nama                      : Asy’ats bin Sulaim 
      Kelahiran                : Wafat 125 H 
      Negeri tinggal         : Kufah 
      Komentar ulama     :  Tabi’I shoghiir. Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma’in, Imam 

Nasa’I, Imam Abu Hatim, Imam Abu Dawud, Imam Al 
Bazaar, Imam Ibnu Syahiin dan Imam Ibnu Hibban. 

      Hubungan Rowi       :  Sulaim adalah Bapaknya sekaligus gurunya dan tinggal 
senegeri dengannya. 

 
3.  Nama                       : Abusy Sya’tsaa’ Sulaim bin Aswad 
      Kelahiran                 : Wafat 83 H 
      Negeri tinggal          : Kufah 
      Komentar ulama      : Tabi’I wasith. Ditsiqohkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu 

Ma’in, Imam Nasa’I, Imam Abu Hatim, Imam Al’ijli dan 
Imam Ibnu Hibban. Imam Ibnu Abdil Bar berkata, para 
ulama sepakat bahwa ia tsiqoh. 

      Hubungan Rowi       : Masruuq ibnul Ajdaa’ adalah gurunya dan tinggal 
senegeri dengannya. 

  

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut 

Tahdzib Ibnu Hajar) 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Dalam lafadz lain, Imam Bukhori (no. 5926) meriwayatkan dari Ummul 

Mukminin Aisyah Rodhiyallahu ‘Anha yang lebih tegas mengatakan 

bahwa hal tersebut dalam wudhu, kata beliau : 
َوُوضُوئِهِ  ِجبُُه التـيَمُن َما اْستَطَاعَ ِفى تـََرجِلهِ  انَ يُْـع  أَنُه َك

“Bahwa Beliau Sholallahu ‘Alaihi wa Salam menyukai memulai dari sebelah kanan 

semampunya pada saat menyisir dan berwudhu”. 
2. Memakai sandal dianjurkan dari kaki kanannya terlebih dahulu, 

sedangkan jika melepasnya menggunakan kaki kiri terlebih. Nabi 

Sholallahu ‘Alaihi wa Salam bersabda : 
تـََعلَ أَحُدُكْم فـَْليَْبَدأْ بِاْليُْمَنى ، وَإَِذا نـَزَعَ فـَْليَْبدْأ بِالشَمالِ   إَِذا انـْ

 “Jika kalian memakai sandal, hendaknya mulai dari kaki kanan dulu dan jika 

melepasnya mulai dari kaki kiri dahulu” (Muttafaqun ‘Alaih). 
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الصَالةُ  َحاَنتِ  ِإَذا الَْوُضوءِ  اْلِتَماسِ  باب - 32  
َلتْ   َشةُ  َوَقا التـَيممُ  فَـنَـَزلَ  ، يُوَجدْ  فَـَلمْ  ، الَْماءُ  َفاْلتُِمسَ  الصْبحُ  َحَضَرتِ  َعاِئ  

Bab 32 Mencari Air Wudhu, Jika Tiba Waktu Sholat 

Aisyah Rodhiyallahu 'Anha berkata : ‘Sholat Subuh telah tiba, maka 

kami mencari air, namun tidak mendapatkannya, lalu turun ayat 

tentang Tayamum’. 

 

Penjelasan : 

 

 Yakni berwudhu boleh dikerjakan ketika sudah masuk waktu sholat. 
Kemudian dalam berwudhu wajib menggunakan air yang suci, sehingga 
ketika seorang tiba waktu sholat, ia berusaha mencari air suci yang dapat 
digunakan untuk berwudhu. Lalu seandainya setelah berusaha ia tidak 
mendapatkan air, maka syariat memberikan keringanan, wudhu baginya 
cukup dengan Tayamum saja, sebagaimana Firman Allah Subhanahu wa 
Ta'alaa : 

مُموا َماءً  َتِجُدوا فـََلمْ  ِديُكمْ  بُِوُجوِهُكمْ  فَاْمَسُحوا طَيًبا َصِعيًدا فـَتـََي ِمْنهُ  َوأَْي  
“lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); 

sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu” (QS. Al Maidah (5) : 6). 
 
 Riwayat Aisyah Rodhiyallahu 'Anha yang dinukil Imam Bukhori disini 
adalah potongan hadits yang Beliau riwayatkan dengan sanad yang 
bersambung secara lengkap, Aisyah Rodhiyallahu 'Anha  berkata : 

َداءِ  ِلى ِقَالَدةٌ  َسَقَطتْ  لُونَ  َونَْحنُ  بِالْبـَْي ه اهللا صلى - النِبى  فَأَنَاخَ  ، الَْمِديَنةَ  َداِخ ى ، َونـََزلَ  - وسلم علي هُ  فـَثـََن  َرأَْس
رِى ِفى ا َحْج لَ  ، رَاِقًد يَدةً  َلْكزَةً  فـََلَكَزِنى َبْكرٍ  أَبُو أَقـَْب لَ  َشِد  لَِمَكانِ  الَْمْوتُ  فَِبى.  َدةٍ ِقالَ  ِفى الناسَ  َحَبْستِ  َوقَا

ه اهللا صلى - اللهِ  َرُسولِ  ه اهللا صلى - النِبى  ِإن  ثُم  ، َأْوَجَعِنى َوقَدْ  - وسلم علي يـَْقظَ  - وسلم علي  َوَحَضَرتِ  اْستـَ
ِمسَ  الصْبحُ  دْ  فـََلمْ  الَْماءُ  فَالُْت وا الِذينَ  أَيـَها يَا(  فـَنـََزَلتْ  يُوَج مْ  اِإذَ  آَمُن لَ .  اآليَةَ )  الصالَةِ  إِلَى قُْمُت دُ  فـَقَا  بْنُ  ُأَسْي
مْ  لِلناسِ  اللهُ  بَاَركَ  َلَقدْ  ُحَضْيرٍ  . َلُهمْ  بـَرََكةٌ  ِإال  أَنـُْتمْ  َما ، بَْكرٍ  أَبِى آلَ  يَا فِيُك  
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“Kalungku jatuh di tanah lapang, pada waktu itu kami akan kembali ke Madinah. Nabi 
Sholallahu 'Alaihi wa Salam menderumkan untanya lalu turun, beliau meletakkan kepalanya 

di kamarku, tertidur. Abu Bakar Rodhiyallahu 'Anhu datang, lalu beliau mendorongku dengan 
keras, beliau berkata : ‘cukuplah manusia mencari ka lungmu’. Mereka hampir binasa  

mencarinya karena memandang Rasulullah yang kasihan kepadaku (karena kehilangan 
kalung). Kemudian Nabi Sholallahu 'Alaihi wa Salam bangun, dan tiba waktu subuh, Beliau 

mencari air, namun tidak mendapatkannya, maka turunlah ayat : “Hai orang-orang yang 
beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat” (QS. Al Maidah (5) : 6). 

Usaid bin Khudhoir Rodhiyallahu 'Anhu berkata : ‘Allah Subhanahu wa Ta'alaa telah 
memberikan keberkahannya kepada manusia, karena  kalian, wahai keluarga Abu Bakar, tidak 

ada kondisi kalian, kecuali menjadi berkah bagi mereka”. 
  

Begitulah, seharusnya setiap Muslim menjadi berkah dimanapun ia 
berada. Nabi Isa ‘Alaihis Salam berkata dalam Al Qur’an : 

َلِني ُكْنتُ  َما أَيْنَ  ُمَبارًَكا َوَجَع  
“dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada” (QS. Maryam (19) : 

31). 
Keberkahan umat Islam, biasanya bersama pembesar-pembesar ahli ilmu. 
Nabi Sholallahu 'Alaihi wa Salam bersabda : 

أكابركم مع البركة  
“Keberkahan bersama pembesar-pembesar kalian” (HR. Ibnu Hibban, Al Hakim dan sela innya, 

dishahihkan oleh Imam Al Albani). 
 
Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا - 169 هِ  َعْبدُ  َحدَرنَا قَالَ  يُوُسفَ  بْنُ  الل  بْنِ  أَنَسِ  َعنْ  طَْلَحةَ  أَبِى بْنِ  اللهِ  َعبْدِ  بْنِ  ِإْسَحاقَ  َعنْ  َماِلكٌ  َأْخبـَ
تُ  قَالَ  أَنهُ  َمالِكٍ  ه اهللا صلى - اللهِ  َرُسولَ  َرأَْي َمسَ  ، اْلَعْصرِ  َصالَةُ  َوَحاَنتْ  - وسلم علي  فـََلمْ  الَْوُضوءَ  الناسُ  فَالَْت

ه اهللا صلى - اللهِ  َرُسولُ  فَأُِتىَ  ، َيِجُدوهُ   ِفى - وسلم عليه اهللا صلى - اللهِ  َرُسولُ  فَـَوَضعَ  ، بَِوُضوءٍ  - وسلم علي
ءِ  َذلِكَ  تُ  قَالَ .  ِمْنهُ  يـَتـََوضُئوا َأنْ  الناسَ  َوأََمرَ  ، َيَدهُ  اِإلنَا ِبِعهِ  َتْحتِ  ِمنْ  يـَْنُبعُ  الَْماءَ  فـَرَأَْي  ِعْندِ  ِمنْ  تـََوضُئوا َحتى َأَصا

 آِخِرِهمْ 
35). Hadits no. 168 

 “Haddatsanaa Abdullah bin Yusuf ia  berkata, akhbaronaa Malik dari Ishaq bin Abdullah bin 
Abi Tholhah dari Anas bin Malik Rodhiyallahu 'Anhu ia berkata : ‘aku melihat Rasulullah 
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Sholallahu 'Ala ihi wa Salam pada saat waktu sholat Ashar, manusia  mencari air wudhu, 
namun mereka tidak mendapatkannya. Lalu didatangkan air wudhu dihadapan Rasulullah 

Sholallahu 'Ala ihi wa Salam, maka Rasulullah Sholallahu 'Alaihi wa Salam memasukan 
tangannya ke bejana tersebut, lalu memerintahkan manusia berwudhu darinya. Kata Anas, 

aku melihat a ir memancar dari bawah jarinya, sampai semua mereka berwudhu, sampai yang  
terakhir”. 
Muslim meriwayatkannya no. 6081. 

 
Penjelasan biografi perowi hadits : 
Telah berlalu semuanya. 
 
Penjelasan Hadits : 

1. Mukjizat Nabi Sholallahu 'Alaihi wa Salam, yaitu air memancar dari ujung 
jarinya, yang bisa digunakan oleh banyak orang untuk berwudhu. 

2. Hadits ini menunjukan pada kondisi normal, maka wudhu menggunakan 
air, dan agar setiap orang berusaha mencarinya , ketika tiba waktu sholat 
dan hendak berwudhu. Baru setelah usahanya tidak berhasil, ia 
diperbolehkan tayamum. 

3. Kesucian syariat Islam, yang mana mereka diperintahkan bersuci terlebih 
dahulu sebelum menghadap Rabb-nya. 
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باب اْلَماِء الِذى يـُْغَسُل ِبِه َشَعُر اِإلْنَساِن  - 33  
بِ و ِد . َوقَاَل َ◌َكاَن َعطَاٌء الَ يـََرى  َمرَها ِفى الَْمْسِج الَِب َوَم ِحبَاُل ، َوُسْؤرِ اْلِك َها الُْخُيوُط َواْل ِمنـْ ْن يـُتَخَذ  ِه بَأًْسا َأ

َعيْ  ا اْلِفْقُه ِب ْفَياُن َهَذ َوضأُ ِبِه . َوقَاَل ُس رُُه يـَتـَ َلُه َوُضوٌء َغيـْ اٍء لَْيَس  رِى ِإَذا َولََغ ِفى إَِن تـََعاَلى ( فـََلْم ِنِه ، يـَقُ الزْه وُل اللهُ 
مُ  أُ ِبِه َويـَتـََيمِمْنُه َشْىٌء ، يـَتـََوض ٌء ، َوِفى النـْفِس  تـَيَمُموا ) َوَهَذا مَا  َتِجُدوا َماًء فـَ

Bab 33 Air yang Digunakan Mencuci Rambut Manusia 

Adalah ‘Athoo’ berpendapat tidak masalah untuk menggunakannya 

sebagai benang dan tali.  

(Bab) Air liur anjing dan Lalu lalangnya anjing di masjid. 

Az-Zuhriy berkata : ‘jika Anjing menjilati bejana, lalu tidak ada lagi 

air wudhu selain air dalam bejana tersebut, maka berwudhulah dari 

air bejana tersebut’.  

Sufyan berkata : ‘ini adalah fiqih dengan dhohir ayat, Allah Ta’alaa 

berfirman : “lalu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah”. Dan 

air bejana yang dijilati anjing tadi adalah air, namun dalam diriku 

ada sesuatu, hendaknya ia berwudhu dengan air tersebut lalu 

bertayamum’. 

 

Penjelasan : 

 

 Imam Bukhori seolah-olah berpendapat bahwa air bekas yang 
dicucikan ke rambut adalah suci, buktinya beberapa ulama membolehkan 
menggunakan rambut untuk dijadikan benang atau tali. Seandainya rambut 
najis, tentu air yang bercampur dengannya akan menjadi najis, namun jika 
rambut suci, tentu saja airnya menjadi suci. Inilah yang sering diistilahkan 
oleh ulama Fiqih dengan air Musta’mal.  
 
 Berkaitan hukum air musta’mal ini, Al Hafidz dalam “Al Fath” berkata : 

ي َماء ُغْسله ِمْن َشْعره ، فـَلَْو َكانَ  قَْد يـََقع ِف اْلُمْغَتِسل   َهارَة ِألَنُحْكمه الط ف إِلَى أَنَس اْلَماء بُِمَالَقاتِهِ ،  َأشَارَ اْلُمَصن َنِجًسا لَتـَنَج
َجنَب َذلَِك ِفي  لنِبّي َصلى الله َعلَْيِه َوسَلَم َت َقل أَن ا اَن ُيَخلل ُأُصول َشْعره َكَما سَيَْأِتي ،َولَْم يـُنـْ َك يـُْفِضي  اِْغِتَساله ، َبْل َك َوذَِل

ِفِعّي ِفي يد  غَالِبًا إَِلى ـتَنَاثُر بَْـعضه َفَدل َعَلى طََهارَته ، َوُهَو قـَْول ُجْمُهور الُْعلََماء ، وََكَذا قَالَُه الشا ِفي اْلَجِد ْلَقِديم ، َوَنص َعلَْيِه  ا
حَ َجَماَعة اْلقَْول بِتـَْنِجيِسهِ َوِهيَ أَيْ  يَن ، َوَصحُخَراَسانِي َحُه َجَماَعة ِمْن َأْصَحابه َوِهَي طَرِيقَة اْل ينَ ًضا َوَصحطَرِيَقة اْلِعَراِقي  
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“Imam Bukhori mengisyaratkan bahwa hukum air (bekas cucian rambut) itu suci, 
karena orang yang mandi kebanyakan mengguyurkan air ke rambutnya, sekiranya hal 
tersebut najis, tentu air yang bercampur dengannya akan ikut najis, t idak dinukil bahwa 
Nabi Sholallahu 'alaihi wa Salam tidak menggunakan air bekas rambut tadi ketika 
mandi, bahkan Beliau menggosok-gosok pangkal rambutnya, sebagaimana haditsnya 
akan datang, yang demikian umumnya akan mencampuri sebagian air lainnya, maka 
hal ini menunjukan atas kesuciannya, ini adalah pendapat mayoritas ulama, demikian  
juga pendapat Imam Syafi’I pada madzhab qodimnya. Dan ternashkan juga pada 
pendapat Imam Syafi’I yang baru, lalu dishahihkan oleh kebanyakan sahabatnya dan ini 
adalah riwayat dari Khuroosaniyyiin, dan sebagian sahabatnya lagi menshahihkan 
pendapat Syafi’I yang mengatakan najis dari riwayatnya ‘Irooqiyyiin”. 
 
 Imam Syaukani dalam “Nailul Author” menyebutkan perselisihan 
pendapat tentang air musta’mal, kata beliau : 

ُجْمُهورُ بَِصبهِ صَلى اللُه َعلَْيِه َوَسلمَ لَِوُضوئِهِ َعَلى َجابٍِر َوتـَْقرِيرِهِ لِلصحَابَ  لَْماِء َوقَْد اْسَتَدل اْل ةِ َعلَى التبـَرِك بَِوضُوئِهِ ، وََعَلى طََهارَِة ا
َهَب بَْـعُض اْلَحنَِفيةِ َوأَبُ  رَةَ اْلُمْستـَْعَمِل لِلُْوُضوِء ، وََذ نـَْها َحِديُث أَِبي ُهَريـْ و الَْعباِس إَلى أَنهُ َنِجٌس ، َواْسَتَدلوا َعلَى َذِلَك بِأَِدلٍة : ِم

اِئمِ َوُهَو ُجُنٌب } . َأَحدُُكْم ِفي اْلَماِء الد ي الَْماِء ال بِلَْفِظ : { َال يـَْغَتِسلَن رَِوايَةٍ : { َال يـَبُولَن َأَحدُُكْم ِف اِئِم ُثم وَِفي  د { َتِسُل فِيِه  يـَْغ
ُل ؛ ِألَنُه َصلى اللُه َعلَيِْه َوَسلَم قَْد نـََهى َعنـْهُ  َوسَيَْأِتي لَْماَء َفَكَذا اِالْغِتَسا ُس ا ا اْإلِْجَماُع َعَلى  َما َجِميعًا .قَالُوا : َواْلبـَْوُل يـُنَج َوِمنـَْه

تـََقلَ اْلَمْنعُ إلَْيِه َكُغَسالَِة النِجِس اْلُمتـَغَيـ  إَضاَعتِِه وََعَدِم اِالْنتَِفاِع بِِه ، ةِ فَانـْ َها أَنُه َماٌء أُزِيلَ بِهِ َماِنعٌ ِمْن الصَال َرةِ ، َوُيَجاُب َعْن َوِمنـْ

نَما ُهَو َعْن يـَتـَنَا اْألَوِل بِأَنُه َأَخَذ ِبَدَاللَِة اِالْقتَِراِن َوِهَي َضِعيَفٌة ، َوبَِقْوِل َأِبي ُهَريـَْرةَ  ن النـْهَي إ ُدل َعلَى َأ ي ، فَإِنُه َي َولُهُ تـَنَاُوًال َكَما َسيَْأِت
ُوِل فـَْرٌق . ِس وَالتـنَا يَْن اِالْنغَِما رِ  اِالنِْغَماِس َال َعْن اِالْستِْعَماِل ، َوإِال لََما َكاَن بـَ َضاَعَة إلِِْغنَاِء غَْي ن اإلِْ الثانِي بَِأ لِنََجاسَتِهِ َوعَْن  هِ َعْنُه َال 

 ُكل َجاَسةُ َوَماِنٍع ُهَو غَيـُْرَها ، َوبِاْلَمْنِع ِمْن أَناِلِث ، بِاْلَفْرِق بـَْيَن َمانٍِع ُهَو النِذي َكاَن ، وََعْن الثاْنتَِقالِهِ اْلُحْكمُ ال ُر لَُه بـَْعَد  َماِنٍع َيصِي

َل اِالْنتَِقاِل ، َوأَْيًضا ُهْم أَْيضًا َتْحرِيمُ ُشْربِ  لَُه قَـْب هِ َوُهْم َال ُهَو تََمسٌك بِاْلِقيَاِس ِفي ُمقَابـَلَِة النص ، وَُهَو فَاِسُد اِالْعتِبَارِ ، َويـَْلَزُم
ُجَحيـَْفةَ عِ  يـَقُولُوَن بِِه . يُث أَبِي  ُجْمُهورُ َحِد َب إلَيِْه اْل الةِ َعَلى َما ذََه ِث الد اْألََحادِي نَا َرسُوُل َومِْن  ْنَد اْلُبَخاِري قَاَل : { َخَرَج َعلَيـْ

يَْأُخُذوَن ِمنْ   َفْضِل َوُضوئِِه فـَيََتَمسُحوَن ِبِه } َوَحِديُث اللِه َصلى اللُه َعلَْيِه َوَسلَم بِاْلَهاِجَرةِ ، فَأُِتَي ِبَوُضوءٍ فـَتََـوضَأ ، َفَجَعَل الناُس 

اَل : { دََعا النبِي َصلى اللُه َعلَْيِه َوسَلَم بَِقَدٍح ِفيهِ َماٌء فـَغََسَل َيَدْيهِ َوَوْجَهُه ِفيِه وَ أَبِي ُموَسى ِعْنَدُه أَ  َمج ِفيِه ثُم قَاَل لَُهَما ْيًضا َق
ى ُوُجوِهُكَما َونُُحورُِكَما } َوعَ  ى َوِبَالًال اْشَربَا ِمنُْه َوأَْفرِغَا َعَل لساِئِب ْبِن يَزِيَد عِْنَدُه أَْيًضا قَاَل : { َذَهَبْت ِبي َخالَِتي يـَْعِني أَبَا مُوَس ْن ا

أَ َمَسَح رَْأِسي وََدَعا ِلي بِالْبـَرََكةِ ُثم تـََوضإَلى النِبي َصلى اللُه َعلَْيِه َوَسلَم فـََقالَْت : يَا رَُسوَل اللِه إن ابَْن ُأْختِي َوِجعٌ َأْي َمرِيٌض ، فَ 

اْلَحِديَث . ِديَث  َفشَرِْبت ِمْن َوُضوئِِه ُثم قُْمت َخْلَف ظَْهرِِه }  ِذهِ اْألََحا ْستـَْعَمِل لِْلُوُضوِء إن َه َجاسَِة اْلُم ُب إَلى َن اِه قَاَل الذ فَإِْن 
َاللَةُ َعلَى طََهارَةِ َما تـََوضَأ بِِه َصلى اللهُ َعلَْيِه وَ  َما ِفيَها الد َك ِمْن َخَصاِئِصهِ .غَايَُة  ُر نَاِفَقةٍ ،  َسلَم َولََعل ذَِل : َهِذِه َدْعَوى غَيـْ قـُْلنَا 



Penjelasan Shahih Bukhori Kitab Wudhu Hal 124 

 

ُحْكُم ِبَكْوِن الشْيءِ َنجِ  َال َدلِيلَ . فَإِن اْألَْصلَ أَن ُحْكَمُه َوُحْكمَ أُمتِهِ َواِحٌد إال أَْن يـَقُوَم َدلِيلٌ يـَْقِضي بِاِالْخِتَصاصِ  ًسا َوأَْيًضا اْل
ْصمُ فََما ُهوَ  ى َدلِيٍل يـَْلتَزُِمهُ اْلَخ ْحتَاجُ إَل   ُحْكمٌ َشْرِعي َي

“Mayoritas ulama berdalil dengan  basuhan Nabi � dengan air wudhu kepada Jabir 
untuk mewudhuinya dan persetujuan Beliau kepada sahabat yang mengambil berkah 
dari bekas air wudhu Nabi �, menunjukan bahwa air musta’mal hukumnya suci. 
Sebagian Hanafiyyah dan Abul Abbaas berpendapat bahwa air tersebut najis. Mereka 
berdalil dengan beberapa hadits, diantaranya : 
1. Hadits Abu Huroiroh Rodhiyallahu anhu, bahwa Nabi Sholallahu 'alaihi wa Salam 

bersabda : “Janganlah kalian mandi di air yang diam, sedangkan ia dalam keadaan 
junub”. 

2. Dalam lafadz lain : “Janganlah kalian kencing di air yang diam, lalu mandi 
daripadanya”. 

Mereka berist idlal : ‘Kencing menajiskan air, demikian juga mandi, karena Nabi �  
melarang dari keduanya bersamaan. Diantaranya lag i adalah kesepakatan untuk 
membuangnya dan t idak menggunakannya, diantaranya lagi air yang telah berubah 
dengannya terlarang untuk mengerjakan sholat, maka berpindah larangan kepadanya 
sepert i basuhan-basuhan yang najis telah merubahnya. 
Dalil mereka dapat dijawab, yang pertama mengambil dalil penggabungan antara air 
kencing dan air bekas mandi adalah sesuatu yang lemah, dengan ucapan Abu Huroiroh 
Rodhiyallahu anhu, (orang yang mandi dalam keadaan junub tadi) hendaknya mandi 
dengan menciduk airnya, sebagaimana akan datang haditsnya. Maka ini menunjukan 
yang terlarang adalah mandi dengan meyeburkan diri ke kolam bukan menggunakan air 
sisa tersebut, seandainya t idak begitu, maka t idak ada perbedaan antara menyeburkan 
diri dengan menciduk airnya. Yang kedua, perkara t idak menggunakannya kerena 
cukup dengan air yang lain, bukan karena najis. Yang ketiga, berbeda antara yang 
dilarang itu adalah najis dengan yang dilarang itu adalah karena alasan lainnya. 
Berkaitan larangan bahwa semua yang terlarang itu menjadi berubah hukumnya 
setelah berpindah, bukan ketika sebelum berubah dan juga ini adalah berpegang 
dengan qiyas yang menyelisih i nash, maka tidak sah pendalilannya, hal ini melazimkan 
mereka untuk mengatakan haramnya air minum, namun mereka t idak pernah 
mengatakannya. 
Diantara hadits yang menjadi hujjah bagi mayoritas ulama adalah :  
1. hadits Abi Juhaifah dalam riwayat Bukhori, beliau berkata : ‘kami pergi bersama 

Rasu lullah � dalam suatu perjalanan, lalu didatangkan air wudhu, maka Beliau  
berwudhu, orang-orang pun berebutan mengambil bekas wudhu, lalu diusap-
usapkan ke tubuh mereka’.   

2. Hadits Abu Musa Rodhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhori, beliau berkata : ‘Nabi � 
meminta wadah air, lalu beliau membasuh tangannya, wajahnya dan menetes air 
darinya, lalu berkata kepada keduanya yakni Abu Musa dan Bilal, minumlah darinya 
dan basuhkan di wajah dan leher kalian’. 

3. Dari As-Saib bin Yazid dalam riwayat Bukhori juga, beliau berkata : ‘aku dan bibiku 
menemui Nabi �, lalu berkata : ‘wahai Rasulu llah, keponakanku (maksudnya Saib) 
sakit, maka Beliau mengusap kepalaku dan mendoakan keberkahan bagiku, lalu  
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Beliau berwudhu, maka aku minum dari bekas wudhunya, kemudian aku berdiri 
dibelakang punggungnya’’. 

Jika orang yang berpendapat najisnya air musta’mal bekas wudhu berkata, 
sesungguhnya hadits-hadits tersebut yang menunjukan sucinya air bekas wudhunya 
Nabi �, kemungkinan adalah kekhususan Beliau, maka kami menjawab : ‘klaim tersebut 
t idak benar, karena pada asalnya hukum Beliau dengan hukum umatnya adalah satu, 
kecuali jika ada dalil yang menunjukan kekhususannya dan dalam hal ini t idak ada dalil 
tersebut, begitu juga hukum bahwa sesuatu itu najis adalah hukum syar’I yang butuh 
kepada dalil yang mengharuskan orang yang mengatakan najis menunjukan apa itu 
dalilnya”. 
 
 Adapun riwayat ‘Athoo yang dimu’alaqkan oleh Imam Bukhori, telah 
disambungkan sanadnya, kata Al Hafidz dalam “Al Fath” : 

ة ِبَسَنٍد َصِحيح إَِلى َعطَاء َوُهَو اِْبن أَ  اق اْلَفاِكِهّي ِفي َأْخبَار َمك بِي رَبَاح أَنُه َكاَن َال يَـَرى بَْأسًا َهَذا التـْعِليق َوَصلَُه ُمَحمد ْبن ِإْسَح

الِتي ُتْحَلق بِِمنًى  بِاِالْنتَِفاِع ِبُشُعورِ الناس 
“ini adalah Ta’liq yang disambungkan Muhammad bin Ishaaq Al Faakihiy dalam 
“Akhbaar Mekkah” dengan sanad shahih sampai kepada ‘Athoo bin Abi Robaah bahwa 
beliau memandang t idak masalah memanfaatkan rambut manusia yang dicukur di 
Mina”. 
 
 Adapun permasalahan air liur anjing, maka ini adalah pembahasan 
yang lain yang Imam Bukhori gabungkan disini, yang menurut beliau ada 
kaitanya dengan masalah air bekas, baik itu bekas manusia maupun bekas 
binatang. Disini Imam Bukhori sengaja menampilkan pendapat ulama 
tentang air didalam bejana yang dijilat anjing, lalu bagaimana hukum 
menggunakan air tersebut untuk berwudhu. Ulama yang dinukil Imam 
Bukhori memandang didahulukan menggunakan air tersebut untuk 
berwudhu jika memang tidak ada lagi air selainnya, dibanding ia harus 
bertayamum. Ini saja untuk air bekas jilatan anjing yang para ulama masih 
memperdebatkan kesucian, apalagi jika air tersebut adalah dari binatang 
yang air liurnya suci, tentu lebih diperbolehkan lagi, yang menguatkan hal 
ini adalah hadits Abu Qotadah Rodhiyallahu anhu berikut : 

َها اِإلنَاءَ َحتى شَ  ِهرٌة َفَشِرَبْت ِمْنُه فََأْصَغى َل َكَبْت لَهُ َوُضوًءا فََجاَءْت  َدَخلَ فََس بَا قـَتَاَدَة  رَِبْت قَاَلْت َكْبَشةُ َأن َأ
ى أَنُْظُر ِإلَْيهِ فـََقاَل أَتـَْعَجِبيَن يَا ابـَْنةَ َأِخى فـَُقْلُت نـََعْم. فـََقاَل ِإن َرُسوَل ا « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-للِه فـَرَآِن

افَاِت  واِفيَن َعلَْيُكْم َوالط وَها ِمَن الطَنَجٍس ِإنـ »ِإنـَها لَْيَسْت ِب  
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“Bahwa Abu Qotadah masuk, lalu beliau membawa air wudhu, tiba-tiba datang kuc ing yang 
mau minum, maka beliau memiringkan bejana tersebut, sampai kucing tersebut minum darinya, 

beliau melihat aku memperhatikannya, maka Abu Qotadah Rodhiyallahu anhu berkata : ‘apa  

engkau heran wahai keponakanku? Aku berkata : ‘benar’. Se sungguhnya Rasulullah �  

bersabda : ‘Kucing itu tidak najis,  karena  ia senantiasa  mengitari kalian’” (HR. lima ahli 

hadits, dishahihkan oleh Imam Bukhori). 

Syaikh Sayyid Sabiq dalam “Fiqhus Sunah” menukil ucapan Imam Ibnul 
Mundzir : 

 أجمع أهل العلم على أن سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه والوضوء به
“Para ulama sepakat bahwa air liur binatang yang boleh dimakan dagingnya itu boleh 
diminum (bekas air yang dijilat inya-pent.) dan berwudhu dengan air tersebut”. 
 
 Adapun riwayat mualaq Imam Az-Zuhriy, kata Al Hafidz : 

ْنُه َولَْفظه " َسِمْعت  ُمْسِلم ِفي ُمَصنفه عَْن اْألَْوزَاِعّي وَغَْيره َع َهَذا رََواُه اْلَولِيد ْبن  فََـلْم َوقَْـول الزْهِريّ  ِفيهِ َكْلب  لزْهِرّي ِفي إِنَاء وََلَغ  ا
ِبَسَندٍ َصِحيح .َيِجُدوا َماء غَْيره ، قَاَل : يـَـتََوضأ بِِه " ، َوَأْخَرجَ  هُ اِْبن َعْبد اْلبـَّر ِفي التْمِهيد ِمْن طَرِيقه   

“Ucapan Az-Zuhriy ini d iriwayatkan oleh Imam Al Waliid bin Muslim dalam Mushonafnya 
dari Al Auzaa’I dan selainnya dari Az-Zuhriy dan lafadznya : ‘aku mendengar Az-Zuhriy 
berpendapat tentang bejana yang dijilat i anjing, lalu t idak ada air lagi selainnya, maka 
beliau berpendapat berwudhu dengannya’. Imam Ibnu Abdil Barr dalam “At Tamhiid 
meriwayatkan dari jalannya dengan sanad shahih”. 
Adapun ta’liq Imam Bukhori tentang perkataan Imam Sufyan, maka Al 
Hafidz mengomentarinya : 

نََة ِلَكْونِِه َمْعُروفًا بِالرَوايَةِ َعْن الزْهِرّي دُون الثـْوِرّي  ْهن أَنهُ اِْبن ُعيـَيـْ اِدر إَِلى الذ د ْبن اْلُمتََب فَِإن اْلَولِي الثـْوِرّي ،  ؛ َلِكن اْلُمَراد بِهِ ُهنَا 
ر الزْهِريّ َهَذا بِقَْولِِه : َفذََكْرت ذَ  ذََكرَُه ، َوَزاَد بـَْعد قَْـوله ُمْسِلم َعقَب أََث نِهِ . . . َف ْفيَان الثـْورِّي فـََقاَل : َواَلله َهَذا الِْفْقه بِعَْي ِلَك لُِس

 ْوِرّي اْألَْخذ ِبَدَاللَةِ اْلُعُموم ِفْقًها ، َوِهَي الى الثـ م " ، َفَسم أ بِهِ َويـَتـَيَمنـَهَ َشْيء " فََأرَى َأْن يـَتـََوض فََـلْم تَِجُدوا ِتي تََضم ) ا قـَْوله تـَعَاَلى 
إِال ِبَدلِيٍل ، َوتَـْنِجيس اْلَماء بُِولُوِغ اْلَكْلب ِكَرة ِفي ِسيَاق النـْفي فـَتـَُعّم َوَال َتُخّص  ِفيِه غَْير ُمتـَفق َعلَْيِه بـَْين أَْهل  َماء ) ِلَكْونَِها َن

م ِاْحتِيَ  يَماطًااْلِعْلم . َوزَاَد ِمْن رَْأيه التـ  
“Yang terpikirkan langsung olehku, bahwa Sufyan disini adalah Ibnu Uyyainah, karena 
yang masyhur riwayat dari Az-Zuhriy adalah ia bukan sufyan Ats-Atsauriy, namun yang 
dimaksud disini adalah Ats-Tsauriy, karena Walid bin Muslim setelah meriwayatkan 
atsar zuhri ini berkata, hal ini disebutkan kepada Sufyan Ats-Tsauriy, maka beliau  
berkomentar : ‘Demi Allah ini adalah fiq ih dengan teks ayat…, kemudian setelah berkata 
sesuatu, terdapat tambahan, aku berpendapat ia berwudhu dengannya dan 
bertayamum. Imam Ats-Atsauri menamakan pengambilan dalil umum sebagai fiqih, 
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yaitu yang terkandung dalam firman Allah : “lalu t idak mendapatkan air”. Karena ini 
adalah nakiroh dalam kontek penafian, maka memberikan faedah umum, t idak 
dikhususkan kecuali dengan dalil. Berkaitan dengan najisnya air yang dijilat i anjing 
belum disepakati dikalangan ulama dan tambahan pendapat Ats-Tsauri untuk 
bertayamum juga adalah dalam rangka kehati-hatian”. 
 
Berkata Imam Bukhori : 

إِ  - 170 ثـََنا  ثـََنا مَاِلُك بُْن ِإْسَماِعيَل قَاَل َحد ِن ِسيرِيَن قَاَل قـُْلُت ِلَعِبيَدةَ ِعْنَدنَا ِمْن َحد ْسَرائِيلُ َعْن َعاِصٍم َعِن اْب
 ِبىَتُكوَن ِعْنِدى  -صلى اهللا عليه وسلم  -َشَعرِ الن َقاَل َألْن  ِل أَنٍَس فـَ َناُه ِمْن ِقَبِل أََنٍس ، َأْو ِمْن ِقَبِل َأْه أََصبـْ

نـَْيا َوَما ِفيَهاَشَعَرةٌ ِمْنُه أََحب ِإَلى ِمَن  الد  
35). Hadits no. 170 

“Haddatsanaa Malik bin Ismail ia berkata, haddatsanaa Isroil dari ‘Aashim dari Ibnu Siriin ia  

berkata, aku berkata kebada ‘Ubaidah : ‘kami memiliki rambut Nabi � yang kami dapatkan 

dari Anas atau dari keluarga Anas, maka ‘Ubaidah berkata : ‘seandainya aku memiliki rambut 
Nabi � itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya”. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 
1.   Nama : Abu Ghosaan Malik bin Ismail bin Dirham  
 Kelahiran : Wafat 217 H 
 Negeri tinggal : Kufah 
 Komentar ulama : Ditsiqohkan Imam Ibnu Ma’in, Imam Abu Hatim, Imam 

Nasa’I, Imam Ibnu Syahiin dan Imam Ibnu Hibban.  
 Hubungan Rowi : Isroil bin Yunus salah seorang gurunya dan tinggal 

senegeri dengannya, sebagaimana ditulis oleh Imam Al 
Mizzi. 

 
2. Isroil bin Yunus dan Ibnu Siriin telah berlalu. 
3.   Nama : Abu Abdur Rokhman ‘Aashim bin Sulaiman Al Ahwaal 
 Kelahiran : Wafat > 140 H 
 Negeri tinggal : Bashroh 
 Komentar ulama : Tabi’i shoghiir. Ditsiqohkan Imam Sufyan Ats-Tsauriy, 

Imam Ahmad, Imam Ibnu Ma’in, Imam Ibnul Madiniy, 
Imam Abu Zur’ah, Imam Al’ijli, Imam Ibnu Sa’ad dan 
Imam Ibnu Hibban.  
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 Hubungan Rowi : Muhammad bin Siriin salah seorang gurunya dan tinggal 
senegeri dengannya, sebagaimana ditulis oleh Imam Al 
Mizzi. 

 
4.   Nama : Abu ‘Amr ‘Ubaidah bin ‘Amr 
 Kelahiran :  
 Negeri tinggal : Kufah 
 Komentar ulama : Tabi’i kabiir, Mukhodrom yakni orang yang hidup 

sezaman dengan Nabi �, namun belum beriman kepada 
Beliau.  

 
(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib Ibnu 

Hajar) 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Keutamaan rambut Nabi � dibandingkan rambut manusia lainnya. 
2. Tabaruk dengan badan manusia atau bekasnya adalah khusus pada diri 

para Nabi Alaihimus Salam, sebagaimana Nabi Yusuf Alaihis Salam yang 
bertabaruk dengan gamisnya untuk menyembuhkan mata ayahndanya 
Nabi Ya’qub Alaihis Salam. Allah berfirman : 

لَمْ أَُقْل َلُكمْ ِإني أَعَْلمُ ِمَن ا للِه َما َال تـَْعَلُمونَ فـََلما فـَلَما َأْن َجاَء الَْبِشيُر أَْلَقاُه َعَلى َوْجِهِه فَاْرَتد بَِصيًرا قَاَل َأ
لَُمونَ ْن َجاءَ الَْبِشيُر أَْلَقاُه َعَلى َوْجِههِ فَاْرَتد َبِصيًرا قَاَل أَلَْم أَُقلْ َلُكمْ ِإني أَْعَلمُ ِمَن اللِه َما أَ  َال تـَْع  

“Tatkala telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diletakkannya baju gamis itu ke  
wajah Ya'qub, lalu kembalilah dia dapat melihat. Berkata Ya'qub: "Tidakkah aku katakan 

kepadamu, bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya” (QS. 
Yusuf (12) : 96). 

 

Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا - 171 دُ  َحدِحيمِ  َعبْدِ  بْنُ  ُمَحمَرنَا قَالَ  الر ثـََنا قَالَ  ُسلَْيَمانَ  بْنُ  َسِعيدُ  َأْخبـَ ادٌ  َحدابْنِ  َعنِ  َعْونٍ  ابْنِ  َعنِ  َعب 
هُ  َحَلقَ  لَما - وسلم عليه اهللا صلى - اللهِ  َرُسولَ  َأن  أَنَسٍ  َعنْ  ِسيِرينَ  َشَعرِهِ  ِمنْ  أََخذَ  َمنْ  أَولَ  طَْلَحةَ  أَبُو َكانَ  َرأَْس  

38). Hadits no. 171 

 “Haddatsanaa Muhammad bin Abdur  Rokhim ia berkata, akhbaronaa Sa’id bin Sulaiman ia  
berkata, haddatsanaa ‘Abbaad dari Ibnu ‘Aun dari Ibnu Siriin dari Anas Rodhiyallahu 'Anhu 
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bahwa Rasulullah Sholallahu 'Alaihi wa Salam ketika dicukur rambutnya, adalah Abu 
Tholhah yang pertama kali mengambil rambut Beliau Sholallahu 'Alaihi wa Salam”. 

  
Penjelasan biografi perowi hadits : 

 
1. Muhammad bin Abdur Rokhim, telah berlalu hadits no. 140, Ibnu A’un dan Ibnu 

Siriin no. 47 dan Anas bin Malik no. 14 
 
2.   Nama : Abu Utsman Sa’id bin Sulaiman 
 Kelahiran : Lahir 125 H Wafat  225 H 
 Negeri tinggal : Wasith 
 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Abvu Hatim, Imam Ibnu Sa’ad, 

Imam Al’ijli  dan Imam Ibnu Hibban. 
 Hubungan Rowi : ‘Abbaad adalah salah seorang gurunya dan tinggal 

senegeri dengannya, sebagaimana ditulis oleh Imam Al 
Mizzi. 

 
3.   Nama : Abu Sahl ‘Abbaad ibnul ‘Awaam bin Umar  
 Kelahiran : Wafat > 185 H 
 Negeri tinggal : Wasith 
 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma’in, Imam Abu Hatim, 

Imam Nasa’I, Imam Abu Dawud, Imam Al’ijli, Imam Ibnu 
Sa’ad dan Imam Ibnu Hibban. 

 Hubungan Rowi : Abdullah bin ‘Aun adalah salah seorang gurunya. 
 
(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib Ibnu 

Hajar) 

Penjelasan Hadits : 

Telah berlalu berkaitan dengan rambut Nabi Sholallahu 'Alaihi wa Salam. 
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ْغِسْلهُ  َأَحدُِكمْ  ِإنَاءِ  ِفى اْلَكْلبُ  َشِربَ  ِإَذا باب ًعا فـَلْيَـ َسبْـ  
Bab Jika Anjing Minum dalam Bejana Kalian, Cucilah 

Bejananya sebanyak 7 Kali 

 

Penjelasan : 

 

 Sebagaimana dalam penjelasan awal bab, bahwa Imam Bukhori dalam 
bab 33 akan membahas dua permasalahan, yakni berkaitan dengan air 
bekasnya manusia dan air bekas binatang, dalam hal ini Imam Bukhori 
mengambil contoh air liur anjing yang bercampur dengan air yang nantinya 
akan digunakan oleh kita. 
 
Berkata Imam Bukhori : 

 

ثـََنا - 172 هِ  َعْبدُ  َحددِ  أَبِى َعنْ  َماِلكٍ  عَنْ  يُوُسفَ  بْنُ  الل َرجِ  عَنِ  الزنَا رَةَ  أَبِى َعنْ  األَْع  - اللهِ  َرُسولَ  ِإن  قَالَ  ُهرَيـْ
ه اهللا صلى ِسْلهُ  َأَحِدُكمْ  ِإنَاءِ  ِفى اْلَكْلبُ  َشِربَ  ِإَذا « قَالَ  - وسلم علي » َسبـًْعا فـَْليـَْغ  

39). Hadits no. 172 
 “Haddatsanaa Abdullah bin Yusuf dari Malik dari Abiz Zinnaad dari Al A’raj dari Abu 

Huroiroh Rodhiyallahu 'Anhu ia berkata : ‘Rasulullah Shola llahu 'Alaihi wa Salam bersabda :  
“Jika Anjing minum di bejana kalian, maka cucilah sebanyak 7 kali”. 
HR. Muslim no. 279 

 
Penjelasan biografi perowi hadits : 
 
Semua perowinya telah berlalu biografinya sebelumnya. 
 
Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا - 173 رَنَا ِإْسَحاقُ  َحد ثـََنا الصَمدِ  َعْبدُ  َأْخبـَ ْحَمنِ  َعْبدُ  َحدهِ  َعْبدِ  بْنُ  الرأَبِى َعنْ  أَبِى َسِمْعتُ  ِدينَارٍ  بْنِ  الل 

رَةَ  أَبِى َعنْ  َصاِلحٍ  ه اهللا صلى - النِبى  َعنِ  ُهرَيـْ الً  َأن  « - وسلم علي لُ  َكلًْبا َرأَى َرُج  ، الَْعَطشِ  ِمنَ  الثـَرى يَأُْك
لُ  فَأََخذَ  هُ  الرُج َعلَ  ُخف َكرَ  ، أَْرَواهُ  َحتى ِبهِ  َلهُ  يـَغِْرفُ  فََج َخَلهُ  َلهُ  اللهُ  َفَش » اْلَجنةَ  فَأَْد  

40). Hadits no. 173 

 “Haddatsanaa Ishaq, akhbaronaa Abdus Shomad, haddatsanaa Abdur Rokhman b in Abdullah 
bin Diinaar, aku mendengar Bapakku dari Abi Shoolih dari Abu Huroiroh Rodhiyallahu 'Anhu 
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dari Nabi Sholallahu 'Ala ihi wa Salam, Beliau bersabda : “bahwa ada seorang laki- laki 
melihat seekor anjing yang sedang makan tanah basah karena kehausan, maka laki-laki tadi 

melepas sepatunya dan menggunakannya untuk menciduk air la lu meminumkannya. Anjing itu 
Allah Subhanahu wa Ta'alaa bersyukur (membalas) perbuatan laki- laki tersebut dan 

memasukkannya ke dalam Jannah-Nya”. 
HR. Muslim no. 2244 

 
  Penjelasan biografi perowi hadits : 
 
Semua perowinya telah berlalu biografinya sebelumnya, kecuali : 
 
1.   Nama : Abdur Rokhman bin Abdullah bin Diinaar 
 Kelahiran : - 
 Negeri tinggal : Madinah 
 Komentar ulama : Imam Ali ibnul Madiniy menilainya, shoduq. Imam Abu 

Hatim menilainya, ‘fiihi layyin, ditulis haditsnya, namun 
tidak dijadikan hujjah. Imam Ibnu Ma’in 
mendhoifkannya. Al Hafidz mencoba 
mengkompromikannya dengan menilainya, shoduq 
yukhthiu (berbuat keliru) dalam “At-Taqriib”. 

 Hubungan Rowi : Abdullah adalah Bapaknya sekaligu salah seorang 
gurunya dan tinggal senegeri dengannya, sebagaimana 
ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 
2.   Nama : Abu Abdur Rohman Abdullah bin Diinaar 
 Kelahiran : Wafat 127 H 
 Negeri tinggal : Madinah 
 Komentar ulama : Tabi’I Shoghir. Ditsiqohkan oleh Imam Ahmad, Imam 

Ibnu Ma’in, Imam Abu Hatim, Imam Abu Zur’ah,  Imam 
Nasa’I, Imam Al’ijli, Imam Ibnu Sa’ad dan Imam Ibnu 
Hibban. 

 Hubungan Rowi : Dzakwaan Abu Shoolih adalah salah seorang gurunya 
dan tinggal senegeri dengannya. 

 
(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib Ibnu 

Hajar) 

Kedudukan Sanad : 
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 Dalam riwayat ini terdapat seorang perowi yang bernama Abdur 
Rokhman bin Abdullah bin Diinaar yang mana kondisinya, maksimal yang 
dapat diberikan adalah shoduq, artinya sanadnya adalah hasan. Namun 
Imam Bukhori meriwayatkan dalam kitabnya dari jalan lain (no. 2466) yakni 
dari : 

نَا ثـَ هِ  َعْبدُ  َحدَعنْ  َماِلكٍ  َعنْ  َمْسلََمةَ  ْبنُ  الل  ى سَُمى حٍ  أَبِى َعنْ  َبْكرٍ  أَبِى َمْوَل انِ  صَاِل مَرةَ  أَبِى َعنْ  الس  أَن  - عنه اهللا رضى - ُهرَيـْ

 بِىقَالَ  - وسلم عليه اهللا صلى - الن  

Haddatsanaa Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Sumayya Maula Abu Bakar dari Abi 
Sholih As-Sammaan dari Abu Huroiroh Rodhiyallahu 'Anhu dari Nabi Sholallahu 'Alaihi 
wa Salam, Beliau bersabda : ‘dengan kisah yang lebih panjang’. 
 
Berkata Imam Bukhori : 

دُ  َوقَالَ  - 174 ثـَنَا َشبِيبٍ  بْنُ  َأْحَم ثَِنى قَالَ  ِشَهابٍ  ابْنِ  عَنِ  يُوُنسَ  َعنْ  أَبِى َحد زَةُ  َحد  أَبِيهِ  َعنْ  اللهِ  َعْبدِ  بْنُ  َحْم
تِ  قَالَ  َالبُ  َكاَن لُ  تـَبُولُ  اْلِك نِ  ِفى الَْمْسِجدِ  ِفى َوتُْدِبرُ  َوتـُقِْب  يَُكونُوا فـََلمْ  - وسلم عليه اهللا صلى - اللهِ  َرُسولِ  َزمَا

لِكَ ذَ  ِمنْ  َشيًْئا يـَُرشونَ   
41). Hadits no. 174 

 “Ahmad bin Syabiib  berkata, haddatsanaa Bapakku dari Yunus dari Ibnu Syihaab ia  berkata, 
haddatsanii Hamzah bin Abdullah dari Bapaknya ia berkata : ‘Dahulu Anjing biasa kencing, 

keluar masuk masjid pada zaman Rasulullah Sholallahu 'Alaihi wa Salam, dan mereka (para 
sahabat) tidak menyiramkan air karena hal tersebut”. 
HR. Muslim no. 383 

 
 Penjelasan biografi perowi hadits : 
 
Semua perowinya telah berlalu biografinya sebelumnya, kecuali : 
 
1.   Nama : Abu Abdillah Ahmad bin Syabiib 
 Kelahiran : Wafat 229 H 
 Negeri tinggal : Mekah 
 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Abu Hatim, Imam Ibnu Adiy dan 

Imam Ibnu Hibban. 
 Hubungan Rowi : Syabiib adalah Bapaknya sekaligus salah seorang 

gurunya, sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. 
 
2.   Nama : Abu Sa’id Syabibb bin Sa’id 
 Kelahiran : Wafat 187 H di Bashroh 
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 Negeri tinggal : Bashroh 
 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ibnul Madini, Imam Daruquthni, 

Imam Thobrano dan Imam Ibnu Hibban. Imam Nasa’I, 
Imam Abu Zur’ah dan Imam Abu Hatim menilainya, laa 
ba’sa bih. 

 Hubungan Rowi : Yunus adalah salah seorang gurunya. 
 
(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib Ibnu 

Hajar) 

Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا - 175 ثـََنا قَالَ  عَُمرَ  بْنُ  َحْفصُ  َحد ةُ  َحد َفرِ  أَبِى ابْنِ  َعنِ  ُشعَْب َعنِ  الس  ْعِبى َعنْ  الش  تُ  قَالَ  َحاِتمٍ  بْنِ  َعِدى  َسأَْل
 ِبىه اهللا صلى - الن لَ  - وسلم علي ْلتَ  ِإَذا « فـَقَا لمَ  َكلَْبكَ  أَرَْس  فَِإنَما ، تَأُْكلْ  َفالَ  َأَكلَ  َوِإَذا ، َفُكلْ  فـَقََتلَ  الُْمَع

هِ  َعَلى َأْمَسَكهُ  لُ  قـُْلتُ .  » نـَْفِس ى أُْرِس لْ  فَالَ  « قَالَ  آَخرَ  َكلًْبا َمَعهُ  فَأَِجدُ  َكلِْب تَ  فَِإنَما ، تَأُْك  ، َكلِْبكَ  َعلَى َسمْي
» آَخرَ  َكْلبٍ  َعلَى ُتَسم  َولَمْ   

42). Hadits no. 175 

 “Haddatsanaa Hafsh bin Umar ia berkata, haddatsanaa Syu’bah dari Ibnu Abis Saffar dari 

Asy-Sya’biy dari ‘Adiy bin Hatim ia berkata, aku bertanya kepada Nabi Sholallahu 'Alaihi wa 
Salam, maka ia menjawab : ‘jika engkau melepaskan anjingmu yang terlatih, lalu dapat 

membunuh buruanmu, maka makanlah, jika ia memakannya, maka jangan, karena ia  
menangkapnya untuk dirinya sendiri”. Aku bertanya lagi, jika aku mengutus anjingku, lalu 

ternyata ada anjing lainnya? Nabi Shola llahu 'Alaihi wa Salam menjawab : “maka jangan 
dimakan karena engkau membacakan Basmalah untuk anjingmu, namun anjing lainnya tidak 

dibacakan basmalah”. 
HR. Muslim no. 1929 

 
Penjelasan biografi perowi hadits : 

 
Semua perowinya telah berlalu biografinya sebelumnya, kecuali : 
 
1.   Nama : Abdullah bin Abi Safar Said bin Yahya 
 Kelahiran : Wafat pada masa kekhilafahan Marwan bin Muhammad 
 Negeri tinggal : Kufah 
 Komentar ulama : Tabi’I Shoghir. Ditsiqohkan oleh Imam Ahmad, Imam 

Ibnu Ma’in, Imam Nasa’I, Imam Ibnu Sa’ad, Imam Al’ijli 
dan Imam Ibnu Hibban. 
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 Hubungan Rowi : ‘Aamir Asy-Sya’biy adalah salah seorang gurunya, 
sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib Ibnu 

Hajar) 

Penjelasan Hadits : 

1. Berkaitan dengan air liur anjing, nampaknya Imam Bukhori 
mengisyaratkan pada hadits no. 172 tentang najisnya, sedangkan sisa 
hadits berikutnya (no. 173, 174 & 175), secara tersirat air liur anjing 
suci. Memang para ulama berbeda pendapat tentang kesucian air liur 
anjing. Mayoritas ulama berpendapat bahwa air liur anjing itu najis. 
Alasannya adalah hadits no. 172 dan hadits lainnya yang semakna. Imam 
Shon’aniy dalam “Subulus Salam” berkata : 

 ِديثُ  َدل امٍ  َعلَى اْلَح َجاَسةُ ) :  أَولَُها: (  َأْحَك بِ  َفمِ  َن سْ  اْألَْمرِ  َحْيثُ  ِمنْ  اْلَكْل رَاقَةِ  ، ِفيهِ  ُولِغَ  لَِما لِ بِاْلَغ هُ  ، لِْلَماءِ  َواْإلِ : [  َوقَْـوُل

ثٍ  ِمنْ  إال  َغْسلَ  َال  فَِإنهُ ]  َأَحدُِكمْ  إنَاءِ  طَُهورُ  ثٌ  ُهنَا َولَْيسَ  ، نََجسٍ  أَوْ  َحَد . النَجسُ  فـَتََـعينَ  ؛ َحَد  
رَاقَةُ  رٌ  َوُهوَ  ، اْلَمالِ  إَضاَعةِ  َعنْ  نَـَهى َقدْ  إذْ  ، بِِإَضاَعتِهِ  أَمَرَ  لََما ًراطَاهِ  اْلَماءُ  َكانَ  فـَلَوْ  ، َمالٍ  إضَاَعةُ :  َواْإلِ َسةِ  ِفي ظَاِه َجا  فَمِهِ  َن

رُ  بِهِ  َوأُْلِحقَ  ، ا َبَدنِهِ  سَاِئ كَ  ، َعلَْيهِ  قِيَاًس َجاَسةُ  ثـَبَتَ  إَذا ِألَنهُ  ؛ َوذَِل هُ  ، لَُعابِهِ  َن  فـَفَُمهُ  ، فَِمهِ  ِعْرقُ  ُهوَ  إذْ  ، فَِمهِ  ِمنْ  ُجزْءٌ  َولَُعاُب

نِ  ِمنْ  مُتََحلبٌ  ُجْزءٌ  الْعِْرقُ  إذْ  ، َنِجسٌ  ِلكَ  ، اْلبََد َبَدنِهِ  بَِقيةُ  َفَكَذ  
“Hadits ini menunjukan beberapa hukum, yang pertama, najisnya mulut anjing dari 
sisi perintah untuk mencucinya ketika dijilat i anjing dan perintah membuang air 
bekas jilatannya. Sabda Nabi Sholallahu 'Alaihi wa Salam : “Sucinya bejana kalian”, 
maka t idaklah sesuatu itu dicuci kecuali karena hadats dan najis, dan disin i t idak ada 
hadats, maka terpilihlah alasannya karena najis. 
Kemudian juga perintah membuang air, maka ini adalah membuang-buang harta, 
sekiranya air itu suci, tentu t idak akan diperintah untuk dibuang, yang mana syariat 
telah melarang menyis-nyiakan harta, ini adalah jelas berkaitan dengan najisnya 
mulut anjing, lalu diikutkan seluruh badan anjing, qiyas terhadapnya. Yakni jika 
telah jelas najisnya air liur anjing, sedangkan air liur itu bagian dari mu lutnya, yakni 
ia adalah cairan ludah mulut, maka tentu mulutnya najis, begitu juga air ludah 
adalah sesuatu yang mengalir dari badan, maka seluruh badannya otomatis najis 
juga”. Selesai penukilan. 

Memang benar telah datang riwayat dalam Shahih Muslim dari jalan : 
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ثَِنى َوَحد  ُحْجرٍ  بْنُ  َعلِى  ْعِدى ثـَنَا الس َحد  ِهرٍ  بْنُ  َعِلى َرنَا ُمْس حٍ  َوأَِبى رَزِينٍ  أَبِى َعنْ  األَْعَمشُ  َأْخبـَ  أَبِى َعنْ  َصاِل
ه اهللا صلى- اللهِ  َرُسولُ  قَالَ  قَالَ  ُهرَيـْرَةَ  ِسْلهُ  ُثم  فـَْلُيِرْقهُ  أََحِدُكمْ  ِإنَاءِ  ِفى اْلَكْلبُ  َولَغَ  ِإَذا « -وسلم علي  لْيـَْغ
.» ِمرَارٍ  َسبْعَ   

“haddatsanii Ali bin Hujr As-Sa’diy, haddatsanaa Ali bin Mushir, akhbaronaa Al A’masy 

dari Abi Riziin dan Abi Shoolih dari Abi Huroiroh Rodhiyallahu 'Anhu, Rasulullah 
Sholallahu 'Alaihi wa Salam bersabda : “Jika anjing menjilati bejana kalian, m aka 

buanglah airnya, lalu cucilah sebanyak 7 kali”. 
Sebagian ulama mempermasalahkan tambahan ‘falyuriqhu’ (maka 
buanglah airnya), karena Ali bin Mushir, walaupun seorang perowi yang 
tsiqoh, namun beliau memiliki beberapa perkara yang dapat 
mempengaruhi haditsnya. Imam Ibnu Rojab dalam “Syaroh ‘Ilaalut 
Tirmidzi” (1/232) berkata : 

ل!  مسهر بن علي رواه:  له ـقيل] فـ[ حديثاً  أنكر أنه أحمد عن أيضاً  األثرم وذكر (  فقا  كتبه كانت مسهر بن علي إن: (
 من فحدث كتبه احترقت من بهؤالء ويلتحق يعتمد بشئ فليس وإال غيره هذا روى كان فإن ، بعد فكتب ، ذهبت قد

  ، ليهعة ابن في واحد غير قاله كما فوهم حفظه
“Al Atsram menyebutkan juga dari Ahmad bahwa beliau mengingkari sebuah hadits 
yang diriwayatkan oleh Ali, dikatakan kepada Imam Ahmad : ‘yang 
meriwayatkannya Ali bin Mushir!, maka Imam Ahmad berkomentar : ‘sesungguhnya 
Ali bin Mush ir buku-bukunya hilang, lalu ia menulis lagi setelah itu, jika orang lain  
meriwayatkan hadits ini juga (maka d iterima), jika t idak maka t idak b isa dijadikan  
pegangan dan dikelompokkan sama sepert i mereka yang kitabnya terbakar, lalu  
menceritakan hadits dari hapalannya, maka ia keliru, sebagaimana perkataan lebih 
dari satu ulama terhadap Ibnu Luhaiyah”. 

Imam Muslim setelah meriwayatkan haditsnya Ali bin Mushir ini, 
beliau meriwayatkan dari jalan lain, kata beliau : 

ثَِنى دُ  َوَحد احِ  ْبنُ  ُمَحمبنَا الص ثـَ اءَ َز  ْبنُ  ِإْسَماِعيلُ  َحدنَادِ  بَِهَذا األَْعَمشِ  َعنِ  َكرِي فـَْليُِرْقهُ  يـَقُلْ  َولَمْ  ِمثـْلَهُ  اِإلْس  
“haddatsanii Muhammad ibnush Shobbaah, haddatsanaa Ismail b in Zakariyaa dari Al 
A’masy dengan sanad yang sama, namun t idak ada perkataan, maka buanglah 
airnya”. 
Imam Nasa’I juga dalam “Sunannya” setelah menyebutkan riwayat Ali ini 
berkomentar : 

ا أَْعَلمُ  الَ  رٍ  ْبنَ  َعِلى  تَابَعَ  َأَحًد فـَْليُِرْقهُ  قـَْولِهِ  َعلَى ُمْسِه  
“aku t idak mengetahui seorang pun yang menguatkan Ali bin Mushir berkaitan 
ucapannya ‘falyuriqhu’”. 
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Kemudian Al Hafidz dalam “Al Fath” juga menyebutkan deretan ulama 
yang meragukan tambahan ini, kata beliau : 

اِنيّ  َحْمَزة َوقَالَ  ي اْألَْعَمش َأْصَحاب ِمنْ  اْلُحفاظ َيذُْكرَها َلمْ :  اْلبـَرّ  َعْبد اِْبن وَقَالَ .  َمْحُفوظَة غَْير إِنـَها:  اْلكَِن ةمُ  َكأَِب  َعاوَِي
ة ر ْبن َعِليّ  َعنْ  ِإال  اْلُوُجوه ِمنْ  بَِوْجهٍ  َوسَلمَ  َعلَْيهِ  الله َصلى النبِيّ  َعنْ  تـُْعَرف َال :  َمْنَدهْ  اِْبن َوقَالَ .  َوشُْعَب نَاد بَِهَذا ُمْسِه اْإلِْس  

“Hamzah Al Kinaaniy berkata : ‘hadits ini t idak mahfuudz (baca syadz)’. Ibnu Abdil 
Barr berkata : ‘Al Hufadz murid-muridnya Al A’masy sepert i Abu Muawiyah dan 
Syu’bah t idak menyebutkan tambahan ini’. Ibnu Mandah berkata : ‘t idak diketahui 
dari Nab i Sholallahu 'Alaih i wa Salam dari sisi manapun, kecuali dari Ali bin Mush ir 
dengan sanad ini’”. 

Hampir saja kita menghukumi hadits ini syadz, berasal dari 
kekeliruan Ali bin Mushir, seandainya Al Hafidz tidak berkata setelahnya : 

ر َورَدَ  َقدْ  َراقَةِ  اْألَْم َرة أَبِي َعنْ  َعطَاء طَرِيق ِمنْ  أَيًْضا بِاْإلِ  أَنهُ  َوالصِحيح ، نَظَر رَْفعه ِفي َلكِنْ  ، َعِديّ  اِْبن َأْخَرَجهُ  َمْرفُوًعا ُهرَيـْ
قَة ذََكرَ  وََكَذا.  َمْوقُوف د اْإلِرَا َرة أَبِي َعنْ  ِسيرِينَ  اِْبن عَنْ  أَيوب عَنْ  زَْيد ْبن َحما اده مَْوقُوفًا ُهرَيـْ  َأْخَرَجهُ  َصِحيح َوإِْسَن

 ارَقُْطِني َوغَيْره الد .  
“telah ada perintah membuang juga dari jalan ‘Athoo dari Abu Huroiroh secara 
marfu’ yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu ‘Adiy, namun dalam pe-marfu’-annya perlu 
dit injau, yang benar adalah mauquf. Demikian juga penyebutan perintah membuang 
oleh Hammaad bin Zaid dari Ayyub dari Ibnu Siriin dari Abi Huroiroh Rodhiyallahu 
'Anhu secara mauquf dengan sanad yang shahih, dikeluarkan oleh Daruquthni dan 
selainnya”. 
Imam Syaukani dalam “Nailul Author” menambahkan : 

ارَقُْطِنيّ  َحسنَ  َوقَدْ  انَ  اْبنُ  َوأَْخَرَجهُ  ، اْإلِرَاقَةِ  َحِديثَ  الديِحهِ  ِفي ِحب َصِح  
“Telah dihasankan hadits perintah membuah oleh Imam Daruquthni dan dikeluarkan 
oleh Imam Ibnu Hibban dalam Shahihnya”. 
 

Namun sebagian ulama berpendapat bahwa air liur anjing itu suci, 
yakni dari kalangan Malikiyah dan Dhohiriyah. Dalil mereka adalah, 
sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhori hadits no. 175, tentang 
tanya jawab sahabat Adiy Rodhiyallahu 'Anhu dengan Rasulullah 
Sholallahu 'Alaihi wa Salam tentang anjing pemburu, dimana Nabi 
Sholallahu 'Alaihi wa Salam membolehkan anjing untuk berburu dan 
disebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'alaa ketika melepasnya, kalau 
ia berhasil membunuh binatang buruan tersebut, maka hewan buruan 
tadi halal bagi kita. Hal ini juga dikuatkan dengan firman Allah 
Subhanahu wa Ta'alaa : 



Penjelasan Shahih Bukhori Kitab Wudhu Hal 137 

 

ُكمُ  ِمما تـُعَلُمونـَُهن  ُمَكلِبينَ  اْلَجَوارِحِ  ِمنَ  َعلْمُتمْ  َومَا الطيَباتُ  َلُكمُ  أُِحل  ُقلْ  لَُهمْ  ُأِحل  َماَذا َيْسأَُلوَنكَ   اللهُ  َعلَم
ْكنَ  ِمما َفُكُلوا ُكمْ عَ  أَْمَس وا عَلَْيهِ  اللهِ  اْسمَ  َواْذُكُروا لَْي اْلِحَسابِ  َسرِيعُ  اللهَ  ِإن  اللهَ  َواتـُق  

“Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?." Katakanlah:  

"Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang 

telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang 

telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, 
dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). Dan 

bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya.” (QS. Al Maidah 
(5) : 4). 

Sisi pendalilan mereka : ‘bahwa anjing tersebut ketika menangkap 
bintang buruan, besar kemungkinan air liurnya menempel pada binatang 
buruan, namun kita tidak diperintahkan untuk mencucinya terlebih 
dahulu (apalagi sampai 7 kali). 

Namun dapat disanggah, bahwa tidak adanya penyebutan perintah 
untuk mensucikan bukan berarti bahwa hal tersebut tidak najis, namun 
telah terdapat perintah secara umum untuk membersihkan najis, 
sehingga tidak perlu diulangi lagi pada waktu itu penyebutannya.  

Mereka yang mengatakan sucinya air liur anjing, berdalil dengan 
hadits no. 174 riwayat Imam Bukhori diatas yang menggambarkan bahwa 
anjing pada zaman Nabi Sholallahu 'Alaihi wa Salam biasa kencing dan 
mondar-mandir keluar masuk masjid, dimana hal ini menunjukan bahwa 
air liurnya suci, karena kebiasaan anjing adalah menjulurkan lidahnya 
ketika berjalan, duduk dan posisi apapun, sehingga sangat besar 
kemungkinan air liurnya menetes di lantai masjid dan pada riwayat 
tersebut tidak disebutkan juga perintah mensucikannya. Allah Subhanahu 
wa Ta'alaa berfirman menyifatkan anjing : 

َناهُ  ِشئـَْنا َولَوْ  دَ  َولَِكنهُ  ِبَها َلرَفـَْع عَ  اْألَْرضِ  ِإلَى أَْخَل هُ  َهَواهُ  َواتـَب لِ  فََمثـَُل ْلبِ  َكَمَث لْ  ِإنْ  الَْك  َأوْ  يـَْلَهثْ  عَلَْيهِ  َتْحِم
ثْ  تـَتـْرُْكهُ  يـَْلَه  

“Dan kalau Kami menghendaki, sesungguhnya Kami tinggikan (derajat)nya dengan ayat-

ayat itu, tetapi dia  cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, 

maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya diulurkannya lidahnya dan 

jika kamu membiarkannya dia mengulurkan lidahnya (juga).” (QS. Al A’raf (7) : 176). 
Namun istidlal mereka dapat disanggah : adapun masalah kencingnya 
anjing, maka para ulama telah sepakat akan najisnya, maka riwayat ini 
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tidak dapat dikatakan membatalkan ijma tersebut. Imam Mudziri berkata 
sebagaimana dinukil Imam Syaukani dalam Nail : 

ِذِري  قَالَ  نَِها ِفي اْلَمْسِجدِ  َخاِرجَ  تـَبُولُ  َكانَْت  إنـَها:  اْلُمْن لُ  ثُم  َمَواِط رُ  تـُْقِب . الَْمْسِجدِ  ِفي َوتُْدِب  
“anjing tersebut kencing diluar masjid di tanah, lalu mondar-mandir masuk masjid”. 
 Adapun masalah mondar-mandirnya anjing di masjid, maka Imam 
Syaukaniy menjawabnya : 

دُ  َوأَما الِ  ُمَجر َب ْدبَارِ  اْإلِقـْ نِ  َفَال  َواْإلِ ارَةِ  َعلَى يَُدال ًضا ، الطَه َملُ  َوأَْي لِ  تـَْركُ  يَُكونَ  أَنْ  يُْحَت اَسةِ  َمْوِضعِ  تـَْعيِينِ  لِعََدمِ  اْلغَْس  أَوْ  النَج
. بِاْلَجَفافِ  اْألَْرضِ  لِطََهارَةِ   

“Adapun sekedar mondar-mandir, maka t idak menunjukan kesucian anjing, karena 
dimungkinkan t idak dilakukan pencucian, karena t idak diketahui di tempat mana 
jatuhnya najis atau karena tanah dapat mensucikannya dengan keringnya najis 
tersebut”. 
Lalu Imam Syaukani menukil jawaban Al Hafidz : 

ِفظُ  قَالَ  َربُ :  اْلَحا لِ  اْبتَِداءِ  ِفي َكانَ  َذلِكَ  إن :  يـَُقالَ  أَنْ  َواْألَقـْ بَاَحةِ  أَْصلِ  َعلَى اْلَحا رُ  َورَدَ  ُثم  ، اْإلِ  اْلَمَساِجدِ  بِتَْكِريمِ  اْألَْم
يرَِها ا اْألَبـَْوابِ  َوَجْعلِ  َوتَطِْه َه . َعلَيـْ  

“yang hampir mendekati kebenaran, dikatakan sesungguhnya perkara mondar-
mandirnya anjing adalah pada permulaan awalnya diperbolehkannya, lalu datang 
perintah untuk memuliakan masjid dan mensucikannya, maka lalu dibuat pintu 
masjidnya”. 

Dalil mereka lagi yang mengatakan sucinya anjing adalah riwayat 
Imam Bukhori no. 173, tentang seorang yang menolong anjing yang 
kehausan, yaitu dengan menjadikan sepatunya untuk menciduk air yang 
diberikan kepada anjing tersebut. terdapat juga kisah yang masyhur yang 
diriwayatkan Imam Muslim dalam shahihnya : 

 ا اْمَرَأةً  َأنيـَوْمٍ  ِفى َكلًْبا َرأَتْ  َبِغي  هُ  َأْدَلعَ  َقدْ  بِِبْئرٍ  يُِطيفُ  َحار َها َلهُ  فـَنـََزَعتْ  اْلَعَطشِ  ِمنَ  ِلَساَن َلَها فـَغُِفرَ  بُِموِق  
“Ada seorang wanita pelacur yang melihat seekor anjing pada waktu musim panas yang 
mengelilingi sumur, ia menjulurkan lidahnya karena kehausan, maka wanita tersebut 

melepaskan sepatunya (dan mengambil air dalam sumur, lalu meminumkan kepada anjing  
tersebut-pent.), maka ia diampuni dosanya”. 

Mereka beristidlal bahwa sepatu yang dijilati anjing tersebut, tidak ada 
komentar dari Rasulullah Sholallahu 'Alaihi wa Salam untuk dibersihkan 
setelahnya, yang menunjukan bahwa air liurnya itu suci. 

Sanggahan terhadap hal ini adalah laki-laki dan wanita yang 
disebutkan dalam kisah tersebut adalah dari kalangan Bani Isroil, yang 
mana bisa jadi syariat mereka menganggap anjing itu suci, sebagaimana 
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kisah Ashabul Kahfi yang selalu ditemani oleh anjingnya. Berkaitan 
dengan masalah syariat sebelum kita maka para ulama ushul fiqih telah 
mengelompokannya, Imam Ibnu Utsaimin berkata ‘Syarah Arbain 
Nawawi” (Hadits no. 2) : 

:الشرائع من ماسبق أن وذلك بخالفه، شرعنا يرد مالم لنا شرع قبلنا من شرع إن: قال من العلماء من  
تنا توافقه أن إما1. شريع  
تنا تخالفه أن وإما 2. شريع  

تنا توافقه الندري أن وإما 3. عنه مسكوتاً  فيكون ال أم شريع  
تنا وافقته فما  - .لشريعتنا ولكن السابق الكتاب في وروده ألجل ال إياه واتباعنا باإلجماع، وهذا ونتبعه، حق فهو شريع
تنا خالف وما حرم ومثاله منسوخ، ألنه باالتفاق، به نعمل فال شريع  بني على أنها مع وقتنا في اإلبل أكل الناس على الي

ا وفاقه وال بخالفه شرعنا يرد لم وما - .محرمة كانت - خاصة اليهود - إسرائيل  إنه: قال من ممنه: الخالف محل فهذ
ك وتفصيل دليل، ولكل لنا، بشرعٍ  ليس: قال من ومنهم. لنا شرع .الفقه أصول في ذل  

“Sebagian ulama berkata, syariat orang sebelum kita menjadi syariat bagi kita 
selama syariat kita t idak menyelisih inya. Yang demikian karena syariat sebelum kita 
ada 3 jenis : 
1. Sesuai dengan syariat kita 
2. Menyelisihi syariat kita 
3. Tidak diketahui apakah ia menyelisihi syariat kita atau t idak, sehingga statusnya 

masih meragukan 
Adapun yang sesuai dengan syariat kita maka itu adalah kebenaran dan kita ikuti 
dan ini adalah ijma, kita mengikutinya bukan karena terdapat dalam kitab 
sebelumnya, namun karena itu adalah syariat kita. 
Adapun yang menyelisihi syariat kita, maka kita t idak mengerjakannya berdasarkan 
ijma, karena ia berart i sudah dimansukh (dihapus hukumnya). Misalnya t idak 
diharamkan orang memakan unta pada waktu kita sekarang, dimana pada zaman 
bani isroil –yahudi khususnya-hal itu diharamkan. 
Adapun yang syariat kita t idak menyelisihinya dan t idak juga menyepakatinya, maka 
ini adalah sesuatu yang diperselisihkan, sebagian ulama mengatakan, ia syariat bagi 
kita, sebagian lagi mengatakan, ini bukan syariat bagi kita. Setiap pendapat tersebut 
memiliki dalil yang dirinci dalam ilmu ushul fiqih”. Selesai penukilan. 

Berdasarkan keterangan diatas, masalah kita ini digolongkan ke 
dalam syariat orang sebelum kita, dimana syariat kita menyelisihinya. 
Yakni mungkin saja air liur anjing suci bagi mereka, namun tidak suci 
bagi kita. Ataupun dapat dikatakan, tidak melazimkan ketika orang yang 
disebutkan dalam kisah ini, menggunakan sepatu mereka untuk 
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mengambil air yang kemudian diminumkan kepada anjing yang 
kehausan, lalu mereka tidak mencucinya. Mereka terilhami langsung 
menggunakan sepatu karena situasinya darurat, demi melihat anjing 
yang sudah kehausan. Lalu atas niat baiknya kepada makhluk Allah ini, 
maka Allah Subhanahu wa Ta'alaa mengampuni seluruh dosanya. Nabi 
Sholallahu 'Alaihi wa Salam bersabda : 

ةٍ  َكِبدٍ  ُكل  ِفى أَْجرٌ  َرطَْب  
“Pada semua makhluk yang jantungnya berdenyut (makhluk yang bernyawa) ada 

pahalanya (ketika berbuat baik kepadanya-pent.)” (Muttafaqun Alaih). 
Dalil lainnya, yang diajukan oleh mereka yang mengatakan anjing 

suci, yaitu diberikannya keringanan oleh syariat bagi seseorang untuk 
memelihara anjing yang berguna untuk menjaga ternak, ladang dan 
sawah, sebagaimana dalam hadits Bukhori-Muslim dan ini lafadznya 
Bukhori : 

صُ  فَِإنهُ  َكلًْبا َأْمَسكَ  َمنْ  هِ  ِمنْ  يـَْومٍ  ُكل  يـَنـُْق َماِشَيةٍ  َأوْ  َحْرثٍ  َكْلبَ  ِإال  ، ِقيَراطٌ  َعَمِل  
“Barangsiapa yang memelihara anjing, maka akan berkurang setiap harinya pahala  

amalannya 1 qiiroth, kecuali anjing penjaga ladang atau untuk  penjaga sawah”. 
Dalam lafadz lain : 

 دٍ  َأوْ  َحْرثٍ  َأوْ  َغنَمٍ  َكْلبَ  ِإال صَْي  
“kecuali anjing penjaga ternak (kambing) atau penjaga ladang atau untuk berburu”. 
Dalam lafadz lain : 

دٍ  َكْلبَ  َماِشَيةٍ  َأوْ  َصْي  
“kecuali anjing untuk berburu atau penjaga sawah”. 

Istidlal mereka hampir mirip dengan sebelumnya, yakni ketika anjing 
menjaga ternak, menjaga ladang bahkan diajak berburu, tentu air liurnya 
akan menetes kemana-mana, bahkan tidak jarang karena anjing adalah 
bintang peliharaan, ia akan ngusel (bs. Jawa) kepada pemeliharanya, dan 
tentu saja ia biasanya akan menjilati badan pemiliknya. Seandainya hal 
tersebut najis, tentu akan memberatkan pemiliknya. 

Jawabanya adalah hampir mirip dengan permasalahan sebelumnya, 
bahwa diperbolehkannya memelihara anjing, tidak menghilangkan 
kewajiban untuk membersihkan bekas jilatannya. 

Kesimpulannya, pendapat yang rajih (kuat) adalah najisnya air liur 
anjing, sehingga sebagaimana dalam kasus yang difatwakan oleh Imam 
Az-Zuhriy ketika ditanya tentang hukum berwudhu dari air bekas jilatan 
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anjing yang tidak ada lagi, kecuali hanya air itu saja, maka beliau 
menjawab untuk menggunakan air tersebut, berdasarkan keumuman 
ayat yang diperbolehkan untuk bertayamum adalah ketika ada air, 
sedangkan dalam kasus ini ada air, walaupun itu bekas jilatan anjing. 
Kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauriy mengomentari fatwa tersebut, 
bahwa sebaiknya disamping ia berwudhu dengan air tersebut, ia juga 
bertayamum.  

Namun yang rajih, berdasarkan bahwa wudhu disyaratkan dengan 
air yang suci, sedangkan air bekas jilatan anjing adalah najis, maka jika 
tidak ada lagi air selainnya, ini termasuk kedalam keumuman ayat juga, 
yakni tidak ada air yang digunakan untuk berwudhu, sehingga baginya 
cukup bertayamum saja. Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab 
dalam kitabya”Syaroh Syuruuthus Sholat” menyebutkan bahwa salah 
satu syarat wudhu adalah kesucian airnya. Kemudian Syaikh Abdul 
Muhsin Al ‘Abbaad mensyarahnya, kata beliau : 

جس بماء يتطهر فال طهوراً  يكون أن الوضوء ماء في ويشترط متن  
“Dipersyaratkan tentang air wudhu ia suci, maka t idak boleh bersuci dengan air 
yang (menjadi) najis”. 

2. Jilatan anjing dicuci sebanyak 7 kali dengan air, pada basuhan yang 
pertama dengan tanah menurut pendapat yang kuat. 

3. Bolehnya melatih anjing dan ketika ia sudah pandai berburu, binatang 
yang ditangkap untuk pemiliknya adalah halal bagi pemiliknya. 

4. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'alaa yang memiliki hikmah yang tinggi, 
ketika menjadikan anjing sebagai sumber pahala dan diampuninya dosa, 
sekaligus juga ia menjadi sumber dikuranginya pahala dan mencegah 
malaikat rahmat masuk rumah. Nabi Sholallahu 'Alaihi wa Salam 
bersabda : 

لُ  الَ  لَ  صُوَرةُ  َوالَ  َكْلبٌ  ِفيهِ  بـَيًْتا الَْمالَِئَكةُ  تَْدُخ تََماثِي  
“Malaikat tidak akan masuk rumah yang didalamnya ada anjing atau ada gambar (yang 

bernyawa)” (Muttafaqun ‘Alaih). 
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بُرِ  اْلُقُبلِ  ِمنَ  ، الَْمْخَرَجْينِ  ِمنَ  ِإال  اْلُوُضوءَ  يـَرَ  َلمْ  َمنْ  باب - 34 َوالد 
ى اللهِ  َوقَْـولِ   مْ  أََحدٌ  َجاءَ  أَوْ (  تـََعاَل ءٌ  َوقَالَ )  اْلغَاِئطِ  ِمنَ  ِمْنُك  نَْحوُ  رِهِ ذَكَ  ِمنْ  َأوْ  الدودُ  ُدبُرِهِ  ِمنْ  يَْخُرجُ  ِفيَمنْ  َعطَا

  . الُْوُضوءَ  ُيِعيدُ  اْلقَْمَلةِ 
رُ  َوقَالَ  الَةِ  ِفى َضِحكَ  ِإَذا اللهِ  َعْبدِ  بْنُ  َجاِب الَةَ  أََعادَ  الص لَ .  الُْوُضوءَ  ُيِعدِ  َولَمْ  ، الص َسنُ  َوقَا  ِمنْ  َأَخذَ  ِإنْ  الَْح
َفارِهِ  َشَعرِهِ  هِ  َخَلعَ  َأوْ  َوأَْظ لَ .  ْيهِ َعلَ  ُوُضوءَ  فَالَ  ُخفْي رَةَ  أَبُو َوقَا رٍ  َعنْ  َويُْذَكرُ .  َحَدثٍ  ِمنْ  ِإال  ُوُضوءَ  الَ  ُهرَيـْ  أَن  َجاِب
 ِبىه اهللا صلى - الن لٌ  فـَُرِمىَ  الرقَاعِ  َذاتِ  َغْزَوةِ  ِفى َكانَ  - وسلم علي مٍ  َرُج هُ  ، بَِسْه عَ  الدمُ  فـَنـََزَف َجدَ  فـَرََك  ، َوَس

لَ وَ .  َصالَِتهِ  ِفى َوَمَضى َحاتِِهمْ  ِفى يَُصلونَ  الُْمْسِلُمونَ  زَالَ  َما اْلَحَسنُ  قَا دُ  طَاُوسٌ  َوقَالَ .  ِجَرا بْنُ  َوُمَحم  َعِلى 
لُ  َوَعطَاءٌ  َجازِ  َوأَْه َرجَ  بـَثْـرَةً  ُعَمرَ  ابْنُ  َوَعَصرَ .  ُوُضوءٌ  الدمِ  ِفى لَْيسَ  اْلِح  ابْنُ  َزقَ َوبَـ .  يـَتـََوضأْ  َولَمْ  ، الدمُ  ِمنـَْها َفَخ

ى أَبِى ِجمُ  ِفيَمنْ  َواْلَحَسنُ  عَُمرَ  ابْنُ  َوقَالَ .  َصالَِتهِ  ِفى فََمَضى َدمًا َأْوَف لُ  ِإال  َعلَْيهِ  لَْيسَ  َيْحَت   . َمَحاِجِمهِ  َغْس
Bab 34 Orang yang Berpendapat Tidak ada Wudhu kecuali 

karena yang Keluar dari 2 Jalan dari Qubul dan Dubur 

Allah Subhanahu wa Ta'alaa berfirman : “atau kembali dari tempat buang air 

(kakus)” (QS. Al Maidah (5) : 6).  
‘Athoo’  berkata : ‘barangsiapa yang keluar dari duburnya cacing 

atau keluar dari kemaluannya semisal kutu, maka ia mengulangi 

wudhunya’. 

Jabir bin Abdullah Rodhiyallahu 'Anhu berkata : ‘jika seorang 

tertawa dalam sholat, ia mengulangi sholatnya, namun tidak perlu 

mengulangi wudhunya’. 

Al Hasan berkata : ‘jika ia memotong rambutnya atau kukunya atau 

melepas khuf (sepatunya), tidak perlu berwudhu’. 

Abu Huroiroh Rodhiyallahu 'Anhu berkata : ‘tidak ada wudhu kecuali 

karena hadats’. 

Disebutkan dari Jabir bahwa Nabi Sholallahu 'Alaihi wa Salam pada 

waktu perang Daatir Riqoo’, seseorang terkena lemparan anak 

panah, yang menyebabkan darah mengucur, lalu ia tetap rukuk dan 

sujud dan meneruskan sholatnya’. 

Al Hasan berkata : ‘senantiasa kaum Muslimin tetap mengerjakan 

sholat dalam keadaan luka-luka’. 

Thawus, Muhammad bin Ali, ‘Athoo’ dan ulama Hijaz berkata : ‘tidak 

ada wudhu karena darah yang keluar’. 

Ibnu Umar Rodhiyallahu 'Anhu memencet jerawatnya, lalu keluar 

darah, namun beliau tidak berwudhu lagi. 
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Ibnu Abi Aufa dahak dan lendirnya adalah darah, namun beliau tetap 

melanjutkan sholatnya. 

Ibnu Umar dan Al Hasan berkata tentang orang yang berbekam, 

bahwa tidak perlu berwudhu lagi, kecuali hanya mencuci bekas 

bekamnya saja. 

 

Penjelasan : 

 

 Al Ghoith (jamban), kata Al Hafidz adalah : 
َحاَجة لِذي َكانُوا يَْـقِصُدونَُه لَِقضَاِء اْل ُمطَْمئِن ِمْن اْألَْرض ا اْلَمَكان اْل  َوُهَو 

“tempat yang permanen diatas tanah yang difungsikan sebagai tempat buang hajat”. 
Imam Syafi’I dalam Al Umm ketika menafsirkan ayat : “atau kembali dari tempat 

buang air (kakus)”. Berkata : 

 فأشبه أن يكون أوجب الوضوء من الغائط
“maka hal ini menunjukan wajibnya wudhu karena buang hajat”. 
Dan kita mengetahui bersama bahwa buang hajat adalah buang air besar 
yang keluar dari pantat (dubur) dan buang air kecil yang keluar dari 
kemaluan (qubul) dan biasanya juga diiringi dengan suara kentut terutama 
ketika buang air besar. Ini semua menyebabkan seseorang batal wudhunya, 
sehingga diwajibkan baginya berwudhu kembali ketika akan mengerjakan 
amalan yang disyaratkan harus berwudhu, seperti sholat, tawaf dan 
semisalnya. 
 Perkataan Imam ‘Athoo’ bin Abi Robaah yang dita’liq Imam Bukhori 
bahwa jika seorang keluar cacing dari duburnya atau kutu dari 
kemaluannya, maka batal wudhunya. Karena Beliau meluaskan makna, 
bahwa sesuatu yang keluar dari dubur dan kemaluan dapat membatalkan 
wudhu. Al Hafidz dalam “Al Fath” berkata : 

َراِهي ِلف ِفي َذِلَك إِبـْ أَ َوَهَذا التـْعِليق َوصَلَُه اِْبن أَِبي َشيْبَة َوغَيْره بِنَْحوِهِ َوِإْسنَاده َصِحيح ، َواْلُمَخا اد ْبن  َوقـَتَادَة َوَحم ي بِي م النَخِع

َحَصلَ َمَعهُ تـَْلوِيث َمالِك قَاَل : ِإال إِْن    . ُسلَْيَمان ، قَالُوا َال يـَنـُْقض الناِدر ، َوُهَو قَْـول 
“Ta’liq ini diriwayatkan dengan sanad yang bersambung oleh Imam Ibnu Abi Syaibah 
dan selainnya, semisal ini dengan sanad shahih. Yang menyelisihi pendapat ‘Athoo ini 
adalah Ibrohim An-Nakhoo’I, Qotadah, Hammaad bin Abi Sulaiman, mereka 
berpendapat  An-Naadir (semacam madzi, tapi bukan karena syhwat) t idak 
membatalkan wudhu, dan ini juga pendapat Malik, kecuali, kata Malik, jika keluar 
bersamanya kotoran ”. 
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Imam Syafi’I dalam “Al Umm” sependapat dengan Imam ‘Athoo’ yang 
mengatakan keluar cacing membatalkan wudhu. Kata beliau : 

يل الحدث قال وكذلك الدود يخرج منه رج من سب   ففيه كله الوضوء النه خا
“Semua hal tersebut (membatalkan wudhu) karena keluar dari jalan hadatas, demikian  
juga cacing yang keluar dari dubur (membatalkan wudhu-pent.)”. 
Imam Nawawi melengkapi lagi deretan ulama yang berpendapat masalah 
cacing yang keluar dari dubur, kata beliau dalam “Al Majmu” : 

وحماد بن أبي سليمان وابو مجلز والحكم  واختلفوا في الدود يخرج من الدبر فكان عطاء بن أبى رباح والحسن البصري
حق وابو ثور  حمد واس يرون منه الوضوء وقال قتادة ومالك ال وضوء فيه وسفيان الثوري واالوزاعي وابن المبارك والشافعي وا

  وروى ذلك عن النخعي
“Mereka para ulama berselisih pendapat tentang cacing yang keluar dari Dubur 
(pantat), adalah ‘Athoo’ bin Abi Robaah, Al Hasan Al Bashri, Hammaad bin Abi 
Sulaiman, Abu Mijlaz, Al Hakam, Sufyan Ats-Tsauri, Al Auzaa’I, Ibnul Mubarok, Syafi’I, 
Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur mereka semua berpendapat (membatalkan) wudhu.  
Adapun Qotadah dan Malik berpendapat t idak membatalkan wudhu, hal in i juga 
pendapat (Ibrohim) An Nakhoo’I”. 

Pendapat yang rajih adalah bahwa keluarnya cacing dari pantat tidak 

membatalkan wudhu. Imam Ibnu Hazm dalam “Al Muhalaa” (masalah no. 
169) berkata : 

ْلَحياتُ   َوال َشْيَء يَْخُرُج ِمْن الدبُرِ ال ُعْذرََة َعلَيِْه، سََواٌء ِفي ذَِلَك الدوُد َواْلَحَجُر وَا
“Tidak batal wudhu, karena sesuatu yang keluar dari pantat yang t idak diiringi dengan 
kotoran, baik itu berupa Cacing, Batu atau Ulat”. 
Kemudian setelah menyebutkan hal-hal yang dianggap oleh beliau tidak 
membatalkan wudhu, beliau berdalil : 

 هُ َلْم يَْأِت قـُْرآنٌ َوال ُسنَما ذََكْرنَا، ُهَو أَن إْسَقاِطنَا اْلُوُضوَء ِمْن ُكل دٍ: بـُْرَهاُن  ءٍ ِفي َشْيٍء ِمْن ةٌ َوال إْجَماٌع بِِإيَجاِب ُوُضو قَاَل أَبُو ُمَحم
  فـَبَاِطلٌ  َذلَِك، َوال َشرَع اللُه تـََعاَلى َعَلى َأَحدٍ ِمْن اِإلْنِس َواْلِجن إال ِمْن َأَحدِ َهِذِه الُْوُجوِه، َوَما َعَداَها

“Abu Muhammad berkata : ‘penjelasannya adalah, sesuatu yang kita anggap batal 
wudhunya, sebagaimana yang kami sebutkan, hal tersebut t idak terdapat didalam Al 
Qur’an, Sunah dan Ijma yang mengharuskan berwudhu karena hal tersebut. Allah � 
t idak mensyariatkan bagi manusia dan jin, kecuali melalui salah satu jalan ini (yaitu Al 
Qur’an, sunah dan ijma), adapun selain itu adalah batil”.  
 Adapun perkataan sahabat Jabir Rodhiyallahu anhu diriwayatkan 
dengan sanad yang bersambung, kata Al Hafidz dalam Al Fath : 

ارَقُْطنِّي َوغَْيرهَما ، وَُهَو َصِحيح ِمْن قـَْول َجابِر ، َوَأْخَرَجهُ  ْعِليق َوَصلَُه َسِعيد ْبن َمْنُصور َوالدِمْن طَرِيق ُأْخَرى َهَذا التـ ارَقُْطِني الد 
ْألَْوزَ  الُوا : يـَنـُْقض الضِحك إَِذا َمْرفُوًعا َلِكْن َضعَفَها . َواْلُمَخالِف ِفي ذَِلَك إِبـَْراِهيم النَخِعي َوا ْصَحابه َق و َحنِيَفة وََأ اِعي َوالثـْوِري َوأَُب
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ُمْنِذر : َأْجَمُعوا َعَلى أَنهُ َال يـَنـُْقض َخارِج الصَالة ، َواخْ  اَلَف َوقََع َداِخل الصَالة َال َخارِجَها . قَاَل اِْبن اْل فِيَها ، فََخ تـَلَُفوا إَِذا َوَقَع 
الله َصلى الله َعلَْيِه  َمنْ  شَا َأْصَحاب َرُسول  َحِديٍث َال َيِصحّ ، َوَحا َجِلّي ، َوتََمسُكوا ِب ر قَاَل بِِه اْلِقَياس اْل يَن ُهْم َخْي َوَسلَم الِذ

تـََهى . اْلقُرُون أَْن َيْضَحُكوا بـَْين َيَدْي الله تـََعالَى َخْلف َرُسول الله َصلى الله َعلَْيِه وَ  نـْ   سَلَم . ِا
“Mu’alaq ini, diriwayatakan dengan sanad yang bersambung oleh Sa’id bin Mashur, 
Daruquthni dan selainnya dan ini shah ih dari perkataan Jabir Rodhiyallahu anhu. 
Daruquthni mengeluarkan hadits dari jalan lain, sepert i perkataan Jabir, tapi dimarfukan 
kepada Nabi �, namun Daruquthni mendhoifkannya. Yang menyelisih i pendapat Jabir 
Rodhiyallahu anhu adalah Ibrohim An-Nakhoo’I, Al Auzaa’I, Ats-Tsauriy, Abu Hanifah 
dan sahabat-sahabatnya, mereka berkata : ‘tertawa membatalkan wudhu jika terjadi 
didalam sholat bukan diluarnya. Ibnul Mundzir berkata : ‘para ulama bersepakat bahwa 
tertawa t idak membatalkan wudhu diluar sholat, namun mereka berbeda pendapat jika 
didalam sholat, yang mengatakan batal, berdalil dengan qiyas Jalliy (maksudnya, sholat 
saja batal apalagi wudhu-pent.) dan berpegang dengan hadits yang t idak shahih. Dan 
t idak mungkin para sahabat Rasulullah � yang mana mereka adalah manusia terbaik 
sepanjang zaman, mereka tertawa dihadapan Allah � dan dibelakang Rasulullah �. 
Selesai”. 
 Kemudian Imam Ibnu Hazm dalam “Al Muhala” membabat habis orang 
yang berpendapat tertawa membatalkan wudhu, kata beliau : 

يَِصح ألَنهُ إما  اِب اْلُوُضوِء ِمْنُه أَثـًَرا َواِهيًا ال  نَا ِفي إيَج الةِ فَِإنا رُوي ِحُك ِفي الصا الضَم َوأَم َراِهي لِيَةِ َوإِبـْ ِق أَِبي الَْعا لٌ ِمْن طَرِي مُْرَس
ُجَهِني، َوإِما ُمْسَنٌد ِمْن طَرِيِق أََنٍس َوأَِبي ُموَسى َوأَِبي  النَخِعي َواْبِن ِسيرِيَن َوالزْهِري َوَعْن اْلَحَسِن َعْن َمْعبَدِ  ْبِن صُبـَْيٍح وََمْعَبِد اْل

َرةَ َوِعْمَراَن ْبِن ُحصَْيٍن َوَجابٍِر َوأَِبي اْلَملِيِح، َورُوينَا إيَجاَب اْلُوُضوءِ ِمْنُه َعْن أَِبي ُموَسى األَ  َراِهيمَ الن ُهرَيـْ بِي ْشَعِري َوإِبـْ خَِعي َوالشْع
ٍس فَِإنُه ِمْن طَرِيِق  ابِِه.َوسُْفَياَن الثـْوِري َواألَْوزَاِعي َواْلَحَسِن ْبِن َحي َوُعبـَْيِد اللهِ بِْن اْلَحَسِن َوأَبِي َحنِيفََة َوَأْصحَ  َحِديُث أََن فَأَما 

َدَة التتَرِ  اللِه ْبِن زِيَا ِديُث أَبِي ُموَسى فَفِيِه ُمَحمُد بْ َأْحَمَد ْبِن َعْبِد  الرْحَمِن ْبِن عَُمَر َوأَِبي َحيـْلََة َوُهَو َمْجُهوٌل، َوأَما َح ُن ي َعْن َعْبدِ 
ُر  َخاِرِق َوُهَو غَيـْ َرةَ فَِفيِه َعْبُد اْلَكرِيِم ْبُن أَِبي اْلُم َحِديُث أَِبي ُهَريـْ َقٍة َوأَما َحِديُث ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن فَفِيِه ثِ نـَُعْيٍم َوُهَو َمْجُهوٌل، َوأَما 

و ُسْفيَ  َحِديُث َجابِرٍ فَفِيِه أَُب َفاِن، َوأَما  ْبُن نَْجَدَة وَُهَما ضَعِي اِب  اٍش َوَعْبُد اْلَوهِديُث أَبِي إْسَماِعيلُ بُْن َعي اَن َوُهَو ضَِعيٌف، َوأَما َح
َة إال ِفي اْلُقْرآِن أَْو  اْلَمِليِح فَفِيِه اْلَحَسُن ْبنُ  َكِذِب. َوال ُحج ْسنَدٍ  -ِدينَارٍ َوُهَو َمذُْكوٌر بِاْل َصِحيٍح ُم  أَثٍَر 

“Adapun tertawa dalam sholat, maka yang diriwayatkan yang sampai kepada kita 
tentang wajibnya wudhu adalah atsar yang lemah yang t idak shahih, baik itu mursal 
yaitu dari jalannya Abil ‘Aliyah, Ibrohim An Nakho’iy, Ibnu Siriin, Az Zuhriy, dari Al 
Hasan dari Ma’bad bin Subaih dan dari Ma’bad Al Juhaniy. Atau ia musnad dari jalan  
Anas, Abu Musa, Abu Huroiroh, Imron bin Hushoin, Jabir dan Abu Maliih Rodhiyallahu 
anhum.  
Diriwayatkan pendapat yang mewajibkan wudhu dari Abu Musa Al Asy’ariy, Ibrohim An 
Nakho’iy, Sya’biy, Sufyan Ats-Tsauriy, Al Auzaa’I, Al Hasan bin Haiy, Abdullah bin 
Hasan, Abu Hanifah dan sahabatnya. 
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Adapun hadits Anas Rodhiyallahu anhu dari jalan Ahmad bin Abdullah bin Ziyaadah At 
Tatariy dari Abdur Rokhman bin Umar dan Abi Hailah itu perowi majhul. Hadits Abu 
Musa didalam sanadnya ada Muhammad bin Nu’aim, perowi yang majhul. Hadits Abu 
Huroiroh didalam sanadnya ada Abdul karim bin Abil Muhariq, perowi yang t idak tsiqoh. 
Dan hadits Imron bin Husoin didalamnya ada Ismail bin ‘Ayyaasy dan Abdul Wahhab bin 
Najdah keduanya perowi dhoif. Hadits Jabir didalamnya ada Abu Sufyan perowi yang 
dhoif. Dan terakhir hadits Abil Maliih didalamnya ada Hasan bin Dinar ia disebutkan 
sebagai pendusta. Maka t idak ada hujjah kecuali pada Al Qur’an atau atsar yang shahih 
yang musnad (bersambung sampai kepada Nabi �)”. 
 Perkataan Imam Hasan Al bashri bahwa jika seorang memotong 
rambut atau kukunya atau melepas sepatunya, tidak perlu berwudhu lagi 
(maksudnya ketika sebelumnya dalam keadaan suci sudah berwudhu-pent.). 
Al Hafidz berkata : 

ر بِِإْسنَاٍد َصِحيح . َواْلُمَخالِ  ف ِفي َذِلَك ُمَجاِهد َواْلَحَكم ْبن َوالتـْعِليق عَْنُه لِْلَمْسأَلَِة اْألُوَلى َوَصلَُه َسِعيد ْبن َمْنُصور َواْبن الُْمْنِذ
ْيِه اْلُوُضوء .  َشارِبه فـَعََل  َأظَْفاره أَْو َجز َقص الُوا : َمْن  اد َق َعَلى ِخَالف َذِلَك ُعتـَْيبَة َوَحم ْجَماع ِاْستـَقَر ْبن اْلُمْنِذر أَن اْإلِ  وَنـََقَل ِا

“Mua’laq pada perkataan yang pertama dari Hasan Al Bashri disambungkan sanadnya 
oleh Sa’id bin Manshur dan Ibnul Mundzir dengan sanad yang shahih. Yang menyelisihi 
pendapat ini adalah Mujahid, Al Hakan bin ‘Utaibah dan Hammaad, mereka berkata : 
‘barangsiapa yang memotong kukunya atau kumisnya, maka wajib berwudhu lagi’. Ibnu 
Mundzir menukil bahwa ijma menetapkan bahwa hal tersebut t idak membatalkan 
wudhu, sekalipun diakui ada perselisihan terhadapnya”. 
 Imam Syafi’I dalam “Al Umm” (1/36) berkata : 

 فمن توضأ ثم أخذ من أظفاره ورأسه ولحيته وشاربه لم يكن عليه إعادة وضوء وهذا زيادة نظافة وطهارة
“Barangsiapa yang berwudhu lalu memotong kukunya, atau rambutnya, atau 
jenggotnya, atau kumisnya tidak perlu mengulangi wudhunya, bahkan ini adalah 
tambahan untuk kebersihan dan kesucian”. 
 Perkataan sahabat Abu Huroiroh Rodhiyallahu anhu bahwa tidak ada 
wudhu kecuali karena hadats, secara mua’alaq ini diriwayatkan dengan 
sanad bersambung, kata Al Hafidz : 

نُْه مَْوقُوفًا ، َورََواُه أَْحَمد َوأَبُو دَاُوَد َوالتـْرِمِذّي ِمْن طَرِيق َوَصلَُه ِإْسَماِعيل اْلَقاِضي ِفي اْألَْحَكام بِِإْسنَادٍ صَ  ِحيح ِمْن طَرِيق ُمَجاِهد َع
 ُشْعبَة َعْن ُسَهْيل بْن أَِبي َصاِلح عَْن أَبِيِه َعْنُه َمْرفُوًعا َوزَادَ " أَْو رِيح "

“Ismail Al Qodhi dalam “Al Ahkam” dengan sanad shahih dari jalan Mujahid dari Abu 
Huroiroh secara mauquf. Diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dari jalan Syu’bah 
dari Suhail bin Abi Sholih dari Bapaknya dari Abu Huroiroh secara marfu (sampai ke 
Nabi �) dengan tambahan atau kentut”.  

Sebelumnya telah dinukil ijma dari Imam Ibnul Mundzir bahwa wudhu 
batal karena hadats, kata beliau dalam kitab “Al Ijma” : 
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المرأة وخروج المني وخروج الريح من الدبر وزوال  وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من الذكر وكذلك 
العقل بأي وجه زال العقل أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء وأجمعوا على أن دم االستحاضة ينقض 

 ال ينقض الطهارة الطهارة وانفرد ربيعة وقال
“para ulama bersepakat bahwa keluarnya kotoran dari dubur dan keluarnya kencing 
dari kemaluan laki-laki, demikian juga wanita, keluarnya sperma, kentut dari dubur, 
hilang akal, karena apapun sebabnya, semuanya membatalkan kesucian dan wajib 
wudhu lagi. Para ulama juga sepakat bahwa darah haidh membatalkan wudhu, Robiah 
bersendirian dengan mengatakan bahwa hadih t idak membatalkan wudhu”. 

Perkataan Jabir Rodhiyallahu anhu, dikatakan oleh Al Hafidz : 
بْن َيَسار عَْن َعقِيل ْبِن َجابِر َعْن أَبِيهِ مُطَوًال  ثَِني َصَدقَة  َوَأْخرََجُه َأْحَمد َوأَبُو َداُودَ  َوَصلَُه اِْبن ِإْسَحاق ِفي اْلَمغَاِزي قَاَل : َحد .

َحهُ اِْبن ُخَزْيَمَة وَابْن ِحبان َواْلَحاِكم ُكلّهْم ِمْن طَرِ  ارَقُْطِنّي َوَصح ِح اْلَعْين َال َوالد يق اِْبن ِإْسَحاق ، َوَشْيخه َصَدقَة ثَِقة ، َوَعِقيل بَِفْت
  ِف ِفي اِْبن ِإْسَحاق .أَْعِرف رَاوِيًا َعْنُه غَْير َصَدقَة ، َولَِهَذا لَْم َيْجزِم بِِه اْلُمَصنف ، أَْو ِلَكْونِِه ِاْخَتَصَرهُ ، أَْو لِْلِخَال 

“Disambungkan oleh Ibnu Ishaq dalam “Al Maghaziy”, ia berkata : ‘ haddatsanii 
Shodaqoh bin Yasaar dari ‘Aqiil bin Jabir dari Bapaknya Jabir bin Abdullah Rodhiyallahu 
anhu secara panjang. Diriwayakan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Daruquthni, 
dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al Hakim semuanya dari jalan Ibnu 
ishaq. Syaikhnya Ibnu Ishaq, shodaqoh tsiqoh, ‘Aqiil dengan fathah ‘ain, aku t idak 
mengetahui perowi yang meriwayatkan darinya selain Shodaqoh. Oleh karenanya Imam 
Bukhori t idak menjazmkannya (memastikan keshahihannya), atau karena beliau 
meringkasnya atau karena perbedaan status Ibnu Ishaq”.  
Imam Al Albani menshahihkan hadits ini didalam “Tamamul Minnah”. 

 Riwayat Hasan Bashri yang kedua, ditulis dengan sanad yang 
shahih bersambung sebagaimana dikatakan oleh Al Hafidz. Atsar Thawus, 
kata Al Hafidz : 

 ابِِعّي اْلَمْشُهور ، َوأَثَره َهَذا َوَصلَُه اِْبن أَِبي َشْيبَة بِِإْسنَاٍد َصِحيح َولَْفظه " أَنْبن َكْيَساَن الت ، ُهَو ِا ُه َكاَن َال يَـَرى ِفي الدم ُوُضوًءا 
 يـَْغِسل َعْنُه الدم ثُم َحْسبه "

“yaitu Ibnu Kaisaan, Tabi’I masyhur. Atsarnya ini disambungkan sanadnya oleh Ibnu 
Abi Syaibah dengan sanad shahih, lafadznya : ‘bahwa Thawus t idak memandang 
keluarnya darah harus berwudhu lagi, ia cukup mandi karena darah yang keluar”. 
Berikutnya adalah atsar Muhammad bin Ali dan Athoo’, kata Al Hafidz : 

ر اِ  ْلُحَسْين ْبن َعِلّي أَبُو َجْعَفر اْلبَاِقر ، َوأَثَره َهَذا رُوينَاهُ َمْوُصوًال ِفي فـََوائِد اْلَحاِفظ أَِبي ِبْش ِمْن طَرِيق ْبن ا اْلَمْعُروف ِبَسمويَة 
َساَل نَـَهر رَعاف ، فـَقَاَل : لَْو  َو اِْبن أَبِي  اْألَْعَمش قَاَل : َسأَْلت أََبا َجْعَفر اْلبَاِقر عَْن ال . َوعَطَاء ُه أََعْدت ِمْنُه اْلُوُضوء  ِمْن َدم مَا 

ٍج َعْنُه .   رَبَاح َوأَثَره َهَذا َوَصلَُه َعْبد الرزاق َعْن اِْبن ُجرَْي
“Muhammad bin Ali Ibnul Husain bin Ali Abu Ja’far Al Baaqir. Atsar ini diriwayatkan 
dengan sanad bersambung dalam Fawaaidul Hafidz Abi Bisyr yang dikenal dengan 
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tsammuyah dari jalan Al A’masy ia berkata : ‘aku bertanya kepada Abu Ja’far Al Baqir 
tentang mimisan’, maka jawabnya : ‘seandainya darah mengalir sepert i sungai, t idak 
perlu ia mengulangi wadhunya’.  
‘Athoo bin Abi Robah, atsarnya in i diriwayatkan secara bersambung oleh Abdur Rozaq 
dari Ibnu Juraij darinya”. 
Adapun ahlu hijaz, Al Hafidz berkata : 

 وَن . َوَقْد رَوَاُه َعْبد الرثَة الَْمْذُكورِيَن قـَْبل ِحَجازِي ِألَن الثَال اْلَخاّص ؛  ْلَعامّ َعَلى  َرة َوَسِعيد ْبن ُهَو ِمْن َعْطف ا زاق ِمْن طَِريق أَِبي ُهَريـْ
َشْيبَة ِمْن طَرِيق اِْبن عَُمر َوسَِعيد ْبن اْل زنَاد َعْن ُجبَـْير ، َوأَْخَرَجُه اِْبن أَبِي  ِضي ِمْن طَرِيق أَِبي ال اِعيل اْلقَا ْخَرَجُه إِْسَم ُمَسيب ، وََأ
َعة ِمْن أَْهل الَْمِدينَة َوُهَو قَْـول َمالِك َوالشاِفِعّي .   اْلفَُقَهاء السبـْ

“ini adalah athof (penyambungan) yang umum kepada yang khusus, karena ketiga 
ulama yang disebutkan sebelumnya adalah orang-orang Hijaz. Abdur Rozaq 
meriwayatkan dari jalan Abu Huroiroh dan Sa’id bin Jubair, Ibnu Abi Syaibah 
meriwayatkan dari jalan Ibnu Umar dan Sa’id ibnul Musayyib, Ismail Al Qodhi 
meriwayatkan dari jalan Abiz Zinaad dari ahli fiq ih 7 penduduk Madinah dan ini juga 
adalah pendapatnya Malik dan Syafi’I”. 
 Adapun atsar Ibnu Umar yang memencet jerawatnya, kata Al Hafidz : 

" ثُم َصلى "  َوَصلَُه اِْبن أَِبي شَْيبَة بِِإْسنَادٍ َصِحيح َوزَادَ قـَْبل قـَْوله وََلْم يـَتـََوضأ 
“Disambungkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad shahih dan terdapat tambahan 
sebelumnya “t idak berwudhu”, lalu beliau sholat”. 
Dahaknya Ibnu Abi Aufa, atsarnya kata Al Hafidz : 

لثـْورِّي ِفي َجاِمعه عَْن َعطَاء بْن  ْبد الله الصَحاِبّي اِبْن الصَحاِبّي ، وَأَثَره َهَذا َوَصلَُه ُسْفيَان ا َل َذلَِك . ُهَو َع أَنهُ رَآُه فََـع الساِئب 
اد َصحِ  ْسَن طه فَاْإلِ   يح .َوسُْفَيان سَِمَع ِمْن َعطَاء قـَْبل ِاْختَِال

“beliau adalah Abdullah seorang sahabat anak seorang sahabat. Atsarnya ini 
diriwayatkan secara bersambung oleh Sufyan Ats-Tsauri dalam “Jaami’nya” dari ‘Athoo 
ibnus Saaib bahwa ia melihat Ibnu Abi Aufa melakukannya. Sufyan mendengar ‘Athoo’ 
sebelum bercampur hapalannya, maka sanadnya shahih”. 
 Perkataan Ibnu Umar tentang orang yang berbekam, kata Al Hafidz : 

 َوَصلَُه الشاِفِعّي َواْبن أَبِي َشْيبَة بِلَْفِظ " َكاَن ِإَذا ِاْحَتَجمَ َغَسَل َمَحاِجمه "
“Disambungkan sanadnya oleh Syafi’I dan Ibnu Abi Syaibah dengan lafadz : “adalah  
Ibnu Umar jika berbekam, (hanya) mencuci bekas bekamnya saja”. 
Sedangkan perkataan Hasan Al Bashri, kata Al Hafidz : 

ضًا وَلَْفظه " أَنُه ُسئَِل َعْن الرُجل يَْحَتِجم مَاذَ  اِجمه "َوأَثَره َهَذا َوَصلَُه اِْبن أَبِي َشْيبَة أَْي  ا َعلَْيِه ؟ قَاَل يـَْغِسل أَثَر مََح
“Atsarnya ini, disambungkan oleh Ibnu Abi Syaibah juga dengan lafadz : ‘beliau ditanya 
oleh seseorang yang berbekam, apa yang wajib baginya?, beliau menjawab : ‘dicuci 
bekas darahnya’”. 
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Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا ابُْن أَِبى ذِْئٍب عَْن َسِعيٍد الَْمْقُبرِى َعْن أَبِى ُهَريـْرََة قَا - 176 ثـََنا آَدُم بُْن أَِبى ِإيَاٍس قَاَل َحد َحد ِبىَل قَاَل الن- 
» . ، مَا َلمْ ُيْحِدْث  الَ يـََزاُل اْلَعْبُد ِفى َصالٍَة َما َكاَن ِفى الَْمْسِجِد يـَْنَتِظُر الصالَةَ «  -صلى اهللا عليه وسلم 

َريـْرَةَ قَاَل الصْوُت . يـَْعِنى الضْرطَةَ   فـَقَاَل َرُجٌل أَْعَجِمى َما اْلَحَدُث يَا أَبَا ُه
43). Hadits no. 176 
 “Haddatsanaa Adam bin Abi Iyaas ia berkata, haddatsanaa Ibnu Abi Dzi’b dari Sa ’id Al 

Maqbariy dari Abi Huroiroh ia berkata, Nabi � bersabda : “Senantiasa seorang hamba 
dihitung masih mengerjakan sholat, selama ia di masjid menunggu sholat, se lama tidak 

berhadats”. Seorang Ajam bertanya kepada Abu Huroiroh Rodhiyallahu anhu, apa itu hadats 
wahai Abu Huroiroh? Beliau menjawab : ‘suara, yakni kentut’”. 
HR. Muslim no. 1543. 

 
Penjelasan biografi perowi hadits : 
 
Semua perowinya telah berlalu biografinya sebelumnya. 
 
Berkata Imam Bukhori : 

ِه َعِن  - 177 اِد بِْن تَِميٍم َعْن عَمَعْن عَب ْهرِىَنَة َعِن الز ثََـنا ابُْن ُعيـَيـْ ثـََنا أَبُو الَْولِيِد قَاَل َحد َحد ِبىصلى اهللا  -الن
َأْو يَِجَد رِيًحا « قَاَل  -عليه وسلم  َحتى َيْسَمَع َصْوتًا  »الَ يـَْنَصِرْف   

 
44). Hadits no. 177 

 “Haddatsanaa Abul Waliid ia berkata, haddatsanaa Ibnu Uyainah dari Az Zuhriy dari 

‘Abbaad bin Tamiim dari pamannya dari Nabi �, Beliau bersabda : “janganlah engkau 

berpaling (dalam sholatmu-pent.), sampai mendengar suara atau mencium baunya”. 
HR. Muslim no. 830 

 
Penjelasan biografi perowi hadits : 
 
Semua perowinya telah berlalu biografinya sebelumnya. 
 
 

 

 



Penjelasan Shahih Bukhori Kitab Wudhu Hal 150 

 

Berkata Imam Bukhori : 

ِبى يـَْعَلى الثـْورِى َعْن ُمحَ  - 178 ثـََنا َجرِيٌر َعِن األَْعَمِش َعْن ُمْنِذٍر َأ د ْيَبُة بُْن َسِعيٍد قَاَل َح ثـََنا قُـتـَ ٍد ابِْن َحد م
اءً ، فَاْسَتْحيـَْيُت َأْن َأْسَأَل َرُسوَل اللهِ  ُكْنُت َرُجالً َمذ ةِ قَاَل قَاَل َعِلىْرُت  -اهللا عليه وسلم  صلى -اْلَحَنِفي فَأََم

الُْوضُوءُ « الِْمْقَدادَ بَْن األَْسَوِد فََسأََلُه فـََقاَل  َوَرَواُه ُشْعَبُة عَِن األَعَْمشِ » . ِفيهِ   
45). Hadits no. 178 
 “Haddatsanaa Qutaibah b in Sa’id ia berkata, haddatsanaa Jariir dari Al A’masy dari 

Mundzir Abi Ya’laa Ats-Tsauriy dari Muhammad ibnul Hanafiyyah ia berkata, Ali 
Rodhiyallahu anhu berkata : ‘aku adalah seorang yang sering keluar madzi, namun aku segan 

untuk bertanya kepada Rasulullah �,  maka aku meminta  Al Miqdaad ibnul Aswad, la lu 

beliau pun bertanya’.  Jawab Nabi � : “wajib berwudhu”. Diriwayatkan Syu’bah dari Al 

A’masy. 
HR. Muslim no. 721 

 
Penjelasan biografi perowi hadits : 

 
Semua perowinya telah berlalu biografinya sebelumnya. 
 
Berkata Imam Bukhori : 

رَُه أَنْ  - 179 ـثََنا َشيَْباُن عَْن َيْحيَى َعْن أَبِى َسَلَمَة َأن َعطَاَء بَْن يََساٍر َأْخبـَ ثـََنا َسْعُد بُْن َحْفٍص َحد َزْيَد بَْن َحد 
َمَع فـَلَ  -رضى اهللا عنه  -َخاِلٍد َأْخبـَرَُه أَنهُ َسأََل ُعثَْماَن بَْن َعفاَن  َت ِإذَا َجا ُت أَرَأَْي َوضأُ  قـُْل ْمِن قَاَل عُثَْماُن يـَتـَ ْم ُي

لصالَِة ، َويـَْغِسُل ذََكرَُه . َقاَل ُعثَْماُن َسِمْعُتُه ِمْن َرسُوِل اللِه  َسأَلُْت  -صلى اهللا عليه وسلم  -َكَما يـَتـََوضُأ ِل . َف
َر ، َوطَْلَحةَ ، َوُأبَى بَْن َكْعٍب  َذِلَك َعِليا ، َوالزبـَيـْ ُروُه بَِذِلكَ  -اهللا عنهم رضى  -َعْن  فَأََم  

46). Hadits no. 179 
 “Haddatsanaa Sa’ad bin Hafsh, haddatsanaa Syaibaan dari Yahya dari Abi Salamah bahwa 

‘Athoo’ bin Yasaar mengabarinya bahwa Zaid bin Khoolid mengabarinya, bahwa ia bertanya 
kepada Ustman b in ‘Affaan Rodhiyallahu anhu, aku bertanya :  ‘bagaimana pendapatmu, jika  

seorang berhubungan badan, namun tidak keluar sperma?’. Ustman menjawab : ‘ia berwudhu, 
seperti wudhunya sholat, dan mencuci dzakarnya’. Ustman berkata : ‘aku mendengarnya dari 

Rasulullah �. Aku juga bertanya kepada Ali, Zubair, Tholhah dan Ubay bin Ka’ab 
Rodhiyallahu anhum, semuanya memerintahkan seperti itu”. 
HR. Muslim no.  807 
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Penjelasan biografi perowi hadits : 
 
Semua perowinya telah berlalu biografinya sebelumnya, kecuali : 
 
1.   Nama : Abu Muhammad sa’ad bin Hafsh Adh-Dhohmu 
 Kelahiran : - 
 Negeri tinggal : Kufah 
 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Daruquthni dan Imam Ibnu 

Hibban. 
 Hubungan Rowi : Syaibaan bin Abdur Rokhman adalah salah seorang 

gurunya, sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. 
 

2.  Yahya adalah Ibnu Abi Katsiir, sedangkan Abu Salamah adalah ibnu Abdir 
Rohkman bin ‘Auf 

 
(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib Ibnu 

Hajar) 

 
Berkata Imam Bukhori : 

َرنَا ُشْعَبةُ َعِن الَْحَكِم َعْن ذَْكَواَن أَِبى صَاِلٍح عَْن  - 180 ْضرُ قَاَل أَْخبـَ َرنَا الن ثـََنا ِإْسَحاُق قَاَل أَْخبـَ أَِبى َسِعيٍد َحد
ُر ، فـََقاَل النِبى أَْرَسلَ ِإَلى َرُجٍل ِمَن األَْنَصاِر فََجاَء َوَرأْ  -صلى اهللا عليه وسلم  -اْلُخْدرِى َأن َرُسوَل اللهِ  ُسهُ يـَْقُط

َك «  -صلى اهللا عليه وسلم  - ا أَعَْجْلَنا َل نـََعْم . فـََقاَل َرُسوُل اللِه » . َلَعلَن ِإَذا «  -صلى اهللا عليه وسلم  -فـَقَا
ْلَت َأْو ُقِحْطَت ، فـََعَلْيَك الُْوُضوُء  ثـََنا ُشْعَبةُ » . أُعِْج هِ َولَْم يـَُقلْ ُغْنَدٌر  تَابـََعهُ َوْهٌب قَاَل َحدقَاَل أَبُو َعْبِد الل .

 َويَْحَيى عَْن ُشْعَبةَ الُْوُضوءُ 
47). Hadits no. 180 
 “Haddatsanaa Ishaq ia berkata, akhbaronaa An-Nadhor ia berkata, akhbaronaa SSyu’bah 

dari Al Hakam dari Dzakwaan bin Abi Sholih dari Abi Sa’id A l Khudriy bahwa Rasulullah 

Sholallahu 'ala ihi wa Salam memanggil seorang dari Anshor, maka ia datang dan di kepalanya 

masih basah menetes air. Nabi � berkata : “mungkin kami membuat engkau terburu-buru pada 

saat berjima?”. Ia menjawab : ‘betul’.  Rasulullah � bersabda : “jika engkau berjima, namun 

belum keluar sperma, maka wajib bagimu berwudhu”. 
Dimutaba’ahi oleh Wahab ia berkata, haddatsanaa Syu’bah. Abu Abdilah berkata  : ‘Ghundar 

dan yahya tidak berkata dari Syu’bah “penyebutan wudhu”. 
HR. Muslim no. 804 
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Penjelasan biografi perowi hadits : 
 
Semua perowinya telah berlalu biografinya sebelumnya. 
 
Penjelasan Hadits : 

 Ada beberapa hal berkaitan dengan masalah pembatal wudhu, yaitu : 
1. Pembatal-pembatal wudhu juga berlaku untuk pembatal tayamum, Imam 

Shon’ani dalam “Subulus Salam” berkata : 
ِم ، فَِإنهُ َبَدٌل َعْنهُ  يَمَونَاِقُض الُْوُضوِء : نَاِقٌض لِلتـ 

“Pembatal wudhu adalah pembatal tayamum, karena ia adalah pengganti wudhu”. 
2. Kami akan membagi pembatal wudhu, menjadi 3 macam, yakni 

pembatal wudhu yang telah disepakati, pembatal yang diperselisihkan, 
namun yang rojih sebagai pembatal wudhu dan yang diperselisihkan, 
namun yang rajih tidak membatalkannya. 

3. Jenis yang pertama, yaitu pembatal wudhu yang disepakati, 
sebagaimana telah berlalu perkataan Imam Ibnul Mundzir : 
“para ulama bersepakat bahwa keluarnya kotoran dari dubur dan keluarnya kencing 
dari kemaluan laki-lak i, demikian juga wanita, keluarnya sperma, kentut dari dubur, 
hilang akal, karena apapun sebabnya, semuanya membatalkan kesucian dan wajib 
wudhu lagi. Para ulama juga sepakat bahwa darah haidh membatalkan wudhu, 
Robiah bersendirian dengan mengatakan bahwa hadih t idak membatalkan wudhu”. 

Dari penjelasan Imam Ibnul Mundzir, pembatal wudhu yang 
disepakati adalah : 1. Buang air besar; 2. Kencing; 3. Keluarnya sperma; 
4. Kentut dari dubur; 5. Hilang akal; 6. Darah haidh. 
Diantara dalil-dalil hal tersebut : 
1&2 Untuk buang air besar dan kencing, hadist dari Shofwan bin ‘Asal 
Rodhiyallahu anhu bahwa beliau berkata : 

ْن الَ نـَْنِزَع ِخَفافـََنا ثَالَثََة أَياٍم َولََيالِيـَُهن ِإال ِمْن  -صلى اهللا عليه وسلم-َكاَن َرُسوُل اللهِ  ُرنَا ِإَذا ُكنا َسْفًرا َأ يَأُْم

 َجنَاَبٍة َولَِكْن ِمْن َغائٍِط َوبـَْوٍل َونـَْومٍ 
“Rasulullah � memerintahkan kami jika kami bersafar, untuk tidak melepas sepatu kami 
selama 3 hari 3 malam, kecuali karena mandi wajib, buang air besar, kencing dan tidur” 

(HR. Tirmidzi dan Nasa’I, dishahihkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Al Albani). 
3). Keluar sperma dalilnya riwayat Imam Bukhori diatas no. 179 dan 
180, namun keluarnya sperma tidak hanya membatalkan wudhu, namun 
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ia juga mewajibkan mandi janabah, sebagaimana hadits dari Ummu 
Sulaim Rodhiyallahu anha bahwa ia : 

للهِ  -صلى اهللا عليه وسلم-َسأََلْت نَِبى اللهِ  َمَناِمَها َما يـَرَى الرُجلُ فـََقاَل َرُسوُل ا رَى ِفى  صلى -عَِن الَْمرْأَِة تـَ
لْ «  -اهللا عليه وسلم غَْتِس ِك الَْمْرأَُة فـَْلتـَ »ِإَذا َرَأْت َذِل   

“bertanya kepada Nabi � tentang seorang wanita yang bermimpi, seperti mimpinya laki-

laki, Maka Rasulullah � menjawab : “jika wanita bermimpi seperti itu (lalu keluar 

sperma-pent.) maka wajib mandi” (HR. Muslim). 

Dari Ali Rodhiyallahu anhu beliau berkata : 

 ِبىالُْغْسُل « فـََقاَل  عَِن الَْمْذىِ  -صلى اهللا عليه وسلم-َسأَْلُت الن ى الَْمْذِى الُْوُضوءُ َوِمَن الَْمِن »ِمَن   
“aku bertanya kepada Nabi � tentang madzi, maka beliau menjawab : “karena madzi 

berwudhu, sedangkan karena sperma mandi” (HR. Tirmidzi, dikatakan Imam Tirmidzi 
hadits ini Hasan Shahih, dishahihkan oleh Imam Al Albani). 

Permasalahan keluarnya sperma, wajib mandi telah disepakati kaum 
muslimin. Syaikh Mahmud Abdul Latif dalam “Jaamiul Ahkamis Sholat”  
berkata : 

 وجوب الغسل من الجنابة ُمجمٌع عليه من المسلمين ، وهو معلوم من الدين بالضرورة
“wajibnya mandi karena janabah, telah disepakati oleh kaum muslimin dan in i 
adalah sesuatu yang diketahui dalam agama dengan darurat”. 

Barangkali Imam Bukhori menukil pendapat ulama yang mengatakan 
bahwa seorang jika berhubungan badan dengan istrinya, lalu belum 
sampai keluar spermanya, maka cukup berwudhu saja. Namun yang 
rajih bahwa, seorang yang telah berhubungan badan, yakni jika 
kemaluannya telah masuk kedalam kemaluan istrinya, sekalipun tidak 
keluar spermanya, maka wajib mandi. Berdasarkan hadits Abu Huroiroh 
Rodhiyallahu anhu bahwa Nabi � bersabda : 

ِه اْلُغْسُل «  َها فـََقْد َوَجَب َعلَْي م َجَهَد َن ُشَعِبَها األَْربَعِ ُث َجَلَس بـَْي »َوِإْن َلْم يـُْنِزْل « َوفِى َحِديِث َمطٍَر ». ِإَذا   
“Jika seseorang menduduki 4 sisi,  lalu bersungguh-sungguh (kiasan untuk jimak-pent.),  
maka wajib mandi”. Dalam haditsnya Mathor : “sekalipun tidak keluar spermanya” (HR. 

Muslim). 
4). kentut dari dubur, dalilnya adalah riwayat Imam Bukhori pada awal-
awal kitab wudhu dan hadits pada bab ini no. 176 dan 177. 
5). Hilang akal dengan sebab apapun, seperti pingsan, karena ketika itu 
ahliyahnya sebagai mukallaf telah hilang dan kembali lagi ketika ia 
sadar. Ustman Rodhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi � bersabda: 



Penjelasan Shahih Bukhori Kitab Wudhu Hal 154 

 

ى َيْستـَيْ  اِئِم َحتى ُيِفيَق َوَعِن النُرِفَع اْلَقَلُم َعْن َثالََثٍة َعِن الَْمْجُنوِن الَْمغُْلوِب َعَلى َعْقِلهِ َحت ِبىِقَظ َوعَِن الص
 َحتى َيْحتَِلمَ 

“Diangkat pena dari 3 golongan, dari orang gila yang dikuasai akalnya, sampai ia sadar, 

dari orang yang tidur sampai ia bangun dan dari anak kecil sampai ia bermimpi (baligh)” 

(HR. Abu Dawud, dishahihkan oleh Imam Al Albani). 

6). Darah haidh, sebenarnya hal ini adalah yang mewajibkan mandi dan 
ini sesuatu yang telah disepekati, syaikh Mahmud Abdul Latif berkata : 

 والحيض يجب له الغسل بال خالف، وهو معلوم من الدين بالضرورة
“Haidh wajib mandi tanpa ada perselisihan dan ini adalah sesuatu yang diketahui 
dalam agama dengan darurat”. 
Ibunda Aisyah Rodhiyallahu anha berkata : 

 ِبىَأْسَماءَ َسأََلِت الن َمِحيِض فـََقاَل  -ليه وسلمصلى اهللا ع-َأن تَأُْخُذ ِإْحَداُكن َماَءَها َوِسْدَرتـََها « عَْن ُغْسِل اْل
ُلَغ ُشُئوَن َرْأِسهَ  ْدُلُكُه َدلًْكا َشِديًدا َحتى تـَبـْ ُر فَُـتْحِسُن الطُهوَر ُثم َتُصب َعَلى َرْأِسَها فـََت َها فـََتَطه ا ُثم َتُصب َعَليـْ

 رُ ِبَها الَْماَء. ُثم َكةً فـََتَطه رُ ِبَها فـََقاَل ». تَْأُخُذ ِفْرصًَة ُمَمس َتَطه ُء وََكْيَف  ْت أَْسَما رِيَن « فـَقَاَل ِه َتطَهُسْبَحاَن الل
مِ ». ِبَها  ِعيَن أَثـََر الدَها ُتْخِفى َذِلَك تـََتبفـَقَاَلْت عَاِئَشُة َكأَنـ  

“bahwa Asmaa bertanya kepada Nabi � tentang mandi haidh, maka Beliau menjawab : 

“engkau ambil air dan daun bidara, lalu bersuci dengan sebagus-bagusnya, lalu siramkan 

air diatas kepalamu, lalu digosok-gosokkan dengan keras hingga sampai ke akar rambut, 
lalu siram a irnya. Lalu ambil kapas, digosok-gosokkan, lalu bersihkan dengannya”. 

Asmaa’ berkata, bagaimana cara membersihkannya?, Nabi menjawab : “Subhanallah, 
bersihkan dengannnya”. Aisyah berkata, seolah-olah ia tidak mengetahui untuk 

membersihkan bekas darahnya” (HR. Muslim). 
 Kemudian terdapat tambahan penukilan ijma tentang batalnya wudhu 
dari Imam Syafi’I, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibnu Abdil Bar 
dalam “Al Istidzkaar” : 
لوضوء إلجماعهم على أن المذي   لك ففيه ا دود أو حصاة أو دم أو غير ذ كل ما خرج من السبيلين الذكر والدبر من 

لمعتادات التي يقصد الغائط لهماوالودي  ف يهما الوضوء وليسا من ا  
“semua yang keluar dari 2 jalan kemalauan dan pantat, baik berupa cacing, batu, 
darah atau selainnya maka wajib wudhu, alasannya karena kesepakatan para 

ulama bahwa madzi dan wadiy wajib wudhu, dan itu bukan berupa kotoran 
yang akan dikeluarkan seseorang ketika buang air”. 
7). Madziy yaitu kata syaikh Sayyid Sabiq dalam “Fiqhus Sunnah” : 
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بخروجه، ويكون من الرجل  الجماع أو عند المالعبة، وقد ال يشعر االنسان  وهو ماء أبيض لزج يخرج عند التفكير في 
من المرأة أكثر، والمرأة إال أنه وهو نجس باتفاق العلماء، إال أنه إذا أصاب البدن وجب غسله وإذا أصاب الثوب  

اكتفي فيه بالرش بالماء، الن هذه نجاسة يشق االحتراز عنها، لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العزب، فهي أولى 
 بالتخفيف من بول الغالم.

“yaitu air yang putih bening yang keluar jika membayangkan berjima’ atau ketika 
pemanasan. Biasanya seorang t idak akan terasa ketika keluar madziy. Terjadi pada 
laki-laki dan wanita, namun pada wanita biasanya lebih sering. Ia adalah najis 
berdasarkan kesepakatan ulama. Namun jika terkena badan wajib dicuci, Jika 
mengenai pakaian cukup diperciki dengan air, karena ini adalah najis yang susah 
untuk bisa terbebas darinya, karena seringnya mengenai pakain pemuda yang 
belum menikah. Maka tentu lebih utama untuk mendapatkan keringanan 
dibandingkan kecingnya bayi laki-laki”. 
 Dalil wajibnya madziy adalah hadits no. 178 pada bab ini. Sahabat 
Sahal bin Khunaif Rodhiyallahu anhu berkata : 

ِالْغِتَساَل فََسأَْلُت َرُسوَل اللهِ   -صلى اهللا عليه وسلم-ُكْنُت أَْلَقى ِمَن الَْمْذِى ِشدةً وَُكْنُت ُأْكِثُر ِمْنُه ا
َذِلَك فـََقاَل  ثـَْوِبى ِمنُْه ». ِإنَما ُيْجزِيَك ِمْن َذِلَك الُْوضُوءُ « َعْن  قـُْلُت يَا َرُسوَل اللِه َفَكْيَف بَِما ُيِصيُب 

ُه « قَاَل  َـْوِبَك َحْيُث تـَُرى أَنُه أََصاَب أُْخَذ َكفا ِمْن َماٍء فَـتـَْنَضَح بَِها ِمْن ث »َيْكِفيَك بَِأْن َت  
“aku sangat sering keluar madziy, la lu aku sering sekali mandi karenanya, aku bertanya 

kepada Rasulullah � tentang hal ini.  Kata Beliau : “hanyalah hal tersebut cukup bagimu 

berwudhu saja”. Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah bagaimana jika madziy tersebut 

mengenai bajuku?’. Jawab nabi � : “cukup bagimu mengambil satu telapak tangan air 
lalu dipecikkan ke bajumu yang kamu lihat madziy mengenainya” (HR. Abu Dawud, Ibnu 

Majah, dihasankan oleh Imam Al Albani). 
 
 
8). Wadiy, adalah kata Syaikh Sayyid Sabiq : 

نجس من غير خالف. بول وهو    وهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد ال
“air putih yang keruh yang keluar setelah kencing dan ia najis tanpa ada perbedaan 
pendapat”. 
Dalilnya adalah perkataan Ibunda Aisyah Rodhiyallahu anha : 

 ضأ وال يغتسلوأما الودي فإنه بعد البول يغسل ذكره وأنثييه ويتو 
“Adapun Wadiy adalah keluar setelah kencing, dicuci kemaluannya, lalu berwudhu 
t idak (perlu) mandi” (HR. Ibnul Mundzir dalam Al Ausath no. 26) 
Kedudukan sanad : Imam Ibnul Mundzir meriwayatkannya dari jalan : 
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بن يحيى ، ثنا أبو حذيفة شة عن المذي حدثنا محمد  سألت عائ مه ، أنها   ، ثنا عكرمة ، عن عبد ربه بن موسى ، عن أ
“Haddatsanaa Muhammad bin Yahya, haddatsanaa Abu Khudzaifah, haddatsanaa 
‘Ikrimah dari Abdu Robbihi bin Musa dari Ibunya, bahwa ia bertanya kepada Aisyah 
Rodhiyallahu anha tentang madziy?”. 
Semua perowinya shoduq, menurut penilaian Al Hafidz dalam “At 
Taqriib”. Kecuali Abdu Robbihi dan Ibunya, saya belum menemukan 
bigrafinya. Syaikh Sayyid Sabiq menyebutkan hadits ini dalam Fiqhus 
Sunnah dan tidak ada komentar dari Imam Al Albani dalam Tamamul 
minnah, kitab khusus yang mengomentari fiqhus sunnah. 
Sahabat Ibnu Abbas Rodhiyallahu anhu juga berkata : 

 اْلَمِنى َوالَْمْذُى وَاْلَوْدُى َفاْلَمِنى ِمْنُه الُْغْسُل َوِمْن َهَذْيِن اْلُوُضوُء يـَْغِسلُ ذََكَرهُ َوـيَتـََوضأُ 
“Mani, Madziy dan Wadiy, maka untuk mani wajib mandi, sedangkan madziy dan 
wadiy, (wajib) wudhu dan mencuci kemaluannya lalu berwudhu” (HR. Baihaqi no. 
576). 
Kedudukan sanad : Imam Baihaqi meriwayatkannya dari jalan : 

 اِس : ُمَحمقَاالَ َأْخبـََرنَا أَبُو الَْعب ِبى َعْمرٍو  َحاِفُظ وَأَبُو َسعِيدِ ْبُن َأ ثـَنَا أَُسْيُد ْبُن عَ َأْخبَـَرنَا أَبُو َعْبدِ اللِه اْل اِصٍم ُد ْبُن يـَْعُقوَب َحد
سٍ  ُصورٍ َعْن ُمَجاِهٍد َعْن ُمَورٍق َعِن اْبِن َعبا ُحَسْيُن بُْن َحْفٍص َعْن ُسْفيَاَن َعْن مَْن نَا اْل ثـَ َحد 

“Akhbaronaa Abu Abdillah Al Hafidz dan Abu Sa’id bin Abi ‘Amr mereka berdua 
berkata, akhbaronaa Abul ‘Abbaas Muhammad bin Ya’quub, haddatsanaa Usaid bin 
‘Aashim, haddatsanaa Al Husain bin Hafsh dari Sufyan dari Manshur dari Mujahid  
dari Muwariq dari Ibnu Abbas Rodhiyallahu anhu”. 
Semua perowinya tsiqoh, menurut penilaian Al Hafidz dalam “At-Taqriib”. 
Kecuali Usaid bin ‘Aashim, ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dalam 
“Jarh wa Ta’dil”. Dan juga Al Husain bin Hafsh hanya dinilai shoduq oleh 
Al Hafidz. Abul Abbas Muhammad bin Ya’qub dinilai tsiqoh sebagaimana 
dinukil oleh Imam Al Albani dalam “Silsilah hadits Shahihah”. 
Kesimpulannya sanad riwayat ini hasan. Wallahu A’lam. 

 
4. Sesuatu yang diperselishkan membatalkan wudhu, namun yang rajih 

(kuat) sebagai pembatal wudhu, yaitu : 
1). Tidur, para ulama berselisih pendapat tentang apakah tidur 
membatalkan wudhu atau tidak? Syaikh Mahmud berkata : 

في ا ها النووي  ثمانية مذاهب جمع نقض الوضوء على  ختلف العلماء واألئمة اختالفاً واسعاً في حكم النوم من حيث 
  شرح صحيح مسلم كما يلي :

أبي موسى األشعري وسعيد بن المسيب وأبي مجلز  األول: إن النوم ال ينقض الوضوء على أي حال كان، وهو رأي 
 وحميد األعرج وشعبة.
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لنوم ينقض الوضوء بكل حال ، وهو مذهب الحسن البصري والُمزَني وأبي عبيد القاسم بن سالم وإسحق بن الثاني: إن ا
 راُهَويه وابن المنذر، وروي عن ابن عباس وأنس وأبي هريرة.

في الثالث: إن كثير النوم ينقض بكل حال ، وقليله ال ينقض بحال، وهو مذهب الزهري وربيعة واألوزاعي ومالك وأحمد 
  إحدى الروايتين عنه.

الرابع: إذا نام على هيئة من هيئات الُمصلين كالراكع والساجد والقائم والقاعد ال ينتقض وضوؤه، سواء كان في الصالة 
شافعي غريب. بي حنيفة وداود، وهو قول لل تقض، وهو مذهب أ ى قفاه ان  أو لم يكن، وإن نام مضطجعاً أو مستلقياً عل

لى.الخامس: إنه ال ينق إال نوم الراكع والساجد ، روي هذا عن أحمد بن حنبل رحمه اهللا تعا   ض 
 السادس: إنه ال ينقض إال نوم الساجد، ورُوي أيضاً عن أحمد رضي اهللا عنه.

يٌف للشافعي.  السابع:ال ينقض النوم في الصالة بكل حال، وينقض خارج الصالة وهو قول ضع
ناً م أو كثر، سواء كان في الصالة أو الثامن: إنه إذا نام جالساً ممك قعدته من األرض لم ينتقض، وإال انتقض سواء قل

الى. شافعي رحمه اهللا تع  خارجها، وهذا مذهب ال
“Para ulama berbeda pendapat secara luas tentang hukum tidur dari sisi apakah ia 
membatalkan wudhu kepada 8 pendapat yang telah dikumpulkan oleh Imam 
Nawawi dalam Syaroh Shahih Muslim, sebagai berikut : 
1. Tidur t idak membatalkan wudhu pada kondisi apapun, ini adalah pendapatnya 

Abu Musa Al Asy’ari, Sa’id Ibnul Musayyib, Abu Mijlaz, Humaid, Al A’roj dan 
Syu’bah. 

2. Tidur membatalkan wudhu pada kondisi apapun, ini adalah madzhabnya Hasan  
Al Bashri, Al Muzaniy, Abi Ubaid, Al Qosim bin Sallaam, Ishaq bin Roohawaih, 
Ibnul Mundzir, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Anas dan Abi Huroiroh. 

3. Tidur yang banyak membatalkan wudhu pada kondisi apapun, sedangkan t idur 
yang sedikit t idak membatalkan wudhu pada kondisi apapun, ini adalah  
pendapatnya Az Zuhriy, Robi’ah, Al Auzaa’I, Malik, Ahmad pada salah satu 
riwayat darinya. 

4. Jika t idur pada posisi sepert i orang yang sholat, sepert i ruku’, sujud, berdiri dan  
duduk t idak membatalkan wudhunya, sama saja apakah didalam sholat, 
maupun diluar sholat. Jika ia t idur dengan berbaring atau terlentang diatas 
lehernya, maka ini membatalkan wudhu, ini adalah madzhabnya Abu Hanifah, 
Dawud dan pendapat Syafi’I yang asing. 

5. Tidak membatalkan wudhu kecuali t idur pada posisi ruku’ dan sujud, ini 
pendapatnya Ahmad. 

6. Tidak membatalkan wudhu kecuali tidur pada posisi sujud, diriwayatkan juga 
dari Ahmad. 

7. Tidak membatalkan wudhu didalam sholat pada kondisi apapun dan 
membatalkannya jika diluar sholat, ini pendapat Syafi’I yang lemah. 
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8. Jika t idur pada posisi duduk tegak diatas tanah, t idak membatalkan wudhu, 
sama saja apakah sedikit maupun banyak, sama saja apakah didalam sholat 
atau diluar sholat, ini adalah madzhabnya Syafi’i. 
Untuk merajihkan pendapat tentang tidur, maka ada baiknya kita 

perlu meninjau beberapa hadits berikut : 
1. Hadist Shofwan bin Asal diatas yang menunjukan bahwa tidur secara 

mutlak membatalkan wudhu. 
2. Hadits Anas bin Malik Rodhiyallahu anhu bahwa ia berkata : 

اللِه َصلى اللهُ َعَلْيهِ َوَسلمَ َكاَن َأْصَحاُب رَ  ى َعْهِدِه  -ُسوِل  َشاءَ َحتى تَْخفَِق  -َعَل ِظُروَن اْلِع يـَنَْت
  رُُءوُسُهْم ، ُثم يَُصلوَن َوَال يَـتـََوضئُونَ 

“adalah sahabat-sahabat Rasulullah � pada zaman Nabi �, menunggu sholat Isya  

(tidur) hingga kepalanya terangguk-angguk (tegluk-tegluk-bs. Jawa-pent.) lalu sholat, 
tanpa berwudhu lagi” (HR. Abu Dawud, dishahihkan Imam Daruquthni, asalnya  

pada Shahih Muslim). 
Imam Shon’ani dalam “Subulus Salam” menyebutkan kisah lain 
tentang sifat tidur para sahabat tersebut, kata beliau : 

يَقاِظ َوَعَلى َوْضِع اْلُجُنوبِ  ِطيِط ، وََعَلى اْإلِ ِة الرْأِس ، وََعَلى الَْغ ا َوَصَفْت فَاْألََحاِديُث َقْد اْشتََمَلْت َعَلى َخْفَق  ، وَُكلَه
َنـُهْم َال ـيَتـََوضئُونَ ِمْن َذِلكَ   بِأ

“hadits-hadits dalam masalah ini diriwayatkan dengan (sifat) terangguk-angguk 
kepalanya, mendengkur, t idur diatas lambung, semuanya ini disifatkan bahwa 
setelah itu mereka t idak berwudhu lagi”. 
Dalam riwayat ini, seolah-olah tidur tidak membatalkan wudhu secara 
mutlak, karena mereka para sahabat langsung sholat tanpa berwudhu 
lagi dan bagi mereka yang mentakwil bahwa ini adalah tidur yang 
sedikit, maka tertolak dengan adanya sifat mereka tidur mendengkur, 
yang menunjukan bahwa itu adalah tidur yang banyak. 

3. Hadits Ali Rodhiyallahu anhu, bahwa Nabi � bersabda : 

تـََوضأْ   وَِكاُء السِه اْلَعيـَْناِن فََمْن نَاَم فـَلَْي
“Pengikat dubur adalah kedua mata, barangsipa yang tertidur, maka hendaknya 

berwudhu” (HR. Abu Dawud, dishahihkan oleh Imam Al Albani). 
4. Dalam lafadz Muawiyyah bin Abi Sufyan, sabda Nabi � : 

نَاَمِت اْلَعْيُن اْسَتطَْلَق الْوَِكاءُ  اْلعَْينُ  سهِ فَِإَذا  وَِكاُء ال  
“Kedua mata adalah pengikat dubur, jika mata tertidur (terpejam), maka lepaslah 

ikatannya” (HR. Daruquthni dan selainnya). 
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5. Hadits Abu Huroiroh Rodhiyallahu anhu bahwa Nabi � bersabda : 

َمْسِجَد َكاَن ِفى َصالَةٍ َما َكاَنْت تَْحِبُسهُ ، َوُتصَلى َوإِ  ى عَلَْيِه  -ذَا َدَخَل اْل الَْمالَِئَكُة مَا َداَم ِفى  -يـَْعِن
يُْحِدْث فِيِه  لَهُ ، اللُهم اْرَحْمُه ، َما َلْم  »َمْجِلِسهِ الِذى يَُصلى ِفيِه اللُهم اْغِفْر   

“Jika ia masuk masjid, ia dihitung sedang sholat se lama ia menunggunya dan para  
malaikat bersholawat (mendoakannya) selama ia masih ditempat duduk yang ia  

mengerjakan sholat padanya. Malaikat berdoa : “Ya Allah, ampunilah ia, Ya Allah 
rahmatilah ia, selama ia tidak berhadatas” (Muttafaqun Alaih). 

Dari hadits-hadits diatas, nampaknya kita mulai menemukan titik yang 
jelas, perbedaan antara tidur yang membatalkan wudhu dan yang tidak, 
yakni salah satu alasan kuat, kenapa tidur membatalkan wudhu adalah 
yang pertama ia menghilangkan akal, sehingga ia dihukumi seperti orang 
yang hilang akalnya. Yang kedua, ia tidak bisa mengontrol dirinya 
apakah ia telah berhadats atau tidak, karena Rasulullah � telah 
mensifatkan kedua mata, sebagai pengikat dubur, artinya dengan kedua 
mata yang masih dapat merasakan kondisi sekelilingnya, maka ia bisa 
mengetahui dirinya apakah telah kentut atau tidak. 
Imam Al Albani dalam “Tamamul Minnah” telah menceritakan sebuah 
kisah yang menarik kata beliau : 

) قال  2/  117/  1مال إليه أبو عبيد القاسم بن سالم في قصة طريفة حكاها عنه ابن عبد البر في " شرح الموطأ " ( 
ي رجل يوم الجمعة فنام فخرجت منه ريح فقلت : قم  د إلى جنب أن من نام جالسا ال وضؤ عليه حتى قع : " كنت أفتي 

 فتوضأ 
ذلك منه وقال لي : فقال : لم أنم فقلت : بلى وقد خرجت منك ر   يح تنقض الوضوء فجعل يحلف باهللا ما كان 

نوم الجالس وراعيت غلبة النوم ومخالطته القلب   بل منك خرجت فزايلت ما كنت أعتقد في 
“Abu ‘Ubaid bin Salaam condong kepada pandapat tersebut dalam kisah unik yang 
diceritakan oleh Ibnu Abdil Bar dalam “Syaroh Muwatho” (1/117/2) ia berkata : 
‘saya berfatwa bahwa orang yang tidur dalam keadaan duduk t idak perlu 
berwudhu, sampai suatu ketika aku duduk disamping orang pada waktu sholat 
Jum’at, lalu orang tersebut tert idur, lalu keluar darinya suara kentut. Aku berkata 
kepadanya : ‘bangunlah, lalu berwudhu’. Ia berkata, ‘aku t idak t idur’. Aku berkata : 
‘bahkan engkau telah kentut yang membatalkan wudhu, aku sampai bersumpah 
demi Allah, atas hal tersebut’. Ia berkata : ‘mungkin itu darimu’. Setelah itu 
berubahlah apa yang aku yakini selama in i tentang t idurnya orang yang duduk yang 
t idur menguasainya dan mencampur adukan hatinya”. 

Sehingga pendapat yang rajih adalah bahwa tidur yang 

membuat pelakunya tidak menyadari apakah ia telah berhadats 
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atau tidak, itulah tidur yang dapat membatalkan wudhu. Imam Al 
Abani telah menukil penjelasan dari Imam Al Khothoobiy tentang definisi 
tidur dengan mengantuk, kata beliau : 

هجم على القلب فتقطعه  2/  32قال الخطابي في " غريب الحديث " ( ق  لغشية الثقيلة التي ت ) : " وحقيقة النوم هو ا
 عن معرفة األمور الظاهرة 

الباطنة "   األحوال  ل فقطعه عن معرفة  و ( الناعس ) : هو الذي رهقه ثق  
ين النوم والنعاس تزول إشكاال  لنوم ناقض مطلقاوبمعرفة هذه الحقيقة من الفرق ب ت كثيرة ويتأكد القول بأن ا  

“Al Khothoobiy dalam “Ghoribul Hadits” (2/32Q) berkata : “hakikat t idur adalah 
sesuatu yang menguasai sangat berat yang menyebabkan hati tertutupi, sehingga 
terputus darinya mengenali hal-hal yang dhohir. 
Sedangkan kantuk adalah rasa yang berat yang menghalangi mengetahui perkara-
perkara yang batin”. 

Kata Al Albani : ‘mengetahui hakikat perbedaan antara tidur dan 
kantuk, menghilangkan keraguan-keraguan yang banyak dan 
menguatkan pendapat bahwa tidur membatalkan wudhu secara mutlak”. 
2). Darah istihadhoh, Aisyah Rodhiyallahu anha berkata :  

 ِبىى اْمَرأَةٌ  -صلى اهللا عليه وسلم  -َجاَءْت فَاِطَمُة ابـَْنُة أَبِى ُحبـَْيٍش ِإَلى النهِ إِن َلْت يَا َرُسوَل الل فـََقا
ِك ِعْرقٌ «  -صلى اهللا عليه وسلم  -ُأْسَتَحاُض َفالَ أَْطُهُر ، أَفََأدَُع الصالََة فـََقاَل َرُسوُل اللِه  ،  الَ ، ِإنَما َذِل

 َصل َم ثُم الَةَ ، َوِإَذا َأْدبـََرْت فَاْغِسِلى عَْنِك الدَلْت َحْيَضُتِك فََدِعى الص »ى َولَْيَس بَِحْيٍض ، فَِإَذا أَقـْبـَ  
“Fatimah Binti Abu Hubaisy Rodhiyallahu anha mendatangi Nabi �, ia berkata  : ‘wahai 

Rasulullah, aku seorang wanita yang istihadhoh, maka aku tidak suci, apakah aku perlu 

meninggalkan sholat?’. Rasulullah � menjawab : “Jangan, itu hanyalah peluh, bukan 

haidh, jika tiba waktu haidhmu, maka baru tinggalkan sholat, jika telah lewat haidhmu, 
cucilah darah tersebut lalu sholat” (Muttafaqun Alaih). 

Dalam Lafadz Bukhori terdapat tambahan : 

َوضِئي ِلُكل َصَالةٍ   ُثم تـَ
“lalu engkau berwudhu tiap kali sholat”. 
Para ulama berselisih pendapat tentang wajibnya wudhu bagi wanita 
yang istihadhoh, Imam Shon’ani dalam “Subulus Salam” menyebutkan 3 
pendapat berkaitan dengan hal ini, kata beliau : 

َدٌث ِمْن ُجْملَِة اْألَْحَداِث نَاِقٌض لِْلُوُضوِء  ةُ َعَلى أَن َدمَ اِالْسِتَحاَضةِ َح يَاَدةُ ِهَي اْلُحجبِاْلُوُضوءِ فـََهِذِه الز َر الشارُِع  َولَِهَذا أََم
ُكل َصَالةٍ ، إنَما رََفعَ اْلُوُضوءُ ُحْكَمُه ِألَْجِل الصَالةِ ، فَِإَذا  ْلُجْمُهوِر ِمْنُه ِل فـََرَغْت ِمْن الصَالةِ نُِقَض ُوُضوُءَها ؛ َوَهَذا قـَْوُل ا

 أَنـَها تـَتـََوضأُ ِلُكل َصَالةٍ 
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“tambahan ini (dalam riwayat Bukhori) adalah hujjah bahwa darah ist ihadhoh itu 
adalah hadats, termasuk hadats-hadats yang membatalkan wudhu, oleh karenanya 
syariat memerintahkan berwudhu t iap kali sholat, hanyalah digugurkan wudhu 
hukumnya karena sholat, jika telah selesai sholat maka (kelurnya) darah ist ihadhoh 
membatalkan wudhunya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, bahwa wajib bagi 
wanita mustahadhoh berwudhu setiap kali sholat”. 
Ini adalah pendapat yang pertama, lalu lanjut beliau : 

َحنَِفيةُ إلَى أَنـَها تـَتـََوضُأ ِلَوْقِت ُكل َصَالٍة ، َوَأن اْلُوُضوَء ُمتـََعلقٌ  بِاْلَوْقِت ، َوأَنـَها ُتَصلي بِِه الَْفرِيَضةَ  َوذََهَبْت الَْهادَِويةُ َواْل
ِضَرةَ َوَما َشاَءْت ِمْن النـَواِفلِ   اْلَحا

“Hadawiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa ia berwudhu setiap waktu sholat, 
jadi wudhunya dikaitkan dengan waktu, ia melakukan sholat wajib dan sholat 
sunnah sekehendaknya (pada waktu tersebut)”. 
Dan pendapat yang terakhir kata beliau : 

 ُوُضوُء َوَال َيِجُب إال ِلَحَدٍث آَخرَ َذَهَبْت اْلَماِلِكيُة إَلى أَنُه ُيْسَتَحب اْل
“Malik iyah berpendapat disunahkan berwudhu, t idak diwajibkan kecuali karena 
hadats yang lain”. 
 Perbedaan tersebut disebabkan salah satunya karena perbedaan 
didalam menerima keshahihan tambahan riwayat Bukhori yang 
mengatakan bahwa bagi wanita mustahadhoh diperintahkan untuk 
berwudhu tiap kali sholat, dan kami telah menyusun sebuah artikel yang 
menguatkan pendapat tentang keshahihan tambahan ini. Sehingga 
pendapat yang rajih dalam hal ini adalah darah istihadhoh sebagai 

pembatal wudhu, hanya saja dimaafkan ketika mengerjakan 

sholat, sebagaimana kondisi orang yang memiliki penyakit beser. 

 
3). Menyentuh kemaluan, para ulama berbeda pendapat tentang apakah 
menyentuh kemaluan membatalkan wudhu atau tidak? Dalam 
permasalahan ini terdapat 2 buah jenis hadits yang seolah-olah saling 
bertentangan, dimana 1 jenis hadits mengatakan menyentuh kemaluan 
tidak membatalkan wudhu dan jenis yang lain mengatakan membatalkan 
wudhu. Berikut haditsnya : 
1. Hadits Busroh bintu Shofwaan, bahwa Nabi � bersabda : 

 َمْن َمس ذََكرَُه َفالَ يَُصل َحتى يـَتـََوضأَ 
“Barangsiapa yang menyentuh kemaluannya, maka janganlah ia sholat, hingga berwudhu 

terlebih dahulu” (HR. 4 ahli hadits, dishahihkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan 
Imam Al Albani). 
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 Dalam riwayat ini orang yang menyentuh kemaluannya dapat 
membatalkan wudhu. 
Dalam riwayat Nasa’I lafadznya : 

َقاَل َرُسوُل اللِه  -صلى اهللا عليه وسلم-أَنـَها َسِمَعْت َرُسوَل اللهِ  َر مَا ـيُتـََوضأُ ِمْنُه فـَ صلى اهللا عليه -ذََك
رِ «  -وسلم َمس الذَك » َويُـتـََوضأُ ِمْن   

“bahwa Busroh mendengar Rasulullah � menyebutkan apa saja yang diwajibkan wudhu, 

maka Rasulullah � bersabda : “diwajibkan wudhu orang yang menyentuh kemaluan” 

(Dishahihkan oleh Imam Al Albani). 
 Dalam hadits ini terkandung makna bahwa orang yang menyentuh 
kemaluan, baik kemaluannya sendiri atau kemaluan orang lain, maka ia 
wajib berwudhu. Lajnah Daimah Saudi Arabia pernah ditanya : 

10447السؤال الخامس من الفتوى رقم   
ري أثناء تغيير مالبسه ينتقض وضوئي؟  س: هل لمس عورة صغي

ى رسوله وآله وصحبه.. وبعد: لمس العورة بدون حائل ينقض الوضوء سواء  ج: الحمد هللا وحده والصالة والسالم عل
النبي صلى اهللا عليه وسلم قال:  صغيرا أو كبيرا. لما ثبت أن  وفرج » . من مس فرجه فليتوضأ « كان الملموس 

 الممسوس مثل فرج الماس.
 وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

مة للبحوث العلمية واإلفتاءاللجنة الدائ  
//  عضو // نائب الرئيس // الرئيس 

اهللا بن باز //  عبد اهللا بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد 
“Soal : Apakah menyentuh aurat anak kecilku, pada saat mengganti pakaiannya,  
dapat membatalkan wudhuku? 
Jawab : setelah pujian dan sholawat. Menyentuh aurat tanpa penghalang dapat 
membatalkan wudhu, sama saja apakah yang disentuh auratnya anak kecil maupun 
orang dewasa, karena hadits tsabit bahwa Nabi � bersabda : “Barangsiapa yang 
menyentuh farajnya, maka berwudhulah”. Faraj yang disentuh sama sepert i 
menyentuh farajnya. 
Masih dalam kitab yang sama, lafadznya : 

 َمْن َمس فـَْرَجهُ فـَْلَيتـََوضأْ 
“Barangsiapa yang menyentuh kemaluannya, maka beruwudhulah” (Dishahihkan oleh 
Imam Al Albani). 

Dalam riwayat Imam Ibnu Hibban dalam Shahihnya, lafadznya : 

 إذا مس أحدكم فرجه فليتوضأ والمرأة مثل ذلك
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“Jika kalian menyentuh kemaluannya, maka berwudhulah begitu juga wanita seperti itu” 
(Syaikh Syu’aib Arnauth mengatakan, para perowinya tsiqoh). 

Kata Syaikh Mahmud, bahwa faraj dalam bahasa Arab mencakup 
qubul (kemaluan) dan dubur (pantat), sehingga barangsiapa yang 
menyentuh baik itu kemaluan atau pantatnya, dapat membatalkan 
wudhu, baik laki-laki, maupun perempuan. 

Dalam lafadz Imam Ahmad dari Abdullah bin ‘Amr Rodhiyallahu anhu, 
bahwa Nabi � bersabda : 

ْت فـَْرَجَها فـَْلَتتََـوضأْ  َما اْمَرأٍَة َمسأْ، َوأَيذََكرَُه، فـَْلَيتـََوض َمْن َمس 
“Barangsiapa yang menyentuh kemaluannya, maka berwudhulah, wanita mana saja yang 

menyentuh kemaluannya, maka berwudhulah” (Imam Haitsami berkata : ‘diriwayatkan 
Ahmad didalamnya ada Baqiyah ibnul Walid ia seorang Mudallis dan disini ia  

meriwayatkan dengan ‘an’anah’. Namun Syaikh Syu’aib dalam Ta’liq Musnad Ahmad 
mengatakan : ‘sanadnya Hasan, dan Baqiyah meriwayatkan dengan jelas’). 

2) dari Abu Huroiroh Rodhiyallahu anhu bahwa Nabi � bersabda : 

 إذا أفضي أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر وال حجاب فليتوضأ
“Jika kalian menyentuh dengan tangannya kemaluannya tanpa ada pembatas dan 

penghalang, maka berwudhulah” (HR. Ibnu Hibban dalam shahihnya). 
Hadits jenis ini menunjukan bahwa yang membatalkan bila 
menyentuhnya secara langsung, adapun jika kemaluan tersebut tertutupi 
atau terhalangi atau ia memakai sarung tangan misalnya, maka tidak 
membatalkan wudhu. 
 Kedua jenis pada point 1 dan 2, sebagian ulama berpendapat 
dengannya, yaitu menyentuh kemaluan membatalkan wudhu. Syaikh 
Mahmud dalam “Jamiul Ahkamis Sholat” berkata : 

اإليجاب من الصحابة  حسب ما ذكر  -وخالفهم آخرون ذاهبين إلى إيجاب الوضوء من مسه ، وممن ُروي عنهم 
خالد وأبو هريرة وعبد اهللا بن عمرو وجابر  -الحازمي  األنصاري وزيد بن  عمر بن الخطاب وابنه عبد اهللا وأبو أيوب 

يبة وُبسرة بنت صفوان وسعد بن أبي وقاص في  في الرواية الثانية عنه، ومن وعائشة وأم حب بن عباس  انية عنه وا الرواية الث
ر بن زيد والزهري ومصعب بن سعد  ي رباح وأبان بن عثمان وجاب التابعين عروة بن الزبير وسليمان بن يسار وعطاء بن أب

لشافعي أصح الروايتين عنه وهشام بن عروة واألوزاعي وا ى بن أبي كثير وسعيد بن المسيب في  وأحمد وإسحق  ويحي
قول مالك.  والمشهور من 

“Sebagian yang lain menyelisihinya dengan berpendapat wajibnya wudhu orang 
yang menyentuh auratnya, ulama yang diriwayatkan berpendapat atas wajibnya 
wudhu –sesuai dengan yang disebutkan Al Haazimiy- dari kalangan sahabat Umar 
bin Khothob, anaknya Abdullah, Abu Ayyub Al Anshoriy, Zaid bin Khoolid, Abu 
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Huroiroh, Abdullah bin ‘Amr, Jabir, Aisyah, Ummu Habibah, Busroh bintu Shofwan, 
Sa’ad bin Abi Waqqoosh dalam pendapat kedua darinya dan Ibnu Abbas dalam 
pendapat kedua darinya Rodhiyallahu anhum. Dari kalangan Tabi’in yakni, Urwah 
bin Zubair, Sulaiman bin Yassaar, ‘Athoo’ bin Abi Robaah, Abaan bin Utsman, Jabir 
bin Zaid, Zuhri, Mush’ab bin Sa’ad, Yahya bin Abi Katsir, Sa’id ibnul Musayyib dari 
pendapatnya yang palih shah ih diantara 2 pendapatnya, Hisyaam b in Urwah, Al 
Auzaa’iy, Syafi’iy, Ishaq dan pendapat Malik yang masyhur”. 
 
3) hadits Tholiq, bahwa ia berkata : 

ي اللهِ َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلمَ َفَجاَء َرُجٌل َكأَنهُ َبَدِوي، فـََقاَل: يَا نَ  ِبي اللِه، َما تـََرى ِفي َمس َقِدْمَنا َعَلى نَِب
ُمْضَغةٌ ِمْنهُ «الرُجِل ذََكرَُه بـَْعَد َما يـَتـََوضأُ؟ فـََقاَل:   َعةٌ ِمنْهُ «، أَْو قَاَل: »َهلْ ُهَو إِال »َبْض  

“kami sedang bersama Nabi �, lalu datang seseorang yang sepertinya adalah orang 
baduwi, ia berkata : ‘wahai Nabi Allah, apa pendapatmu tentang orang yang menyentuh 

dzakarnya, setelah ia berwudhu?. Nabi � menjawab : “bukankah ia daging yang tumbuh 
darinya” atau Beliau berkata : “bagian dari tubuh”” (HR. 4 ahli hadits, dishahihkan oleh 

Imam Ibnu Hibban, Thobroni, Ibnu Hazm dan Al Albani). 
 Hadits ini menunjukan bahwa karena kemaluan adalah bagian dari 
tubuh, sehingga menyentuhnya sama seperti menyentuh bagian tubuh 
yang lain, seperti hidung dan semisalnya, yang tentu saja tidak 
membatalkan wudhu. Diantara ulama yang berpendapat tidak batal 
wudhu yaitu kata syaikh Mahmud : 
تين عنه، وحذيفة  بن مسعود وابن عباس في إحدى الرواي فذكر الحازمي أن علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وعبد اهللا 

يد بن  في إحدى الروايتين عنه، وسع ي وقاص  الدرداء وسعد بن أب المسيب في إحدى بن اليمان وعمران بن حصين وأبا 
الروايتين عنه، وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وربيعة بن عبد الرحمن وسفيان الثوري وأبا حنيفة وأصحابه رأوا ترك 

 الوضوء من مس الذكر.
“Al Hazimiy menyebutkan bahwa Ali bin Abi Tholib, ‘Amaar bin Yaasir, Abdullah bin 
Mas’ud, Ibnu Abbas dalam salah satu pendapatnya, Khudzaifah ibnul Yamaan, 
‘Imroon bin Khushain, Abu Dardaa’, Sa’ad bin Abi Waqoosh dalam salah satu 
pendapatnya, Sa’id ibnul Musayyib dalam salah satu pendapatnya, Sa’id bin Jubair, 
Ibrohim An Nakhoo’iy, Robii’ah bin Abdur Rokhman, Sufyaan Ats-Tsauri, Abu 
Hanifah, dan teman-temanya berpendapat t idak berwudhu bagi orang yang 
menyentuh kemaluan”. 
 Untuk melakukan tarjih dari 2 pendapat para ulama yang 
bertentangan ada yang melakukannya dengan metode tarjih dan ada 
juga yang melakukannya dengan metode penggabungan. Bagi sebagian 
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ulama yang melakukan tarjih, maka mereka akan memilih pendapat 
batalnya wudhu, karena menyentuh kemaluan. Alasan mereka, 
sebagaimana dikatakan Syaikh Mahmud : 

حديث طلق ـ أي الرابع ـ أن حديث طلق لم يحتج  قال البيهقي (يكفي في ترجيح حديث ُبسرة ـ أي األول ـ على
جاب على عدمه. ، وحديث بسرة قد احتجا بجميع رواته) فهذه أولى الحجج في ترجيح اإلي  الشيخان بأحد من رواته

“Baihaqi berkata : “cukup melakukan tarjih pada haditsnya Busroh-yang pertama- 
(yang mewajibkan wudhu), atas haditsnya Tholaq-yang keempat- (yang t idak 
mewajibkan wudhu). Alasannya, hadits Tholaq para perowinya t idak dijadikan  
hujjah oleh Bukhori-Muslim, sedangkan hadits Busroh, semua perowinya dijadikan  
hujjah oleh Bukhori-Muslim. Maka in i lebih utama berhujjah untuk menguatkan 
pendapat yang wajibkan wudhu dibanding pendapat yang menafikannya”. 
 Alasan lainnya lagi, kata Syaikh Mahmud : 

جد من يعرفه.  قيس بن طلق فلم ن سألنا عن  فعي: قد  لمعتبرين. قال الشا إن حديث طلق ضعفه عدد كبير من األئمة ا
به حجة. والمعلوم أن حديث طلق بن علي هو من رواية ابنه قيس  وقال أبو حاتم وأبو ُزرعة: قيس بن طلق ممن ال تقوم 

، ومروان مطعون بن طلق، في حين أن األئمة الذين ضعفوا حديث بسر  ة إنما ضعفوه من طريق عروة عن مروان عن بُسرة
قطني  سرة مباشرة، ففي صحيح ابن ِحبان وسنن الدار  َزيمة وغيره جزموا بأن ُعروة سمعه من ُب في عدالته، ولكن ابن ُخ

قته« فصد يفهم هذا». قال عروة فسألت ُبسرة  سقط تضع حاكم ، في زَيمة وال .وبمثل هذا أجاب ابن ُخ  
“Hadits Tholaq dilemahkan oleh banyak Aimah yang mu’tabar. Syafi’I berkata : 
‘kami bertanya tentang Qois bin Tholaq, maka kami t idak mendapatkan orang yang 
mengenalnya’. Abu Hatim dan Abu Zur’ah berkata : ‘Qois bin Tholaq adalah dari 
kalangan perowi yang t idak bisa tegak padanya hujjah. Sudah diketahui bahwa 
haditsnya Tholaq bin Ali Rodhiyallahu anhu adalah dari riwayat anaknya Qois bin 
Tholaq. Sedangkan Aimah yang mendhoifkan hadits Busroh Rodhiyallahu anhu, 
hanyalah mendhoifkannya dari jalan Urwah dari Marwan dari Busroh, Marwan 
tercela dalam ‘adalahnya, namun Ibnu Khuzaimah dan selainnya memastikan 
bahwa Urwah mendengar langsung dari Busroh. Dalam Shohih Ibnu Hibban dan 
Sunan Daruquthni : “Urwah berkata, aku bertanya kepada Busroh, lalu ia 
membenarkannya”. Dengan riwayat sepert i ini, Ibnu Khuzaimah dan Al Hakim telah 
menjawab alasan pelemahannya, maka gugurlah pendhoifan haditsnya Busroh”. 
 Imam Ibnu Utsaimin dalam “Al Ushul min ilmil Ushul” menambahkan 
sisi tarjihnya, kata beliau : 

 فيرجح األول؛ ألنه أحوط، وألنه أكثر طرقاً، ومصححوه أكثر، وألنه ناقل عن األصل، ففيه زيادة علم.
“Yang Rojih yang pertama (wajib wudhu), karena ini lebih hati-hati, lebih banyak 
jalannya dan dishahihkan oleh lebih banyak ulama. Juga ini adalah memalingkan  
dari hukum asal, maka didalamnya ada tambahan ilmu”. 
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 Adapun sebagiannya lagi melakukan jam’ul dalilain 
(mengkompromikan 2 dalil) yakni mereka mengatakan yang 
membatalkan wudhu apabila menyentuhnya dengan syahwat. Imam Al 
Albani dalam “Tamamul Minnah” berkata : 

المس الذي ال يوجب الوضوء إنما  شارة لطيفة إلى أن  قلت : قوله صلى اهللا عليه وسلم : " إنما هو بضعة منك " فيه إ
حالة يمكن تشبيه مس العضو بمس عضو آخر من الجسم بخالف ما إذا  هو الذي ال يقترن معه شهوة ألنه في هذه ال

يقترن عادة بشهوة وهذا أمر بين كما ترى وعليه فالحديث  مسه بشهوة فحينئذ ال يشبه مسه مس العضو اآلخر ألنه ال
بغير شهوة ال  ليس دليال للحنفية الذين يقولون بأن المس مطلقا ال ينقض الوضوء بل هو دليل لمن يقول بأن المس 
بدليل حديث بسرة وبهذا يجمع بين الحديثين وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية في  ينقض وأما المس الشهوة فينقض 

 بعض كتبه على ما أذكر
أعلم  واهللا 

“Sabda Nabi � : ‘ia hanyalah bagian tubuhmu”. Ini adalah isyarat yang halus bahwa 
menyentuh yang t idak mewajibkan wudhu, hanyalah jika tidak dibarengi dengan 
syahwat, karena dalam hal in i, dapat diserupakan dengan menyentuh anggota 
tubuh  lainnya dari tubuh, berbeda jika menyentuhnya dengan syahwat, maka 
ketika itu t idak dapat diserupakan dengan menyentuh anggota tubuh lainnya, 
karena umunya menyentuh bagian anggota tubuh selain faraj t idak dibarengi 
syahwat. Ini adalah perkara yang jelas, sebagaimana engkau lihat. Hadits ini bukan  
dalil bagi Hanaf iyah yang berpendapat menyentuh faraj secara mutlak t idak 
membatalkan wudhu, namun ini adalah dalil bagi yang berpendapat menyentuh 
tanpa syahwat dapat membatalkan wudhu. Adapun menyentuhnya dengan syahwat 
dapat membatalkan wudhu dengan dalil had its Busroh. Ini adalah cara 
mengkompromikan 2 hadist ini dan ini adalah pilihannya Syaikhul Islam Ibnu 
taimiyyah dalam sebagian kitab-kitabnya yang aku sebutkan. Wallohu A’lam”. 
 Kami memandang lebih tepat menggunakan metode jama’ 
(kompromi), karena dengannya kita dapat mengamalkan 2 hadits ini 
secara bersamaan. Terlebih lagi kedua hadits ini shahih. Apa yang 
dinukilkan oleh Syaikh Mahmud bahwa hadits Tholaq terdapat masalah 
pada sanadnya karena perowinya, yakni anak Tholaq Rodhiyallahu anhu 
sendiri Qois bin Tholaq, dimajhulkan dan dilemahkan oleh para ulama, 
kami jawab : bahwa Qois bin Tholaq telah ditsiqohkan oleh sebagian 
ulama lainnya, kata Imam Ibnu Ma’in : “شيوخ يمامية ثقات” (Syaikh 

Yamamiyah, tsiqoh). Begitu juga Imam Al’ijli dan Imam Ibnu Hibban 
mentautsiqnya. Imam Tirmidzi setelah meriwayatkan haditsnya berkata : 

َحِديُث أَْحَسُن َشْىٍء رُوَِى ِفى َهَذا اْلبَابِ   َوَهَذا اْل
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”hadits ini adalah yang paling bagus dari beberapa hadits yang diriwayatkan dalam 
bab ini”. 
Dalam “Subulus Salam” Imam Shon’aniy menukil perkataan Imam 
Thohawi : 

َحهُ الطبَـَرانِي َواْبُن َحْزمٍ  ُر ُمْضَطرٍِب َوصَح  َوقَاَل الطَحاِوي : إْسنَاُدهُ ُمْستَِقيٌم غَيـْ
”Sanadnya lurus, tidak goncang, dishahihkan oleh Imam Thobroniy dan Ibnu 
Hazm”. 
Bahkan Imam Syaukani dalam “Nailul Author” menukil ulama yang 
menguatkan haditsnya sahabat Tholaq dibanding shohabiyah Busroh, 
kata beliau : 

َبُت ِمنْ  ُس َوقَاَل : ُهَو عِْنَدنَا أَثـْ اْلَفال  َحهُ َعْمُرو بُْن َعِلي َوَصح . يِث ُبْسرَةَ  َحِد  
نَا  ي أَنُه قَاَل : ُهَو ِعنَْد ِث ُبْسَرةَ َورُِوَي َعْن َعِلي بِْن اْلَمدِيِن ِمْن َحدِي َأْحسَُن   

”Dishahihkan oleh ‘Amr bin Ali Al Falaas, katanya : ‘ia menurut kami lebih kokoh 
dari haditsnya Bushroh”. Diriwayatkan dari Ali Ibnul Madin iy bahwa ia berkata : ‘ia 
menurut kami lebih bagus dari haditsnya Busroh’”. 

 Kami memandang yang rajih adalah dengan menggunakan 
teknik jama’ (penggabungan) hadits-hadits tersebut, dimana pendapat 
yang terpilih adalah batalnya wudhu jika menyentuh kemaluan 

dengan syahwat, sebagaimana yang dirajihkan oleh Imam Al Albani. 
 
4). Makan Daging Onta 
Para ulama berselisih pendapat tentang batalnya wudhu bagi yang 
memakan daging unta. Syaikh Mahmud menyebutkannya, kata beliau : 

بن  األربعة وا فُنسب إلى الخلفاء  ل من حيث نقُض الوضوء على رأيين:  ي أكل لحم الجما وقد اختلف المسلمون ف
مامة ومالك وأبي حنيفة والشافعي أن أكل لحم الَجزور ال ينقض  بن عباس وأبي الدرداء وأبي أ مسعود وأُبي بن كعب وا

بن المنذر وا بن ُخزَيمة والبيهقي وأصحاب الحديث مطلقًا، وجماعٌة من الوضوء. وذهب أحمد وإسحق بن راُهَويه وا
ا الرأي إلى الشافعي في قول له، وإلى محمد بن الحسن  الصحابة إلى أن أكل لحم الَجُزور ينقض الوضوء، وُنسب هذ

ح الحديث في لحوم اإلبل قلنا به. ونحن نقول ن فعي أنه قال: إن ص عم قد من األحناف. هذا وقد روي عن اإلمام الشا
صح الحديث. قال البيهقي وهو شافعي المذهب (بلغني عن أحمد بن حنبل وإسحق بن إبراهيم الحنظلي ـ أي ابن 

حديث البراء بن عازب وحديث  -صلى اهللا عليه وسلم  -راُهَويه ـ أنهما قاال قد صح في هذا الباب حديثان عن النبي 
 جابر بن سمرة)

”Kaum Muslimin berselisih pendapat tentang hukum memakan daging unta dari sisi 
membatalkan wudhu kepada 2 pendapat. Dinisbahkan kepada kholifah yang 4, Ibnu 
Mas’ud, Ubay bin Ka’ab, Ibnu Abbas, Abu Dardaa’ dan Abu Umaamah Rodhiyallahu  
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anhum, Malik, Abu Hanifah dan Syafi’I bahwa memakan daging unta t idak 
membatalkan wudhu.  
Ahmad, Ishaq bin Rohawaih, Ibnul Mundzir, Ibnu Khuzaimah, Baihaqi, Ulama hadits 
secara mutlak dan sekelompok sahabat, berpendapat bahwa memakan daging unta 
membatalkan wudhu. Dinisbahkan pendapat ini juga kepada Syafi’I tentang 
ucapannya dalam masalah in i dan kepada Muhammad ibnul Hasan dari kalangan  
Hanafiyah. Ini karena diriwayatkan bahwa Imam Syafi’I berkata : ‘jika shahih  
haditsnya tentang memakan unta (dapat membatlkan wudhu), maka kami 
berpendapat dengannya. Kami katakan benar shahih haditsnya. Baihaqi berkata 
yang ia merupakan ulama madzhab Syafi’I : ‘telah sampai kepadaku bahwa Ahmad 
bin Hambal dan Ishaq bin Ibrohim yakni Ibnu Rohawaih, keduanya berkata bahwa 
telah shahih dalam bab ini 2 hadits dari Nabi �, haditsnya Baroo’ bin Aazib dan 
haditsnya Jaabir bin Samuroh’”. 
Haditsnya sebagai berikut : 
1. Hadits Baroo’ bin ‘Aazib Rodhiyallahu anhu, bahwa ia berkata : 

لَ ». َها تـََوضُئوا ِمنْـ « عَِن الُْوُضوِء مِْن ُلُحوِم اِإلِبِل فـََقاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-ُسِئلَ َرُسوُل اللهِ  َوسُِئ
ِم فـََقالَ  ُلُحوِم اْلغََن ِمنـَْها « َعْن  َل ». الَ تـَتـََوضُئوا  ِإلِبِل فـََقا ى َمَباِرِك ا لَ عَِن الصالَِة ِف َصلوا ِفى « َوُسِئ الَ ُت

لَ عَِن الصالَِة ِفى َمَرابِِض اْلغََنِم فَـ ». َمَباِرِك اِإلِبِل فَِإنـَها ِمَن الشَياِطيِن  نـَها بـَرََكٌة « َقاَل َوُسِئ َصلوا ِفيهَا فَِإ
« 

“Rasulullah �  ditanya tentang wudhu karena makan daging unta, maka jawaban 

Nabi � : “Berwudhu karenanya”. Ditanya tentang makan daging Kambing, jawabnya 

: “tidak berwudhu karenanya”. Ditanya tentang sholat di kandang Unta, jawabnya : 

“janganlah sholat di kandang Unta, karena  ini sarangnya setan”. Ditanya tentang  

sholat di kandang Kambing, jawabnya : “sholat disana karena itu berkah” (HR. Abu 
Dawud dan ini lafadznya, HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah, dishahihkan oleh Imam Al 

Albani). 
2. Hadits Jaabir bin Samuroh Rodhiyallahu anhu, bahwa ia berkata : 

اللهِ  َنِم قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َأن َرُجالً َسَأَل َرُسوَل  لُُحوِم الَْغ َوضأُ ِمْن  َوضأْ َوِإْن « أَأَتـَ ِشْئَت فـَتـَ ِإْن 
َل ». ِشْئَت َفالَ تَـَوضأْ  اِإلبِلِ قَا ِمْن لُُحوِم اِإلبِِل « قَاَل أَتـََوضُأ ِمْن ُلُحوِم  ى  قَالَ ». نـََعْم فـَتـََوضْأ  ُأَصلى ِف

ِم قَاَل  َل ». نـََعْم « َمرَاِبِض اْلغََن ى مََباِرِك اِإلِبِل قَا »الَ « قَاَل ُأَصلى ِف  
“bahwa seorang bertanya kepada Rasulullah � : ‘apakah aku berwudhu kerena makan 

daging kambing?’. Nabi �  menjawab : “Jika mau berwudhu, jika mau tidak usah 

berwudhu”. Tanyanya lagi : ‘apakah berwudhu karena memakan daging unta?’. Jawab 
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Beliau : “iya berwudhu karena memakan daging unta”. Tanyanya lagi : ‘bolehkah aku 
sholat di kandang Kambing?’. Jawabnya : “Iya”. Tanyanya lagi : ‘Bolehkan sholat di 

kandang Unta?’. Jawabnya : “Tidak boleh”” (HR. Muslim). 
 Sehingga berdasarkan hadits yang shahih ini, maka pendapat yang 
kuat makan daging Unta membatalkan wudhu, dan tidak perlu ragu 
untuk menerima pendapat ini demi melihat 4 kholifah dikatakan tidak 
berpendapat dengannya. Imam Al Albani berkata ketika mengkritik pihak 
yang merasa aneh dalam masalah ini, kata beliau : 

 وقال النووي : هذا المذهب أقوى دليال وإن كان الجمهور على خالفه . انتهى
م من الصحابة والتابعين " قلت : إال أنه يقال : كيف خفي حديث جابر والبراء على الخلفاء الراشدين والجمهور األعظ

هذا االستفهام ال طائل تحته بعد أن صح الحديث عنه صلى اهللا عليه وسلم باعتراف المؤلف فال يجوز تركه مهما كان 

 المخالفون له في العدد والمنزلة فإن حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إنما " يثبت بنفسه ال بعمل غيره من بعده "
”Imam Nawawi berkata : ‘madzhab ini lebih kuat dalillnya, sekalipun jumhur 
menyelisihinya-selesai-. 
Namun perkataan Imam Nawawi : ‘bagaimana bisa ini tersembunyi, haditsnya 
Jaabir dan Baroo’ dari kholifah 4 dan mayoritas besar dari kalangan sahabat dan 
Tabi’in?’. aku (Imam Al Albani) berkata : ‘pertanyaan ini t idak layak diajukan setelah 
hadistnya Shahih dari Nabi � dengan sepengatahuan penulisnya, maka t idak boleh 
meninggalkannya sekalipun banyak yang menyelisihinya, karena hadits Rasulu llah � 
hanyalah ia tetap dengan dirinya sendiri, t idak karena diamalkan oleh selainnya 
setelahnya”. 
 

5. Yang diperselisihkan sebagai pembatal wudhu, namun yang kuat adalah 
tidak membatalkan wudhu. 
1). Menyentuh wanita secara mutlak. Para ulama berselisih pendapat 
tentangnya, Syaikh Mahmud berkata : 

لمرأة هل ينقض الوضوء أم ال ينقض، على أقوال: فذهب عبد اهللا بن مسعود وعبد  اختلف األئمة والفقهاء في لمس ا
يعة والشافعي إلى أن لمس المرأة ينقض الوضوء. وذهب علي بن أبي طالب وعبد اهللا بن عباس  زهري ورب اهللا بن عمر وال

ير والشعبي وعطاء وطاووس وأبو حنيفة وأبو يوسف وابن جرير وأبي بن كعب والحسن ومجاهد وقتادة وسعيد بن جب

الطبري إلى أنه غير ناقض. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إال إذا تباشر الفرجان وانتشر الذَكر وإن لم يُْمذٍ. وذهب مالك 
ه إلى أن اللمس بشهوة ناقض  وأحمد وإسحق بن راُهوي

”para Imam dan Fuqoha berselisih pendapat tentang menyentuh wanita, apakah 
membatalkan wudhu atau t idak, menjadi beberapa pendapat : 
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Abdullah bin Mas’ud dan Abdullah bin Umar Rodhiyallahu anhuma, Zuhriy, Robi’ah 
dan Syafi’I berpendapat bahwa menyentuh wanita membatalkan wudhu. Ali bin Abi 
Tholib, Abdullah bin Abbas dan Ubay bin Ka’ab Rodhiyallahu anhum, Hasan (Al 
bashri), Mujahid, Qotadah, Sa’id bin Jubair, Sya’bi, Athoo’, Thawus, Abu Hanifah, 
Abu Yusuf, Ath-Thobari berpendapat t idak membatalkan wudhu. Abu Hanifah dan 
Abu Yusuf berkata : ‘kecuali jika kemaluan laki-lak i dan wanitanya bersentuhan, dan 
kemaluannya menegang sekalipun belum keluar madzinya. Malik, Ahmad, Ishaq bin 
Rohawaih berpendapat menyentuh wanita dengan syahwat membatalkan wudhu”. 
 Dalil bagi yang berpendapat menyentuh wanita membatalkan wudhu 
adalah dhohir ayat Al Qur’an, dimana Allah Subhanahu wa Ta'alaa 
berfirman : 

ْسُتمُ  َأوْ  فـَتـََيمُموا َماءً  َتِجُدوا فـَلَمْ  النَساءَ  َالَم  
“atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka 
bertayamumlah kamu” (QS. An Nisaa’ (4) : 43 & QS. Al Maidah (5) : 6). 

Firman Allah Subhanahu wa Ta'alaa “menyentuh perempuan”, mereka 
beristidlaal dengan dhohirnya, yakni batalnya tayamum/wudhu karena 
menyentuh perempuan secara mutlak. Mereka juga berdalil dengan 
perkataan Umar Rodhiyallahu 'Anhu, kata beliau : 

 ةَ  إِن سِ  ِمنَ  الُْقبـَْل َها فـَتََـوضئُوا اللْم  ِمنـْ
“Sesungguhnya mencium termasuk menyentuh, maka berwudhulah darinya” (HR. 
Daruquthni dan selainnya, dishahihkan Imam Daruquthni). 
Juga perkataan anaknya, Ibnu Umar Rodhiyallahu 'Anhu : 

لِ  قـُبـْلَةِ  ِفى يـَقُولُ  َكانَ  أَنهُ  هُ  الرُج هُ  قـَبلَ  َومَنْ  اْلُمالََمَسةِ  ِمنَ  بَِيِدهِ  َوَجسهِ  اْمرَأََت َها أَوْ  اْمرَأََت اْلُوُضوءُ  َعلَْيهِ  َوَجبَ  فـََقدْ  بَِيدِهِ  َجس  
“bahwa Ibnu Umar berkata tentang seorang yang mencium wanita dan meraba 
dengan tangannya termasuk adalah menyentuh dan barangsiapa yang mencium 
istrinya atau merabanya dengan tangannya, maka wajib baginya berwudhu” (HR. 
Daruquthni dan selainnya, dishahihkan oleh Imam Daruquthni). 
Abdullah bin Mas’ud Rodhiyallahu 'Anhu berkata juga : 

ا اللْمسِ  ِمنَ  اْلُقبـْلَةُ  اْلُوُضوءُ  َوِفيَه  
“Mencium adalah menyentuh dan wajib wudhu padanya” (HR. Daruquthni dan 
selainnya, dishahihkan oleh Imam Daruquthni). 
Dan juga dengan hadits dari Muadz bin Jabal Rodhiyallahu 'Anhu kata 
beliau: 

ه اهللا صلى- النِبى  أَتَى لَ  َرُجلٌ  -وسلم علي ُهَما َولَْيسَ  اْمَرأَةً  َلِقىَ  الً َرجُ  أََرأَْيتَ  اللهِ  َرُسولَ  يَا فـَقَا نـَ  َمْعِرَفةٌ  بـَيـْ
لُ  يَأْتِى فـََلْيسَ  ِتهِ  ِإلَى َشيًْئا الرُج َها ُهوَ  أَتَى َقدْ  ِإال  اْمَرَأ ِمْعَها لَمْ  أَنهُ  ِإال  ِإلَيـْ الَةَ  أَِقمِ (  اللهُ  فَأَنـَْزلَ  قَالَ . ُيَجا الص 
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لِ الل  ِمنَ  َوزَُلًفا النـَهارِ  َطَرَفىِ  َسَناتِ  ِإن  ْي اِكرِينَ  ِذْكَرى َذلِكَ  السيَئاتِ  ُيْذِهْبنَ  اْلَح أَ  أَنْ  فََأَمَرهُ ) لِلذيـَتـََوض 
ذٌ  قَالَ . َويَُصلىَ  تُ  ُمعَا ةً  لِلُْمْؤِمِنينَ  أَمْ  َخاصةً  َلهُ  َأِهىَ  اللهِ  َرُسولَ  يَا فـَقُْل ةً  لِلُْمْؤِمِنينَ  بَلْ  « قَالَ  َعام َعام «  

“Seorang mendatangi Nabi Sholallahu 'A laihi wa Salam, ia berkata : ‘wahai Rasulullah, 

bagaimana pendapatmu jika ada seseorang bertemu dengan wanita yang tidak dikenalnya, 

laki-laki tadi bukan mendatangi istrinya, namun ia berbuat dengan perempuan tersebut 

namun tidak sampai berhubungan badan?’. Lalu turunlah ayat : “Dan dirikanlah 
sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan 

daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) 
perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat” (QS. 

Huud (11) : 114). Maka Beliau memerintahkan untuk berwudhu lalu sholat. Muadz 
berkata : ‘wahai Rasulullah apakah itu khusus baginya atau untuk semua mukmin. Nabi 

Sholallahu 'Alaihi wa Salam menjawab : “Bahkan untuk semua Mukmin”. (HR. Tirmidzi, 
Ahmad dan selainnya). 

 Namun istidlaal madzhab yang mengatakan wajibnya wudhu bagi yang 
menyentuh wanita, dapat didiskusikan sebagai berikut : 
1. Makna ayat yang mengatakan “atau menyentuh wanita”, tidak 

dipahami sebagaimana dhohirnya. Karena menyentuh wanita dalam 
ayat diatas yang dimaksud adalah Jimaa’ (berhubungan badan), 
alasannya : 

1. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya berkata : 
اءَ  الَمْسُتمُ  أَوْ : { قوله وأما تم: "فقرئ}  النَس ى في واألئمة المفسرون تلفواخ" المستم"و" لََمْس ك، معن  على ذل

:قولين ك أن: "أحدهما  ُموُهن  َوإِنْ {  لقوله الجماع؛ عن كناية ذل ُتمْ  َوقَدْ  تََمسوُهن  أَنْ  قـَْبلِ  ِمنْ  طَلْقُت  فَرِيَضةً  لَُهن  فـَرَْض
ُتمْ  َما فَنِْصفُ  تُمُ  إَِذا َمنُواآ الذِينَ  أَيـَها يَا: { تعالى وقال] 237: البقرة} [ فـَرَْض  قـَْبلِ  ِمنْ  طَلْقتُُموُهن  ُثم  اْلُمْؤِمنَاتِ  َنَكْح

].49: األحزاب} [ تـَْعَتدونـََها ِعدةٍ  ِمنْ  عَلَْيِهن  َلُكمْ  فََما تََمسوُهن  أَنْ   
ر،جب بن سعيد عن إسحاق، أبي عن سفيان، عن وَكِيع، حدثنا األشج، سعيد أبو حدثنا: حاتم أبي ابن قال  ابن عن ي

ُتمُ  أَوْ : { قوله في عباس  والحسن، وطاوس، ومجاهد، كعب، بن وأبيّ  علي، عن ورُوي. الجماع: قال}  النَساءَ  لََمْس
د عمير، بن وُعبَيد ر، بن وسعي ْعبي، جبي ل وقتادة، والش ك نحوُ - حيان بن ومقات .ذل  
د حدثني: جرير ابن وقال دَة، بن ُحَمي ، حدثنا ُزرَيع، بن يزيد حدثنا َمْسَع ر بن سعيد عن ِبْشر، أبي عن شُعبة : قال جبي

ل اللمس، ذكروا لي من ناس فقا  عباس ابن فأتيت: قال: الجماع اللمس: العرب من ناس وقال. بالجماع ليس: الموا
لي من ناسا إن: له فقلت لي فقالت اللمس، في اختلفوا والعرب الموا . الجماع: العرب وقالت. بالجماع ليس. الموا
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لي من كنت: قلت كنت؟ الفريقين أيّ  من: قال لي فريقُ  غُلب: قال. الموا اشرة والمس اللمس إن. الموا : والمب
.شاء بما شاء ما يكني اهللا ولكن الجماع،  

“adapun firman Allah : “atau menyentuh wanita”, maka dibaca ‘lamastum’ dan 
‘laamastum’. Para ahli tafsir dan Aimah berbeda pendapat tentang makna ayat 
tersebut, salah satunya berkata : ‘maknanya adalah kiasan dari berhubungan 
badan’. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'alaa : “Jika kamu 
menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal 
sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari 
mahar yang telah kamu tentukan itu” (QS. Al Baqoroh : 237) dan Firman-Nya : 
“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan 
mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka 
bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu” (QS. Al Ahzaab : 
49). 
Ibnu Abi Hatim berkata : ‘haddatsanaa Abul Asyji, haddatsanaa Wakii’, dari 
Sufyaan dari Abi Ishaq dari Sa’id bin Jubair dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya : 
“atau menyentuh wanita”, beliau berkata, yakni berhubungan badan. 
Diriwayatkan dari Ali dan Ubay bin Ka’ab Rodhiyallahu 'Anhuma, Mujahid, 
Thawus, Hasan, ‘Ubaid bin ‘Umair, Sa’id bin Jubair, Sya’biy, Qotadah dan Muqotil 
bin Hayyan, semisal hal tersebut. 
Ibnu Jariir berkata : ‘haddatsanii Humaid b in Mas’adah, haddatsanaa Yaziid bin  
Zuroi’, haddatsanaa Syu’bah, dari Abi Bisyr dari Sa’id b in Jubair ia berkata, 
mereka menyebutkan tentang makna menyentuh. Berkata para mawali (bekas 
budak) : ‘itu bukan Jimaa’’. Orang Arab berkata : ‘menyentuh adalah jimaa’’. 
Oleh karena aku menemui Ibnu Abbas Rodhiyallahu 'Anhu , lalu aku berkata : 
‘orang-orang dari kalangan mawali dan arab asli, berselisih tentang makna 
menyentuh, mawali berkata, bukan jimaa’, sedangkan orang arab berkata, 
jimaa’. Ibnu Abbas Rodhiyallahu 'Anhu berkata : ‘engkau berada di pihak mana 
dari dua kelompok ini?’. Aku menjawab : ‘dari pihak mawali’. Ibnu Abbas 
Rodhiyallahu 'Anhu berkata : ‘mawali telah dikalahkan, sesungguhnya 
menyentuh dan mubasyaroh adalah jimaa’, namun Allah Subhanahu wa Ta'alaa 
mengkiasannya sesuai yang dikehendakinya”. 

Namun sebagian ulama yang berpendapat menyentuh wanita 
membatalkan wudhu menyodorkan makna lain, bahwa menyentuh 
disini adalah dalam makna hakikinya, yakni menyentuh dengan 
tangan, sebagaimana firman-Nya : 

ا َعلَْيكَ  نزلَْنا َولَوْ  بِأَيِْديِهمْ  فـَلََمُسوهُ  ِقْرطَاسٍ  ِفي ِكتَاًب  
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“Dan kalau Kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat 
menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri” (QS. Al An’aam (6) : 7). 

Dan juga hadits tentang kisah Maiz Rodhiyallahu 'Anhu yang mengaku 
telah berbuat zina, maka Rasulullah Sholallahu 'Alaihi wa Salam 
mengkonfirmasinya : 

لمست أو قبلت لعلك  
“Mungkin engkau menciumnya atau merabanya” (HR. Bukhori). 
Dalam hadits yang shahih, Nabi Sholallahu 'Alaihi wa Salam bersabda : 

اللمس زناها واليد  
“tangan, zinanya meraba”. 
Yang rajih dari makna ini adalah sebagaimana yang dikatakan Imam 
Thobari yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya : 

ك في القولين وأولى: جرير ابن قال ثم صو  ذل اءَ  الَمْسُتمُ  أَوْ : { بقوله اهللا عنى: قال من قول اببال  الجماع}  النَس

 ولم صلى ثم نسائه بعض قـَبّل أنه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن الخبر لصحة اللمس، معاني من غيره دون
 يتوضأ

“Ibnu Jariir berkata : ‘yang lebih utama dari 2 pendapat ini yang benar adalah, 
Allah memaksudkan “atau menyentuh perempuan” dengan Jimaa’ bukan makna 
menyentuh lainnya, karena shahihnya kabar dari Rasulullah Sholallahu 'Alaih i wa 
Salam bahwa Beliau mencium sebagian istri-istrinya, lalu sholat dan t idak 
berwudhu lagi” 
Kemudian Imam Thobari menyebutkan riwayat-riwayatnya yang nanti 
akan kita bawakan Insya Allah. 

2. Jika dilihat dari susunan pada ayat ini, maka makna menyentuh disitu 
adalah berhubungan badan. Demikian bunyi ayat lengkapnya : 
“dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air 

(kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka 
bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih)” (QS. Al Maidah (5) : 6). 

Imam Ibnu Utsaimin dalam “Syaroh Mumti’” berkata : 
 ك على دليالً  اآلية في أن ية إلى الطهارةُ  سمتقُ  حيث ذل رى وبدل، أصل  من كل  أسباب وبـُيـَنت وُكبرى، وصُغ

 الصالة إلى قمتم إذا آمنوا الذين أيها يا: قال تعالى اهللا أن ذلك وبيان والبدل، األصل حالتي في والُكبرى الصغرى

فق إلى وأيديكم وجوهكم فاغسلوا  بالماء طهارة فهذه} 6: المائدة{ الكعبين إلى وأرجلكم برءوسكم وامسحوا المرا
.ُصغرى أصلية  

م وإن: قال ثم ية بالماء طهارة وهذه. فاطهروا جنبا كنت .ُكبرى أصل  
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م وإن: قال ثم  فتيمموا ماء تجدوا فلم النساء المستم أو الغائط من منكم أحد جاء أو سفر" على أو" مرضى كنت
 النساء المستم أو: وقوله الصغرى، سبب بيانُ  هذا الغائط من منكم دأح جاء أو: وقوله البدل، هذا" فتيمُموا" فقوله
.الُكبرى سبب بيان هذا  

ناه ولو د، الجس  هو الذي المس  على حمل  وسكت الصغرى، للطهارة سببين فيها اهللا ذكر الكريمة اآلية لكانت بالي
رى الطهارة سبب عن اهللا م وإن: قال أنه مع الُكب نية البالغة خالف وهذا طهروافا جنبا كنت .القرآ  

د أن على دالة اآلية فتكون وعليه؛ بين ذكر تعالى اهللاُ  ليكون ،"جامعتم: "أي النساء أوالمستم: بقوله الُمرا  السب

ببَ  األكبر، السببَ  للطهارة، الموجبين هارتين األصغَر، والسغرى والطبرى األربعة، األعضاء في الص  جميع في والُك
مِ  طهارةُ  هو الذي والبُدل البدن، ه فقط؛ عضوين في التيمهارة فيها يتساوى ألنرى الط .والصغرى الُكب  

.الخارج بذلك النقضُ  فيكون شيءٌ  منه خرج إذا إال مطلقاً  الُوُضوءَ  ينقضُ  ال المرأة، مس  أن: فالراجح  
“dalam ayat in i menunjukan bahwasanya thoharoh dibagi menjadi ashliyah dan 
badal (pengganti), sughro (kecil) dan Kubro (besar). Dijelaskan juga setiap 
sughro dan kubro terdapat dalam 2 kondisi yakni pada asal dan badalnya. 
Penjelasannya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'alaa berfirman : “Hai orang-orang 
yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah 
mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) 
kakimu sampai dengan kedua mata kaki” . 
Maka ini adalah thoharoh dengan air ashliyah yang sughro. 
Lalu firman-Nya : “dan jika kamu junub maka mandilah”. 
Maka ini adalah thoharoh dengan air ashliyah yang kubro. 
Lalu firman-Nya : “dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari 
tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu t idak 
memperoleh air, maka bertayammumlah”.  
Maka makna bertayamumlah adalah badal dan ucapannya “atau kembali dari 
tempat buang air (kakus)” ini adalah penjelasan sebab sughro. Dan ucapannya 
“atau menyentuh perempuan” ini adalah sebab kubro. 
Seandainya kita bawa makna menyentuh disitu adalah meraba dengan tangan, 
niscaya ayat yang mulia in i Allah Subhanahu wa Ta'alaa menyebutkan 2 sebab 
untuk thoharoh sughro, lalu Allah Subhanahu wa Ta'alaa mendiamkan sebab 
thoharoh kubro, bersamaan dengan firman-Nya : “jika kamu junub, maka 
mandilah”. Maka hal ini menyelisihi sisi Balaghoh Al Qur’an”. 

2. Perkataan sahabat mulia Umar bin Khothob, anaknya Abdullah dan 
Abdullah bin Mas’ud Rodhiyallahu 'Anhum, bahwa menyentuh yang 
membatalkan wudhu termasuk mencium dan meraba dengan tangan 
adalah pendapat pribadi mereka masing-masing, dan sejumlah ulama 
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seperti Ali, Ubay dan Ibnu Abbas Rodhiyallahu 'Anhum jelas menyelisihi 
mereka, sehingga hal ini dikenal dalam istilah ulama ushul fiqih sebagai 
fatwa/madzhab shahabi. Dimana ketika terjadi perselisihan diantara 
mereka, maka wajib bagi seorang untuk mencari dalil terkuat yang 
dibawakan oleh masing-masing mereka sebagai ulamanya para sahabat. 
Dan kami condong kepada pendapatnya sahabat yang mengatakan tidak 
batalnya wudhu karena menyentuh wanita, selain Jimaa’ berdasarkan 
pada perbuatan Nabi Sholallahu 'Alaihi wa Salam yang mencium sebagian 
istrinya dan Beliau Sholallahu 'Alaihi wa Salam langsung sholat tanpa 
mengulangi wudhunya kembali. Haditsnya Insya Allah akan kami 
bawakan. 

3. Pendalilan mereka dengan kisah asbabun nuzul ayat 114 surat Hud, yang 
terdapat didalamnya perintah berwudhu, maka pada asalnya 
diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim dan ini lafadz Muslim 
dari sahabat Abdullah bin Mas’ud Rodhiyallahu 'Anhu, beliau berkata : 

لٌ  َجاءَ  ه اهللا صلى- النِبى  ِإلَى َرُج لَ  -وسلم علي ةً  َعالَْجتُ  ِإنى اللهِ  َرُسولَ  يَا فـَقَا ى ِفى اْمرََأ  الَْمِديَنةِ  أَقَْص
تُ  َوِإنى َها َأنْ  ُدونَ  َما ِمنـَْها َأَصْب فَاْقضِ  َهَذا فَأَنَا َأَمس  لَ . ِشْئتَ  َما ِفى  لَوْ  اللهُ  كَ َستـَرَ  َلَقدْ  ُعَمرُ  َلهُ  فـَقَا

لَقَ  الرُجلُ  فـَقَامَ  َشيًْئا -وسلم عليه اهللا صلى- النِبى  يـَُرد فـََلمْ  - قَالَ  - نـَْفَسكَ  َستـَْرتَ  َعهُ  فَانَْط  النِبى  فَأَتـْبـَ
ه اهللا صلى- الَةَ  أَِقمِ ( اآليَةَ  َهِذهِ  َعلَْيهِ  َوتَالَ  َدعَاهُ  َرُجالً  -وسلم علي ىِ  الص لِ  ِمنَ  َوزَُلًفا ارِ النـهَ  طََرَف  ِإن  اللْي

اِكرِينَ  ِذْكَرى َذِلكَ  السيَئاتِ  يُْذِهْبنَ  اْلَحَسَناتِ  لٌ  فـَقَالَ )  لِلذ  قَالَ  َخاصةً  لَهُ  َهَذا اللهِ  نَِبى  يَا اْلقَْومِ  ِمنَ  َرُج
.» َكافةً  لِلناسِ  بَلْ  «  

“Seorang mendatangi Nabi Sholallahu 'Ala ihi wa Salam, lalu berkata : ‘wahai Rasulullah 

aku bersentuhan dengan seorang wanita di pojok kota, aku bercumbu dengannya tanpa 
aku berjima dengannya, maka sekarang ini putuskan hukuman untukku’. Umar 

Rodhiyallahu 'Anhu berkata kepadanya : ‘Allah telah menutupi aibmu, sekiranya engkau 
menutupi dirimu sendiri’. Nabi Sholallahu 'Ala ihi wa Salam tidak bereaksi apapun. Maka 

laki-laki tadi pergi. Lalu Nabi Sholallahu 'Ala ihi wa Salam menyuruh memanggil laki- laki 
tersebut dan membacakan ayat : “Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang  

(pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya 
perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. 

Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat” (QS. Huud (11) : 114)”. Berkata se seorang 
diantara para sahabat, ‘Wahai Nabi Allah apakah ini khusus baginya?’. Nabi Sholallahu 

'Alaihi wa Salam bersabda : “Bahkan ini untuk manusia seluruhnya”. 
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 Adapun adanya tambahan dalam riwayat ini, dimana Rasulullah 
Sholallahu 'Alaihi wa Salam memerintahkan berwudhu kepadanya maka 
jawabannya dari 2 sisi : 
1. Imam Tirmidzi dan selainnya meriwayatkan hadits ini dari jalan Abdur 

Rokhman bin Abi Lailaa dari Muadz bin Jabal. Setelah meriwayatkan 
hadits ini, Imam Tirmidzi berkata : 

ُمَعاذٍ َوُمَعاُذ بُْن َجبٍَل َماَت فِ  َهَذا َحِديثٌ  ى ِخالَفَِة ُعَمَر لَْيَس ِإْسنَاُدهُ بُِمتِصٍل َعْبُد الرْحَمِن ْبُن أَِبى لَيـْلَى َلْم َيْسَمْع ِمْن 
َن َوَقْد رََوى َعنْ  ِست ِسنِي لَى ُغالٌَم َصِغيٌر اْبُن  َث  َوقُِتلَ ُعَمُر َوَعْبُد الرْحَمِن ْبُن أَِبى لَيـْ َذا اْلَحدِي ُعَمَر َورَآُه. وَرََوى شُْعبَُة َه

 ِبىْحَمِن ْبِن أَِبى لَيـَْلى َعِن النلر ٌل. -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َعْبِد الَْمِلِك بِْن ُعَميٍْر َعْن َعْبِد ا مُْرَس  
“hadits ini t idak bersambung sanadnya. Abdur Rokhman bin Abi Lailaa t idak 
mendengar Muadz bin Jabal, karena Muadz meninggal pada masa kekhilafahan  
Umar, sedangkan Abdur Rokhman masih berumumur 6 tahun ketika Umar 
meninggal dunia, ia meriwayatkan dari Umar dan melihatnya. Syu’bah 
meriwayatkan hadits ini dari Abdul Malik bin Umair dari Abdur Rokhman bin Abi 
Lailaa dari Nabi � secara mursal”. 
Dari penjelasan Imam Tirmidzi, maka riwayat ini yang shahih adalah 
mursal dan mursal termasuk kategori hadits dhoif.  

2. Seandainya kita terima bahwa riwayat ini adalah shahih, maka tidak 
serta merta dapat dijadikan dalil wajibnya wudhu karena menyentuh 
wanita, hanyalah perintah wudhu disitu untuk meminta agar diampuni 
kesalahannya dengan cara mengerjakan sholat atau berdoa. Dalam 
riwayat ini jelas sekali, bahwa wudhu tersebut karena untuk 
mengerjakan sholat. Imam Zailaa’I dalam “Nashbur Rayyah” berkata : 

ٌة ؛ ِألَنهُ إنَما أََمَرهُ  َحِديُث َمَع َضْعِفهِ َواْنِقطَاِعِه لَْيَس ِفيهِ ُحج . َوَهَذا اْل َخطِيئَِة َال لِْلَحَدِث  ِك َوِإزَالَِة اْل بـَربِالُْوضُوِء لِلت  
لسَالمُ أَتَاهُ رَُجٌل فـََقاَل لَُه : يَا َرُسوَل اللهِ اُْدعُ اللهَ ِلي َولَِذِلَك قَاَل لَهُ : { تـََوضأْ ُوُضوًءا َحَسنًا } َوقَْد َورََد { أَنهُ َعلَْيِه ا

ِطيئَةَ َوتـََوضأْ ُوُضوًءا َحَسنًا ، ُثم َصل رَْكَعتـَيْ  اُْكتُْم اْلَخ اَل : اللُهم فَذََكَر دَُعاًء } أَْن يـَُعاِفيَنِي ِمْن اْلَخطَايَا فـََقاَل لَُه :  ِن ُثم َق
يـَْغِسلُُه ِفي اْلُوضُوءِ َوفِ  . َخطَايَا مِْن ُكل ُعْضٍو  ُخرُوِج اْل ُمْسِلٍم َعْن أَِبي ُهَريـَْرةَ َحدِيُث  ي   

“hadits ini bersamaan dengan kelemahan dan keterputusan sanadnya t idak ada 
padanya hujah (wajibnya wudhu karena menyentuh wanita-pent.). hanyalah 
perintah wudhu untuk mencari berkah dan menghapuskan kesalahan bukan 
untuk hadats. Oleh karenanya, Nabi � bersabda : “berwudhulah dengan wudhu 
yang bagus”. Telah datang riwayat bahwa seseorang mendatangi Nabi � lalu  
berkata : ‘wahai Rasu lullah berdoalah kepada Allah untukku agar mengampuni 
kesalahan-kesalahanku’. Maka Nabi � bersabda : “sembunyikan kesalahanmu, 
lalu berwudhulah dengan wudhu yang bagus, lalu sholat 2 rakaat, lalu berdoa 
“Allahumma” dst..”. dalam riwayat Muslim dari Abi Huroiroh tentang hadits 
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keluarnya kesalahan dari set iap anggota wudhu ketika dibasuh dalam 
berwudhu”. 

 Berikut akan kami bawakan hadits-hadits yang dijadikan dalil oleh 
sekelompok ulama yang berpendapat tidak batalnya wudhu, karena 
menyentuh wanita secara mutlak. Diantaranya : 
1. Hadits Ummul Mukminin Aisyah Rodhiyallahu anha dengan berbagai 

lafadznya, yakni : 

 ِبىلن قـَبَل بـَْعَض ِنَساِئِه ُثم َخَرَج ِإَلى الصَالةِ َوَلْم يـَتـََوضأْ  -صلى اهللا عليه وسلم-َأن ا  
“bahwa Nabi � mencium sebagian istrinya, lalu keluar sholat tanpa berwudhu lagi” 

(HR. Tirmidzi, Ibnu Majah dan selainnya, dishahihkan oleh Imam Al Albani). 

Namun riwayat ini terdapat cacat, yakni riwayat ini berasal dari Habiib 
bin Abi Tsabit dari Urwah bin Zubair dari Aisyah. Cacatnya adalah 
Habiib, sekalipun perowi yang tsiqoh dan ulama fiqih, namun tidak 
pernah mendengar dari Urwah. Imam Tirmidzi berkata setelah 
meriwayatkan hadits ini : 

ِمنْ  ْم يَْسَمْع  َذا اْلَحدِيَث َوقَاَل َحبِيُب ْبُن أَِبى ثَابٍِت َل ُيَضعُف َه َد ْبَن ِإْسَماعِيَل  ُعْرَوةَ  قَاَل َوَسِمْعُت ُمَحم  
“aku mendengar Muhammad bin Ismail –Imam Bukhori- mendhoifkan hadits ini,  
katanya Habiib bin Abi Tsaabit t idak pernah mendengar dari Urwah”. 
Pendapat senada, bahwa Habiib tidak pernah mendengar dikatakan 
juga oleh Imam Abu Zur’ah, bahkan Imam Abu Hatim, sebagaimana 
yang dinukil oleh anaknya Imam Ibnu Abi Hatim dalam “Al Maroosil”  
berkata : 

ى عدم سماعه منه ( أى عن عروة ) ـ قال : و اتفاقهم على شىء يكون أهل الحديث اتفقوا على ذلك ـ يعنى عل
 حجة

“Ulama hadits bersepakat atas hal tersebut”. Yakni t idak mendengarnya Habiib  
dari Urwah. Kesepakatan mereka atas sesuatu adalah hujjah”. 

2. Lafadz lain : 

َديْهِ اْعِترَاَض الَْجنَازَِة َحتى ِإَذا  -يه وسلمصلى اهللا عل-ِإْن َكاَن َرُسوُل اللِه  لَُيَصلى َوِإنى لَُمْعَترَِضٌة بـَيَْن َي
 أََرادَ َأْن يُوِتَر َمسِنى بِرِْجِلهِ 

“jika Rasulullah �  hendak sholat –aku (Aisyah) tidur dihadapan Beliau, seperti 

terbentangnya jenazah dihadapan Beliau- sehingga jika Nabi � hendak sholat witir,  

beliau menyentuh kakiku (agar Aisyah minggir-pent.)” (HR. Nasa’I, Ahmad dan 
selainnya, dishahihkan oleh Imam Al Albani). 

3. Lafadz lain : 
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طِْن َقَدَمْيهِ لَيـَْلًة ِمَن اْلِفَراِش فَالْتَ  -صلى اهللا عليه وسلم-فـََقْدُت َرُسوَل اللِه  َمْسُتُه فَـَوقـََعْت َيِدى َعَلى َب
 َوُهَو ِفى الَْمْسِجِد َوُهَما َمْنُصوبـََتانِ 

“aku kehilangan Rasulullah � pada suatu malam dari tempat tidurku, maka aku 

mencari-carinya, maka tanganku mendapati kedua telapak kakinya sedangkan beliau 
dalam keadaan sujud, kedua telapak kakinya tegak” (HR. Muslim dan selainnya). 

4. Lafadz lain : 

لَْجَناَبةِ  -صلى اهللا عليه وسلم-ُكْنُت أَْغَتِسلُ أَنَا َوَرُسوُل اللهِ  ِديَنا ِفيهِ ِمَن ا ٍد َتْختَِلُف أَْي ِمْن ِإنَاٍء َواِح  
“aku pernah mandi janabah bersama Rasulullah � dari satu bejana, tangan kami 

saling berebutan menciduk air” (Muttafaqun alaih, ini lafadz Muslim). 
Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah : 

من إناء واحد نضع أيدينا معاً  -صلى اهللا عليه وسلم  -كنت أغتسل أنا والنبي   
“aku mandi bersama Nabi � dari satu bejana, kami mengambil air dengan tangan kami 

bersama-sama”. 
Istidlalnya, bahwa mandi janabah adalah ibadah untuk bersuci, 
bahkan ada wudhu didalamnya, seandainya menyentuh wanita 
membatalkan berwudhu/bersuci, niscaya Nabi � tidak akan mandi 
bareng dengan istrinya, karena pasti tidak terlepas dari saling 
menyentuh, apalagi digambarkan dalam hadits ini, tangan Nabi � 
saling bersentuhan dengan istri Beliau. 

5. Lafadz lain : 

ى ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -ُكْنُت أَنَاُم بـَْيَن َيَدْى َرُسوِل اللهِ  َجدَ َغَمَزِن َلِتِه ، فَِإَذا َس ى قِبـْ َوِرْجَالَى ِف
ُهَما ى ، فَِإذَا قَاَم بََسطْتـُ  فـَقََبْضُت رِْجَل

“aku tidur disisi Rasulullah �, sedangkan kedua kakiku diarah kiblat, jika Beliau �  

sujud, maka Beliau menyentuh kakiku, aku pun menariknya, jika Beliau berdiri, aku 
membentangkannya lagi” (Muttafaqun ‘Alaih). 

6. Dari Ummu Salamah Rodhiyallahu anha, beliau berkata : 

ُيفطر و   -صلى اهللا عليه وسلم  -أن رسول اهللا  م ثم ال  ال يُحدث وضوءاً كان يـَُقبلها وهو صائ  
“bahwa Rasulullah � menciumnya, padahal Nabi sedang puasa, lalu Beliau tidak 

berbuka dan tidak memperbaharui wudhunya” (HR. Ibnu Jariir Ath-Thobari dan 
dishahihkannya). 

 Dari hadits-hadits yang kami tampilkan ini, sangat jelas sekali 
perbuatan Nabi � dan pernyataan istri-istri Beliau seperti Aisyah dan 
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Ummu Salamah Rodhiyallahu anhumaa yang menegaskan bahwa Nabi � 
menyentuh para istrinya dalam keadaan punya wudhu dan Beliau tidak 
mengulangi wudhunya lagi. Sehingga madzhab yang rajih adalah 
menyentuh wanita tidak membatalkan wudhu secara mutlak.  
 Hanya saja pendapat yang mengatakan menyentuh wanita dengan 
syahwat dapat membatalkan wudhu tidak jauh dari kebenaran, namun 
batalnya bukan karena menyentuhnya, tapi karena biasanya seorang 
yang bersyahwat ketika menyentuh wanita akan keluar madzi yang telah 
disepakati bahwa keluarnya madzi membatalkan wudhu. Barangkali ini 
adalah isyarat dari perkataan istri Nabi �, Aisyah Rodhiyallahu anha : 

 مَ يـَُقبهُ عََلْيِه َوَسلى اللَصل ِبيَأْمَلَكُكمْ ِإلِْرِبهِ َكاَن الن لُ َوُهَو َصاِئمٌ ، َوَلِكنُه َكاَن   
“Nabi � mencium (istrinya) dalam keadaan berpuasa, namun Beliau adalah orang yang 

lebih kuat menjaga dirinya dibandingkan kalian” (Muttafaqun ‘Alaih). 
Imam Shon’aniy dalam Subulus Salam berkata tentang makna perkataan 
Ibunda Aisyah Rodhiyallahu anha : 

ةِ َوَال تـَتـََوهُموا أَنُكمْ  َحِديِث أَنُه يـَْنبَِغي َلُكمْ اِالْحتِرَاُز ِمْن اْلُقبـَْل يِْه  قَاَل اْلُعلََماُء : َمْعَنى اْل ِمْثُل َرسُوِل اللِه َصلى اللُه َعَل
أَْو هَ َوسَلَم ِفي اْستَِباَحتِ  َزاٌل أَْو شَْهوٌَة  نـَْها إنـْ ْن يـَتـََولَد َع ُن ِمْن ُوقُوِع اْلُقبـْلَِة َأ نـَْفَسُه َويَأَْم َيَجاُن نـَْفٍس أَْو َها ؛ ِألَنهُ يَْمِلُك 

ْم َال تَْأمَنُوَن َذلَِك فَطَرِيُقُكْم َكف النـْفِس عَْن َذلِكَ  ْحُو َذِلَك َوأَنـُْت  َن
“berkata ulama, makna had its adalah hendaknya kalian menjauhi mencium istri,  
janganlah kalian merasa seperti diri Rasu lullah � dalam masalah kebolehan 
mencium istri, karena Nabi � adalah orang yang dapat mengontrol dirinya dan 
aman dari perbuatannya mencium istrinya, keluar sperma atau syahwat atau 
terangsang dan semisalnya. Sedangkan kalian t idak akan aman dari t idak 
tercontrolnya nafsu kalian”. 
 
2). Muntah 
Para ulama berbeda pendapat apakah muntah dapat membatalkan 
wudhu atau tidak. Syaikh Mahmud dalam “Al Jaami’” berkata : 

حمد والثوري واألوزاعي، خالفاً لمالك والشافعي وأصحابهما  وهو ما عليه أبو حنيفة وأ
“yaitu wajibnya wudhu karena muntah adalah pendapatnya Abu Hanifah, Ahmad, 
Ats-Tsauri dan Al Auzaa’I, yang berseberangan pendapatnya adalah Malik, Syafi’I 
dan para sahabatnya”. 
Kemudian syaikh Mahmud menyebutkan beberapa dalil yang 
menunjukan bahwa muntah dapat membatalkan wudhu, yaitu : 
1. Haditsnya Abu Dardaa’ Rodhiyallahu anhu, kata beliau : 

هِ  َرُسوَل الل أَ. -صلى اهللا عليه وسلم-َأنتـََوض قَاَء فَأَفَْطَر فـَ  
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ُت ثَـْوبَ  أَنَا َصَبْبُت َلهُ اَن ِفى َمْسِجِد ِدَمْشَق َفَذَكْرُت َذلَِك َلُه فـَقَ فـََلقِي اَل َصَدَق   
“bahwa Rasulullah � muntah, lalu berbuka puasa, lalu berwudhu. Kemudian aku 
bertemu dengan Tsaubaan di masjid Damsyiq, lalu aku menceritakan hal tersebut 

kepadanya, maka beliau berkata : ‘benar, aku yang membawakan air wudhu untuk 
Beliau’” (HR. Tirmidzi dan selainnya, Imam Tirmidzi berkata : ‘hadits Husain yang  

paling shahih dalam bab ini’. Dishahihkan juga oleh Imam Al Albani). 
 Namun berdalil dengan hadits ini untuk menyatakan bahwa 
muntah membatalkan wudhu, ada 2 hal yang perlu diperhatikan : 
1. Sebagian ulama melemahkan hadits ini, Imam Nawawi dalam “Al 

Majmu” (2/55) berkata : 
قاله البيهقى وغيره من  وأما الجواب عن احتجاجهم بحديث أبي الدرداء فمن أوجه أحسنها انه ضعيف مضطرب 

 vالحفاظ
“Adapun jawaban terhadap pendalilan mereka dengan haditsnya Abu Darda, 
dari sisi ini adalah sanad yang paling baik, maka sebenarnya hadits ini adalah 
dhoif dan goncang, sebagaimana dikatakan oleh Al Baihaqi dan selainnya 
dari kalangan Hufadz”. 

2. Imam Ibnu Utsaimin dalam “Syarah Mumti’” berkata : 

 وأيضاً: هو مجرد فعل، ومجرد الفعل ال يدل على الوجوب؛ ألنه خاٍل من األمر
“dan juga, sekedar hal tersebut perbuatan Nabi � tidak menunjukan atas 
wajibnya hal itu, karena t idak ada perintah didalamnya”. 

 
2. Haditsnya Aisyah Rodhiyallahu anha, kata beliau : 

الَتِِه َما لَْم يـََتَكلمْ ِإَذا قَاَء أََحُدُكمْ ِفى َصالَِتهِ َأْو قـََلَس فـَْليـَْنَصِرْف فـَْلَيتـََوضأْ ُثم لَْيبِْن َعَلى َما َمَضى ِمْن صَ   
“Jika kalian muntah dalam sholat atau qolasa, maka berpalinglah, dan hendaknya 
berwudhu, lalu tetap lanjutkan sholat sebelumnya, selama tidak berbicara” (HR. 

Baihaqi, Daruquthni dan selainnya). 
Setelah Imam Daruquthni menyebutkan jalan-jalan yang banyak 
untuk hadits ini, beliau berkata : 

ٍج َوُهَو ُمْرَسٌل وَ  ْحَيى يـَُقوُل َهَذا ُهَو الصِحيحُ عَِن اْبِن ُجَرْي َد بَْن َي ُمَحم رٍ َسِمْعُت  لَنَا أَبُو بَْك أَما َحدِيُث اْبِن ُجَرْيٍج قَاَل 
اِئشَ  ْبِن أَبِى ُمَلْيَكَة َعْن َع لَْيَس ِبشَْىءٍ َعِن ا ةَ الِذى يـَْروِيِه ِإْسَماِعيلُ ْبُن َعياٍش فـَ  

“Abu Bakar berkata kepada kami, aku mendengar Muhammad bin Yahya berkata 
: ‘ini adalah shah ih dari Ibnu Juraij yaitu secara mursal. Adapun hadits Ibnu 
Juraij dari Ibnu Abi Mulaikah dari Aisyah Rodhiyallahu anhu yang diriwayatkan 
oleh Ismail bin ‘Ayyaasy, maka t idak ada apa-apanya”. 
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Imam Baihaqi setelah meriwayatkan hadits ini dalam sunnannya 
berkomentar : 

ٍج َعْن أَبِيهِ : لَْيَسْت َهِذِه الرَوايَ  الشاِفِعى ِفى َحِديِث اْبِن ُجَرْي -صلى اهللا عليه وسلم-ةُ بِثَابِتَةٍ عَِن النبِى قَاَل   
“Imam Syafi’I berkata tentang hadits Ibnu Juraij dari bapaknya, riwayat ini t idak 
tsabit dari Nabi �”. 
Imam Baihaqi sebelumnya juga berkomentar : 

 َحِديُث رََواهُ اْبُن َعي أَبُو أَْحَمَد : َهَذا اْل ُر قَاَل  ةَ وَِكالَُهَما غَيـْ ٍج َعْن أَبِيِه َعْن َعائَِش ًة قَاَل َعِن اْبِن ُجَرْي ةً َهَكَذا ، َوَمراٍش َمر
 َمْحُفوٍظ.

ثـَنَا أَبُو  اِب ْبنُ أَِبى ِعْصَمَة َحداْلَوه ثـَنَا َعْبُد  ْحَمُد ْبُن ُحَمْيٍد قَاَل طَاِلٍب : أَ {ج} َوَأْخبَـَرنَا أَبُو َسْعٍد َأْخبـََرنَا أَبُو َأْحَمَد َحد
شاِمييَن َصِحيحٌ ، َوَما رََوى َعْن أَ  اِعيُل ْبُن عَياٍش َما َرَوى عَْن ال ْبَن َحْنَبٍل يـَُقوُل ِإْسَم َجازِ فَـلَْيَس َسِمْعُت َأْحَمَد  ْهِل اْلِح

لنِبى ِبَصِحيٍح. قَاَل : َوَسأَْلُت َأْحَمَد َعْن َحدِيِث اْبِن َعياٍش َعِن اْبِن  ائَِشَة أَن ا بِْن أَِبى ُمَلْيَكَة َعْن َع ٍج َعِن ا َرْي صلى -ُج
َف :« قَاَل  -اهللا عليه وسلم اَء أَْو رََع ُن ُجَرْيٍج َعْن أَبِيِه ». َمْن َق َل َهَكَذا َرَواهُ اْبُن َعياٍش ، َوإِنَما رََواُه اْب ِديَث فـََقا َح اْل

ْيَس ِفيِه َعاِئَشَة.َولَْم ُيْسِنْدهُ َعْن أَبِيِه لَ   
“Abu Ahmad berkata : ‘hadits ini yang diriwayatkan Ibnu ‘Ayyaasy terkadang 
sepert i ini dan terkadang dari Ibnu Juraij dari Bapaknya dari Aisyah, kedua 
riwayat ini t idak mahfuudz (terjaga). 
Akhbaronaa Abu Sa’ad, akhbaronaa Abu Ahmad, haddatsanaa Abdul Wahhaab 
bin Abi ‘Ishmah, haddatsanaa Abu Thoolib Ahmad bin Humaid ia berkata, aku 
mendengar Ahmad bin Hanbal berkata : ‘Ismail bin ‘Ayyaasy, jika meriwayatkan 
dari para perowi syam haditsnya shahih dan jika meriwayatkan dari Ahlul Hijaz,  
maka t idak shahih. Ia berkata : ‘aku bertanya kepada Imam Ahmad tentang 
hadits Ibnu ‘Ayyash dari Ibnu Juraij dari Bapaknya dari Ibnu Abi Mulaikah dari 
Aisyah bahwa Nabi � berkata : ‘barangsiapa yang muntah atau mimisan’. Hadits 
yang disabdakan demikian diriwayatkan oleh Ibnu ‘Ayyasy, hanyalah 
diriwayatkan oleh Ibnu Juraij dari Bapaknya dan t idak ada sanadnya dari 
Bapaknya didalamnya sahabat Aisyah Rodhiyallahu anha”. 
Imam Ibnul Jauzi dalam “Ilaal mutanahiyah” berkata : 

اش تغير فصار يخلط قال ابن عدي وقد قال في هذا الحديث عن ابن واما الثاني فقد ذكرنا ان اسماعيل بن عي
 جريج عن ابي عن عائشة وكال الطريقين غير محفوظ

“adapun yang kedua, kami telah menyebutkan bahwa Ibnu ‘Ayyaasy telah 
berubah hapalannya, sehingga ia mukhtalith. Imam Ibnu ‘Adiy berkata : ‘hadits 
ini diriwayatkan dari Ibnu Juraij dari Bapaknya dari Aisyah, kedua jalan ini t idak 
mahfuudz (terjaga)”. 
Imam Ibnu Abi Hatim dalam “ilalul hadits” pernah bertanya kepada 
Bapaknya, Imam Abu Hatim tentang hadits ini, maka jawaban 
Bapaknya : 
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اْبِن أَِبي مُلَْيَكَة ، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم  قَاَل أَِبي َهَذا َخطَأٌ  ، ، إِنَما يـَْرُوونَُه َعِن اْبِن ُجَرْيٍج ، َعْن أَبِيهِ ، َعِن 
 ُمْرَسال َواْلَحِديُث َهَذا

“ini adalah keliru, hanyalah diriwayatkan dari Ibnu Juraij dari Bapaknya dari 
Ibnu Abi Mulaikah dari Nabi � secara mursal, hadits ini”. 
Selain kepada Bapaknya, Imam Ibnu Abi Hatim bertanya juga kepada 
rekan Bapaknya, yakni Imam Abu Zur’ah, jawaban beliau : 

أَبُو زُْرَعَة َهَذا َخطَأٌ الصِحيحُ َعِن اْبِن ُجَرْيٍج ، عَْن أَبِيِه ، عَِن اْبِن أَِبي ،  قَاَل  مُلَْيَكَة ، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم 
 ُمْرَسلٌ 

“ini adalah keliru, diriwayatkan dari Ibnu Juraij dari Bapaknya dari Ibnu Abi 
Mulaikah dari Nabi � secara mursal”. 
Kesimpulannya : ini adalah hadits mursal, yang dikategorikan dalam 
ilmu hadits sebagai hadits yang lemah, sehingga riwayat ini tidak 
dapat dijadikan hujjah. 
 
 Sehingga dalam masalah wudhu karena muntah pendapat yang 
rajih adalah muntah bukan sebagai pembatal wudhu, karena 
tidak shahihnya riwayat yang jelas mengatakan muntah dapat 
membatalkan wudhu. Syaikh Sayyid Sabiq dalam “Fiqhus Sunnah” 
berkata, ketika menyebutkan hal-hal yang tidak membatalkan wudhu, 
diantaranya : 

لفم أو دونه، ولم يرد في نقضه حديث يحتج به.  القئ: سواء أكان مل ء ا
“Muntah, sama saja apakah memenuhi mulut atau kurang dari itu, karena t idak 
hadits yang mengatakan batalnya muntah, hadits yang dapat dijadikan hujjah”. 
 
3). Tertawa didalam sholat 
Telah berlalu penjelasan hal ini, dan pendapat yang terpilih, ia bukan 
pembatal wudhu. 
 
4). Keluar darah dari anggota tubuh, selain darah haidh, nifas dan 
istihadhoh. 
Juga pembahasan sebelumnya bahwa yang terkuat, ia bukan 
pembatal wudhu. 
 
5). Memandikan atau mengantarkan mayit 
Telah terdapat sebuah dalil yang menunjukan perintah mandi bagi 
yang memandikan jenazah dan berwudhu bagi orang yang membawa 
mayat. Diriwayatkan Nabi � bersabda : 
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لَ الَْميَت فـَْليـَغَْتِسْل َوَمْن َحَمَلهُ فـَْلَيتـََوضأْ  َمْن َغس 
“Barangsiapa yang memandikan mayat, maka hendaknya mandi dan barangsiapa yang  
membawa mayat, hendaknya berwudhu”. 

Takhrij Hadits : 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Huroiroh Rodhiyallahu anhu secara 
marfu kepada Nabi �, melalui beberapa jalan : 
1. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam “Sunannya” (3163) dari 

jalan : 

ثَِنى اْبُن أَِبى ِذْئٍب َعِن اْلَقاِسِم بِْن َعباٍس َعْن َعْمرِ  ثـَنَا اْبُن أَبِى ُفَدْيٍك َحد بِْن ُعَمْيٍر َعْن أَبِى و َأْحَمُد ْبُن َصاِلٍح َحد
-صلى اهللا عليه وسلم-ُهرَيـَْرةَ أَن َرُسوَل اللهِ   

“Ahmad bin Shoolih, haddatsanaa Ibnu Abi Fudaik,  haddatsanii Ibnu Abi 
Dzi’b dari Al Qoosim bin ‘Abbaas dari ‘Amr bin ‘Umair dari Abi Huroiroh 
bahwa Rasulullah � bersabda : ‘Al hadits’”. 
Kedudukan sanad : semua perowinya tsiqoh, selain Ibnu Abi 
Fudaik dinilai shoduq oleh Al Hafidz dalam “At-Taqriib”, sekalipun ia 
adalah perowi Bukhori-Muslim. Dikecualikan ‘Amr bin ‘Umair, ia 
dinilai majhul oleh Al Hafidz dalam “At-Taqriib”. 
Namun terdapat beberapa jalan lainnya lagi : 

2. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam “Musnad” (no. 10118), 
Imam Baghowi dalam “Syarhus Sunnah” (1/261), Imam Ibnul 
Ja’ad dalam “Musnad” (no. 2754) dan Imam Ibnu Abi Syaibah 
dalam “Mushonaf” (no. 11153) melalui jalan : 

اَل قَاَل َرُسوُل اللهِ  رََة َق ِبى ِذْئٍب َعْن َصالٍِح َمْوَلى التـْوأََمِة َعْن أَِبى ُهَريـْ -صلى اهللا عليه وسلم-اْبُن َأ  
“Ibnu Abi Dzi’b dari Shoolih Mau laa At-Tauamah dari Abu Huroiroh 
Rodhiyallahu anhu, Rasulullah � bersabda : ‘Al Hadits’”. 
Kedudukan sanad : Ibnu Abi Dzi’b telah berlalu sebelumnya. 
Shoolih (w. 125/126 H), Syu’bah tidak mau mengambil hadits 
darinya dan melarang mengambil haditsnya; Imam Yahya bin Sa’id 
menilainya, lam yakun bitsiqoh (tidak tsiqoh); Imam  Malik 
menilainya, laisa bitsiqoh (tidak tsiqoh); didhoifkan juga oleh 
Imam Abu Zur’ah, Imam Abu Hatim dan Imam Nasa’i. Imam Ibnu 
Ma’in dan Imam Al’ijli mentautsiqnya. Barangkali untuk 
mengklarifikasi statusnya, kita dengarkan penjelasan Imam Ibnu 
‘Adiy sebagaimana yang dinukil Imam Al Mizzi dalam “At-Tahdziib”: 

و ابن جريج ، و زياد بن سعد ، و غيرهم . و من سمع  ال بأس به إذا سمعوا منه قديما مثل ابن أبى ذئب ،
منه بأخرة و هو مختلط مثل مالك و الثورى ، و غيرهما . و حديثه الذى حدث به قبل االختالط ، ال أعرف 



Penjelasan Shahih Bukhori Kitab Wudhu Hal 184 

 

ى ذئب ، فيكون له حديثا منكرا إذا روى عنه ثقة ، و إنما الء ممن دون ابن أب ال  الب ضعيفا ، فيروى عنه ، و 
و حديثه . يكون البالء من قبله ، و صالح ال بأس به و برواياته  

“t idak mengapa (haditsnya) jika yang mendengarnya adalah murid-murid  
lamanya, sepert i Ibnu Abi Dzi’b, Ibnu Juraij, Ziyaad bin Sa’ad dan selain  
mereka. Sedangkan murid yang mendengar pada masa akhir hidupnya (rowi 
Sholih ini-pent.) maka beliau telah bercampur hapalannya, seperti : Malik,  
Ats-Tsauriy dan selainnya. Hadits yang diriwayatkan darinya sebelum 
berubah hapalannya, aku tidak mengetahuinya ada haditsnya yang mungkar 
jika d iriwayatkan dari orang yang tsiqoh, hanyalah kesalahan dari orang  
selain Ibnu Abi Dzi’b, maka itulah yang lemah. Maka yang meriwayatkan dari 
Shoolih dan tidak ada kesalahan sebelumnya, maka Shoolih t idak mengapa 
dengan riwayat dan haditsnya”. 
Sebelumnya Ahmad bin Sa’ad bin Abi Maryam berkata: 

ثقة حجة ، قلت له :  و قال أحمد بن سعد بن أبى مريم : سمعت يحيى بن معين يقول : صالح مولى التوأمة ،
ان  إن مالكا ترك السماع منه ، فقال : إن مالكا إنما أدركه بعد الثورى إنما أدركه بعد أن كبر و خرف ، و سفي

لك بعدما خرف ، و لكن ابن أبى ذئب سمع منه قبل أن  أن خرف ، فسمع منه سفيان أحاديث منكرات ، و ذ
 يخرف

“aku mendengar Yahya bin Ma’in berkata : ‘Shoolih Maulaa At-Taumah, 
tsiqoh hujjah’. Aku berkata kepadanya : ‘sesungguhnya Malik meninggalkan  
mendengar darinya?’. Beliau menjawab : ‘Imam Malik hanyalah menemuinya 
setelah Shoolih lanjut usia dan berubah, Sufyan Ats-Tsauriy (juga) 
menemuinya setalah lanjut usia dan setelah berubah hapalannya, aku 
mendengar Sufyaan hadits-hadits mungkar dari Shoolih, yang demikian  
setelah berubah. Namun Ibnu Abi Dzi’b mendengar darinya sebelum berubah 
hapalannya”. 
 
  Shoolih mendapatkan mutaba’ah dari : 
A. Abu Shoolih, riwayatnya ditulis Imam Baihaqi dalam “Sunan 

Kubro” (1/500), dari jalan : 
أبي هريرة ان  بن حكيم عن أبي صالح عن  حمد بن عجالن عن القعقاع  محمد بن جعفر بن أبي كثير عن م

 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
“Muhammad bin Ja’far bin Abi Katsiir dari Muhammad bin ‘Ajlaan dari Al 
Qo’qoo’a bin Hakiim dari Abi Shoolih dari Abi Huroiroh bahwa Rasulullah  
� bersabda : “Al Hadits””. 
Kedudukan sanad : semua perowinya tsiqoh, perowi Bukhori-
Muslim, kecuali Muhammad bin ‘Ajlaan, Imam Bukhori hanya 



Penjelasan Shahih Bukhori Kitab Wudhu Hal 185 

 

meriwayatkannya sebagai mu’alaq dan Al Qo’qoo’a, hanya 
diriwayatkan Bukhori dalam kitab “Adabul Mufrod”. 
 Al Qo’qoo’a mendapatkan mutaba’ah dalam meriwayatkan 
dari Abi Shoolih dari anaknya Abu Shoolih yakni Suhail bin Abi 
Shoolih, sebagaimana ditulis oleh Imam Ibnu Hibban dalam 
“Shahihnya” (no. 1178), melalui jalan : 

إبراهيم بن الحجاج السامي ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي 
بي صلى اهللا عليه وسلم  هريرة ، عن الن

“Ibrohim ibnul Hajjaaj As-Saamiy, haddatsanaa Hammaad bin Salamah 
dari Suhail bin Abi Shoolih dari Bapaknya (Abu Shoolih) dari Nabi � : “Al 
Hadits”. 
Kedudukan sanad : semua perowinya tsiqoh, kecuali Suhail 
dinilai shoduq oleh Al Hafidz dalam “At-Taqriib”. 

B. Ishaq bin Abdullah bin Abi Tholhah, riwayatnya ditulis Imam 
Baihaqi dalam “Sunan Kubro” (1/301), dari jalan : 

ن يحيى بن أبي كثير عن اسحاق عن أبي هريرة عن النبي صلى اهللا عليه قال البخاري وقال معمر ع
 وسلم.

“Bukhori berkata : ‘Ma’mar berkata, dari Yahya bin Abi Katsiir dari Ishaq  
dari Abi Huroiroh dari Nabi � : “Al Hadits””. 
Kedudukan sanad : semua perowinya tsiqoh, perowi Bukhori-
Muslim. 

C. Abdur Rokhman bin Ya’qub, riwayatnya ditulis oleh Imam 
Baihaqi dalam Sunan Kubro (1/302) dan Imam Thobroni dalam 
“Mu’jam Kabiir (no. 336)  “Ausath” (no. 998) dari jalan : 

قَاَل َرسُ  َرةَ،  ي ُهَريـْ يِه، َعْن أَِب ٍد، َعِن اْلَعالِء، َعْن أَِب ُر بن ُمَحم ِه َوَسلَم،زَُهيـْ وُل اللِه صَلى اللُه َعلَْي  
“Zuhair bin Muhammad dari Al’Alaa’ dari Bapaknya dari Abu Huroiroh, 
Rasulullah � bersabda : “Al Hadits””. 
Kedudukan sanad : semua perowinya tsiqoh, kecuali Al’Alaa’ 
seorang perowi shoduq. 

 
3. Kemudian terdapat syahid dari riwayatnya sahabat Abu Sa’id Al 

Khudri, yang haditsnya ditulis oleh Imam Baihaqi dalam “Sunan 
Kubro” (1/301), melalui jalan : 

بي سعيد مولى  محمد بن اسمعيل البخاري حدثني يحيى بن سليمان عن ابن وهب عن اسامة عن سعيد بن أ
يدالمهري عن اسحاق مولى زائدة عن أ بي سع  
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“Imam Bukhori,  haddatsanii Yahya bin Sulaiman dari Ibnu Wahhab dari 
Usalamah dari Sa’id bin Abi Sa’id Maula Al Mahriy dari Ishaq Maula Zaidah  
dari Abu Sa’id Rodhiyallahu anhu. 
Kedudukan sanad : Yahya bin Sulaiman dinilai shoduq oleh Al 
Hafidz; Ibnu Wahhab, Al hafidz menilainya tsiqoh; Usamah bin 
Zaid, dinilai shoduq oleh Al Hafidz; Sa’id bin Abi Said ditsiqohkan 
oleh Imam Ibnu Hibban; Ishaq bin Abdullah, ditsiqohkan oleh 
Imam Al’ijli, sebagaimana dinukil Al Hafidz dalam “At-Taqriib” dan 
juga ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma’in, sebagaimana ditulis Imam 
Ibnu Abi Hatim dalam “Jarh wa Ta’dil”. 
 

4. Mauquf kepada Abu Huroiroh, ditulis sanadnya oleh Imam Ibnu Abi 
Syaibah dalam “Mushonaf” (no. 11152), melalui jalan : 

نه كان يقول من غسل ميتا  , ي هريرة أ حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن اب
 فليغتسل ومن حمله فليتوضأ

“haddatsanaa Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin ‘Amr dari Abi salamah 
dari Abi Huroiroh bahwa ia berkata : ‘Al hadits’”. 
Kedudukan sanad : semua perowinya, perowi Bukhori-Muslim, 
dan semuanya tsiqoh, kecuali Muhammad bin ‘Amr, dinilai shoduq 
lahu auham oleh Al Hafidz dalam “At-Taqriib”.  

  
Kesimpulannya hadits ini shahih, dishahihkan oleh Imam Al Albani 

dalam beberapa kitabnya. Setelah kita melihat shahihnya hadits 
tersebut, maka ada 2 pembahasan yakni berkaitan dengan wajib 
tidaknya mandi bagi orang yang memandikan jenazah, yang mana 
seandainya mandi tersebut wajib, maka berarti perkara memandikan 
jenazah adalah pembatal wudhu, karena suatu hal yang menyebabkan 
batalnya thoharoh besar, membatalkan juga thoharoh kecil, Syaikh 
Mahmud dalam “Al Jaami’” berkata : 

ر الكبرى الطهارة ينقض ما للوضوء ناقضاً  يعتب  
“Sesuatu yang membatalkan thoharoh besar, maka dianggap juga membatalkan 
wudhu”. 
Kemudian pembahasan kedua adalah wajib tidaknya wudhu, karena 
membawa jenazah, seandainya hal ini diwajibkan, berarti membawa 
jenazah adalah perkara yang membatalkan wudhu. 
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 Kita mulai dengan pembahasan pertama berkaitan dengan perkara 
mandi karena memandikan jenazah. Para ulama berselisih hukum mandi 
ini, Imam Syaukaniy dalam “Nailul Author” berkata : 

هُ  َمنْ  َعلَى َوالُْوُضوءِ  اْلَميتِ  َغْسلِ  ِمنْ  اْلغُْسلِ  ُوجُوبِ  َعلَى َيُدل  َواْلَحِديثُ   فـَرُِويَ  َذلِكَ  ِفي الناسُ  اْختـََلفَ  َوقَدْ  ، َحَمَل

َرةَ  َوأَِبي َعِلي  َعنْ  دِ  ُهرَيـْ يْ  َوأََح َماِميةِ  الناِصرِ  قـَْوَل لَ  َمنْ  أَن  َواإلِْ تَ  َغسلُ  َعلَْيهِ  َوَجبَ  اْلَمي ِديثِ  لَِهَذا اْلغُْس  َولَِحِديثِ  . اْلَح
، اْآلِتي َعائَِشةَ   

رُ  َوذََهبَ   َحب  أَنهُ  إَلى الشاِفِعي  َوأَْصَحابُ  َوَماِلكٌ  اْلِعتـَْرةِ  أَْكثـَ ر َوَحَملُوا ُمْسَت بِ  َعلَى اْألَْم النْد  
 “Hadits menunjukan atas wajibnya mandi karena memandikan mayat dan wudhu 
karena membawanya. Para ulama berselisih pendapat tentang hal ini, diriwayatkan 
dari Ali, Abu Huroiroh Rodhiyallahu 'Anhuma, salah satu pendapat An-Naashir dan 
Imaamiyyah bahwa memandikan mayat mengharuskan mandi berdasarkan hadits ini 
dan haditsnya Aisyah yang akan datang.  
Mayoritas ulama sepert i Malik, sahabatnya Syafi’I berpendapat bahwa ia adalah  
sunah dan mereka membawa perintah tersebut kepada dianjurkannya”. 
 Imam Nawawi menyebutkan adanya 2 pendapat ini dalam kalangan 
Syafi’iyyah, kata beliau dalam “Al Majmu” : 

 سنة انه والجمهور المصنف اختاره الذى الصحيح) المذهب( طريقان الميت غسل من الغسل في اصحابنا قال

 انه والقديم سنة انه الجديد قوالن فيه) والثانى( االستحباب علي حمل حديث صح فلو ال ام حديث فيه صح سواء
فسنة واال الحديث صح ان واجب  

“berkata sahabat-sahabat kami tentang masalah mandi karena memandikan mayit 
menjadi 2 pendapat : (madzhab) yang shahih yang dipilih penulis (Al Muhadzab) 
dan mayoritas ulama, bahwa hal tersebut sunah, baik haditsnya shahih ataupun 
tidak, jika haditsnya shahih maka dibawa kepada dianjurkannya. (yang kedua) ada 
dua pendapat, dalam ucapan Imam Syafi’I yang baru, hal tersebut sunnah, 
sedangkan pendapatnya yang lama, bahwa hal tersebut wajib, jika shah haditsnya, 
jika t idak maka itu adalah sunnah”. 
 Dalil pendapat yang mengatakan wajib adalah hadits perintah ini dan 
riwayat dari Aisyah Rodhiyallahu 'Anha, kata beliau :  

تِ  َوَغْسلِ  ، َوالِْحَجاَمةِ  ، َواْلَجنَاَبةِ  ، اْلُجُمَعةِ  ِمنْ :  أَْرَبعٍ  ِمنْ  يـُغَْتَسلُ  الَْمي  
“(diwajibkan mandi) karena 4 perkara : karena  hari Jum’at, Janabah, Berbekam dan 

memandikan mayat” (HR. Ahmad, Daruquthni dalam riwayat Abu Dawud lafadznya : 

ه اهللا صلى النبي أن الميت وغسل الحجامة ومن الجمعة ويوم الجنابة من أربع من يغتسل كان وسلم علي  
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“bahwa Nabi Sholallahu 'Alaihi wa Salam mandi karena  4 hal yakni, karena  janabah, hari 
jum’at, berbekam dan memandikan mayat”. 

Namun pendalilan dengan hadits ini tidak tepat, karena haditsnya 
lemah. Imam Syaukani dalam “Nailul Author” berkata : 

ارَقُْطِنّي َوأَبُو َداُود َولَْفظُُه : إن النبِي َصلى اللُه َعلَْيِه َوسَلَم َكاَن يـَْغتَ  َأْحَمُد َوالد ِسُل .رَوَاُه   
ْسنَاُد َعلَى َشْرِط ُمْسلِ  َحاِفِظ ) .َوَهَذا اْإلِ ارَقُْطِنّي : ُمْصَعُب ْبُن َشْيبََة لَْيَس بِالَْقِوي َوَال بِاْل ٍم َلِكْن قَاَل الد  

َخاِري ، وَ  َمْذُكورُ َضعَفُه أَبُو ُزْرَعةَ َوَأْحَمُد َوالُْب َهِقي َوُمْصَعٌب اْل لْبـَيـْ َحِديُث أَْخَرَجهُ أَْيًضا ا َح اْلَحِديَث اْبُن ُخَزيْ اْل َمَة َصح

َهِذهِ اْألَرَْبع . أَن اْلُغْسَل َمْشرُوٌع ِل َيُدل َعَلى   َوُهَو 
“diriwayatkan oleh Ahmad, Daruquthni dan Abu Dawud dengan lafadz : ‘bahwa Nabi 
� mandi…’. Sanad ini atas persyaratan Muslim, namun Daruquthni berkata : ‘Mus’ab 
bin Syaibah t idak kuat dan tidak hapal’. 
Haditsnya dikeluarkan juga oleh Baihaqi, dan (didalamnya ada) Mus’ab yang telah 
disebutkan, ia didhoifkan oleh Abu Zur’ah, Ahmad dan Bukhori. Hadits ini 
dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan hadits ini menunjukan bahwa mandi 
disyariatkan pada 4 keadaan ini”. 
Pendapat yang rajih, bahwa hadits ini dhoif, sebagaimana pendhoifan 
Imam Al Albani dalam beberapa kitabnya, karena kelemahan rowi Mus’ab 
ini. 
 Ulama yang mewajibkan mandi, karena memandikan mayat berdalil 
dengan hadits kematian Bapaknya sahabat Ali, yang juga paman Nabi � 
yaitu Abu Thoolib, yang mana ia mati diatas kekufuran. Sahabat Usamah 
bin Zaid Rodhiyallahu anhu berkata : 

للهِ  رَُه بَِمْوِت أَِبى َطاِلبٍ  -صلى اهللا عليه وسلم-َدَخلَ َعِلى بُْن أَِبى طَاِلٍب ِإلَى َرُسوِل ا َقاَل  فََأْخبـَ :« ، فـَ

ِسْل :« فـَغََسْلُتُه َوَواَريُْـتُه ُثم أَتـَْيُتهُ فـََقاَل ». فَاْذَهْب فَاْغِسْلُه ، َوالَ ُتْحِدثَن َشْيًئا َحتى تَأْتَِيِنى  »اْذَهْب فَاْغَت  
“Ali bin Abi Tholib menemui Nabi � untuk mengabarkan kematian Abu Tholib, Nabi �  
berkata : “pergilah, lalu mandikan ia dan jangan engkau mengatakan kepadaku se suatu, 

sampai engkau menemuiku lagi”. Lalu aku (Ali)  memandikan Abu Tholib dan 

menguburkannya, lalu aku mendatangi Nabi �, maka Beliau bersabda : “pergilah dan 

mandilah” (HR. Baihaqi dan didhoifkan oleh beliau sendiri). 

Jadi hadits ini yang menunjukan perintah mandi dari Nabi � kepada Ali, 
setelah memandikan ayahnya yang mati diatas kekafiran, tidak dapat 
dijadikan hujjah, karena kelemahan riwayatnya. 
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 Kemudian setelah kita tetapkan keshahihan hadits yang menunjukan 
perintah Nabi � kepada orang yang memandikan mayat, maka ulama 
yang berpendapat bahwa perintah tersebut adalah sunnah, berdasarkan 
keterangan berikut : 
1. Hadits dari Ibnu Abbas Rodhiyallahu anhu, bahwa Nabi � bersabda : 

ِهٌر ، َوِإن الُْمْسِلَم لَْيَس بِ لَْيَس َعلَ  ُموُه ، ِإنُه ُمْسِلٌم ُمْؤِمٌن طَا ْلُت ِتُكمْ ُغْسٌل ِإَذا َغسَنِجٍس ْيُكْم ِفى َغْسِل َمي
ِدَيُكمْ   ، فََحْسُبُكْم َأْن تـَْغِسلُوا أَْي

“Tidak wajib bagi ka lian ketika memandikan mayat untuk mandi karena seorang 
Muslim  itu suci dan seorang Muslim tidak najis,  cukup bagi kalian mencuci tangannya 

saja” (HR. Baihaqi). 
Setelah meriwayatkan hadits ini, Imam Baihaqi berkata : 

َحْمَل ِفيِه َعَلى أَِبى َشْيبََة َكَما أَظُن ، َورُوَِى بـَْعُضُه ِمنْ  َضِعيٌف. {ج} َواْل بِْن َعباٍس مَْرفُوًعاوَ  َهَذا  ْجٍه آَخَر َعِن ا  
“ini adalah lemah. Kemungkinan ada pada rowi Abi Syaibah, menurut dugaanku, 
diriwayatkan oleh sebagian ulama dari sisi lain dari Ibnu Abbas Rodhiyallahu 
anhu secara marfu’”. 
Namun Al Hafidz Ibnu Hajar menyanggah penilaian pendhoifan Imam 
Baihaqi ini, sebagaimana dinukil oleh Imam Shon’ani dalam “Subulus 
Salam”, kata beliau : 

َهِقي : َهَذا َضِعيٌف ، َواْلَحْملُ ِفيهِ َعَلى أَِبي َشْيبََة فـََقاَل  َشْيبَةَ ُهَو اْلُمَصنُف : أَبُ َوتََـعقبَُه الُْمَصنُف ؛ ِألَنُه قَاَل الْبـَيـْ و 

 اُس ، َوَمْن ـفَْوقَهُ اْحَتجَقُه النَساِئّي ؛ َوَوثـبِِه الن ْحَتج رَاِهيمُ ْبُن أَِبي بَْكِر ْبِن َشْيبََة " ، ا : إبـْ بِِهْم اْلُبَخاِري إَلى أَْن قَاَل 
نَُه َوبَـْيَن اْألَْمرِ  ِديُث َحَسٌن ، ُثم قَاَل ِفي اْلَجْمِع بـَيـْ َرَة " ، إن اْألَْمَر لِلنْدبِ  فَالَْح ِفي َحِديِث أَِبي ُهرَيـْ  

“Penulis (Ibnu Hajar) mengkritik Imam Baihaq i yang berkata : “ini adalah lemah. 
Kemungkinan ada pada rowi Abi Syaibah”. Ibnu hajar berkata : ‘Ibrohim bin Abi 
Bakar bin Syaibah dijadikan hujjah oleh Nasa’I dan ditsiqohkan oleh para ulama, 
sedangkan rowi yang diatasnya, dijadikan hujjah oleh Bukhori, sampai pada 
perkataannya, bahwa hadits ini hasan. Lalu Al Hafidz berkata, dalam 
mengkompromikan antara perintah dalam hadits Abu Huroiroh Rodhiyallahu 
anhu, bahwa perintah dalam hadits tersebut adalah sunnah”. 

2. Hadits Abdullah bin Abi Bakr, bahwa ia berkata : 

أََلْت َمْن َحَضَرَها مِ  يقَ ِحيَن تـُُوفَى ُثم َخرََجْت فََس دَبْكرٍ الص سَلْت أَبَا  َن اْلُمَهاِجِريَن فـََقاَلْت إِنى أَن َأْسَماَء بِْنَت عَُمْيٍس َغ
فـََقالُوا الَ   َصائَِمةٌ َوإِن َهَذا يـَْوٌم َشِديُد اْلبَـْرِد فـََهْل َعَلى ِمْن ُغْسٍل 

“bahwa Asmaa’ bint i ‘Umais memandikan Abu Bakar Ash-Shidiiq ketika beliau 
wafat, lalu beliau keluar dan bertanya kepada orang yang hadir dari kalangan 
Muhajirin, beliau berkata : ‘aku sedang puasa dan pada hari ini sangat dingin 
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sekali, apakah wajib bagi saya berwudhu?’. Mereka menjawab : ‘t idak wajib’”. 
(HR. Malik). 
Bisa jadi ulama yang berpendapat wajibnya mandi, akan mengatakan 
bahwa Asmaa’ diberikan keringanan karena cuaca yang tidak 
memungkinkan untuk mandi, sehingga gugurlah kewajiban 
kepadanya. Selain itu juga kisah ini tidak shahih, Imam Al Albani 
dalam “Tamaamul Minnah” berkata : 

ك النقطاعه فإن مالكا أخرجها في " الموطأ " (  )  223 - 222/  1يوهم أن القصة صحيحة اإلسناد وليس كذل

ثم خرجت .  بي عن عبد اهللا بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق حين توفي  . وعبد اهللا بن أ
بن حزم  بكر هذا ليس هو ابن أبي بكر الصديق كما قد يتوهم بل هو عبد اهللا بن أبي بكر بن محمد بن عمرو 

تها قبل سنة خمسين ووالدة عبد  بنت عميس فإن وفا األنصاري وهو ثقة إمام من شيوخ مالك ولكنه لم يدرك أسماء 

" التهذيب " وغيره اهللا بعد سنة ستين كما يستفاد من   
“terpahami disini bahwa kisah ini shahih sanadnya, namun sebenarnya t idak 
sepert i itu, karena terjadi keterputusan sanad didalamnya, karena Imam Malik 
yang meriwayatkan hadits ini dalam “Al Muwatho (1/222-223), dari Abdullah bin 
Abi Bakar bahwa Asmaa bint i ‘Umais….dst.  
Abdullah bin Abi Bakar ini bukan anaknya Abu Bakar Rodhiyallahu anhu, 
sebagaimana yang dipahami, namun beliau adalah Abdullah bin Abi Bakar bin 
Muhammad bin ‘Amr bin Hazm Al Anshori, perowi tsiqoh termasuk gurunya 
Imam Malik, namun beliau t idak pernah bertemu Asmaa’ Rodhiyallahu anha, 
karena Asmaa’ wafat sebelum tahun 50 H, sedangkan Abdullah dilahirkan setelah 
tahun 60 H, sebagaimana yang terdapat dalam “At-Tahdziib” dan selainnya”. 
 Baiklah, namun kami masih memiliki satu hadits lagi yang 
menunjukan tidak wajibnya mandi, karena memandikan jenazah, yaitu 

3. Hadits Ibnu Umar Rodhiyallahu anhuma, beliau berkata : 
يَت فَِمنا َمْن يـَْغتَِسْل َوِمنا َمْن َال يـَْغَتِسلْ   ُكنا نـَُغسلُ الَْم

“Kami (para sahabat) memandikan mayat, diantara kami ada yang mandi dan 
ada juga yang t idak” (HR. Daruquthni dan Al Khothib) 
Hadits ini dishahihkan Al Hafidz, kata Imam Shon’ani : 

 قَاَل اْلُمَصنُف : إْسنَاُدُه َصِحيحٌ ، َوُهَو َأْحَسُن َما ُجِمعَ بِِه بـَيَْن َهِذهِ اْألََحادِيِث .
“sanadnya shahih dan ini yang paling bagus dalam mengkompromikan hadits-
hadits dalam masalah ini”. 
Imam Al Albani dalam beberapa kitabnya juga menshahihkannya, 
beliau berkata dalam “Ahkamul Janaiz” (masalah no. 31) setelah 
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menshahihkan hadits perintah mandi, karena memandikan mayat 
(hadits Abu Huroiroh) : 

المر يفيد الوجوب، وإنما لم نقل به لحديثين  وقال: وظاهر ا
“dhohirnya perintah menunjukan kewajiban, (seandainya) t idak dinukil 2 buah 
hadits”. 
Kemudian Imam Al Albani menyebutkan 2 buah hadits yaitu haditsnya 
Ibnu Abbas yang menunjukan cukup mencuci tangan saja dan hadits 
Ibnu Umar ini, dan kedua hadits ini dishahihkan oleh Imam Al Albani. 
 Berdasakan pemaparan diatas, maka pendapat yang terpilih adalah 
mandi karena memandikan mayat, maksimalnya hukumnya adalah 

sunnah, dianjurkan untuk dikerjakan. 

 
 Adapun perkara kedua yakni masalah membawa jenazah, apakah 
wajib wudhu atau tidak, berikut pembahasannya : 
1. Imam Shon’ani dalam “Subulus Salam” berkata : 

َوضْأ َحَملَهُ  َومَنْ : [  قـَْولُهُ  َوأَما :  قـُْلت ، يـَْنُدبُ  َوَال  اْلَميتِ  َحْملِ  ِمنْ  اْلُوُضوءُ  َيِجبُ  بِأَنهُ  يَـقُولُ  قَائًِال  أَْعَلمُ  َفَال ]  فـَْليَتـَ

دِيثِ  نـُُهوضِ  َمعَ  َولَِكنهُ  سرُ  ، بِهِ  اْلعََملِ  َعنْ  ُعْذرَ  َال  اْلَح لِ  اْلُوُضوءَ  َويَُـف ِن َكَما بِغَْس هُ  اْليََدْي يلُ  يُِفيُد هِ  التـْعِل مْ  إن [  بِقَْوِل  مَيَتُك
ًرا يَُموتُ  ا َنْدبًا اْليََدْينِ  َغْسلُ  الَْميتِ  َحْملِ  ِفي فـَيَُكونُ  ، ِمْنهُ  اْليََدْينِ  َغْسلَ  يُوِجبُ  َال  الطاِهرِ  لَْمسَ  فَإِن ]  طَاِه  إذْ  ، تـََعبًد
هُ  إَذا اْلُمَرادُ  ًرا َحمََل هِ  ُمبَاِش ةِ  لَِبَدِن اقِ  بَِقرِيَن السَي  

“adapun sabda Nabi Sholallahu 'Alaihi wa Salam : “Barangsiapa yang membawa 
jenazah, maka berwudhulah”. Maka aku t idak mengetahui ada ulama yang 
berpendapat wajibnya wudhu karena membawa jenazah dan t idak juga 
pendapat yang menganjurkannya. Aku berkata : ‘namun bersamaan dengan 
adanya hadits ini, maka t idak masalah untuk mengamalkannya, dan wudhu yang 
dimaksud disini ditafsirkan dengan mencuci kedua tangan, sebagaimana diambil 
faedah dari Sabda Nabi Sholallahu 'Alaihi wa Salam : “sesungguhnya mayit 
kalian, meninggal dalam keadaan suci” (Al Hadits). Karena menyentuh sesuatu 
yang suci t idak mengharuskan untuk mencuci kedua tangan, maka dalam 
masalah membawa jenazah, mencuci kedua tangan adalah sunnah ibadah, yang 
mana jika dalam membawa jenazah tersebut bersentuhan langsung badannya, 
sebagaimana konteks sabda tersebut”. 
Alhamdulillah kami menemukan ucapan ulama yang berpendapat 
wajibnya wudhu karena membawa jenazah. Imam Thohawi dalam 
“Hasiyyah ‘alaal Maroqiy” (2/82) berkata : 

بالحديث وعمال الخالف من خروجا الوضوء فيندب فأوجبه أحمد اإلمام به أخذ فليتوضأ حمله ومن:  قوله  



Penjelasan Shahih Bukhori Kitab Wudhu Hal 192 

 

“sabdanya : “Barangsiapa yang membawa jenazah, maka berwudhulah”. Imam 
Ahmad berdalil dengan hadits ini, maka beliau mewajibkannya. (Imam Thohawi) 
berpendapat, hal tersebut adalah disunnahkan saja untuk keluar dari perselisihan  
dan mengamalkan hadits ini”. 
Bahkan Al Hafidz Ibnu Hajar mengisyaratkan adanya pendapat ulama 
yang memasukkan membawa jenazah sebagai pembatal wudhu, 
dimana beliau memasukan hadits ini dalam kitabnya “Bulughul 
Marom” di bab “Pembatal-pembatal wudhu”. 
Ibnu Rusydi dalam “Bidayatul Mujtahid” (1/36) juga mengisyaratkan 
adanya sekelompok ulama yang mewajibkan wudhu karena membawa 
jenazah, kata beliau : 

 ومن فليغتسل، ميتا، غسل من: ضعيف أثر وفيه الميت حمل من الوضوء فأوجبوا قوم شذ وقد: السابعة المسألة
.فليتوضأ حمله  

“masalah yang ketujuh, suatu kaum telah berpendapat ganjil, mereka 
mewajibkan wudhu bagi orang yang membawa jenazah, (berdalil) dengan atsar 
lemah : “Barangsiapa yang memandikan mayit hendaknya mandi dan 
barangsiapa yang membawanya, hendaknya berwudhu”. 
Apa yang dikatakan Ibnu Rusydi bahwa sekelompok ulama tersebut 
ganjil, maka tidak benar, karena shahihnya atsar tersebut dan tidak 
salah bagi seseorang berpendapat dengan dhohirnya hadits. 

2. Dhahirnya hadits ini memberikan faedah wajibnya wudhu karena 
membawa jenazah, sekalipun ini dikatakan pendapat yang ganjil, 
karena tidak diketahuinya ulama baik salaf maupun muta’akhirin yang 
berpendapat dengannya. Namun kami berpandangan bahwa lafadz 
perintah “hendaknya wudhu” pada hadits ini, tidak menunjukan wajib, 
dengan alasan sebagai berikut : 
1. Definisi suatu amalan dikategorikan sebagai kewajiban adalah 

sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. Abdul Wahhab Kholaf dalam 
kitabnya “Ilmu Ushul Fiqih” : 

 فعله، تحتيم على يدل بما طلبه اقتران بأن حتما طلبا المكلف من فعله الشارع طلب ما هو: شرعا الواجب
 آية أو تركه، على العقوبة ترتيب فعله تحتيم على دل أو التحتيم، على تدل نفسها الطلب صيغة كانت إذا كما
. أخرى شرعية قرينة  

“Wajib secara ist ilah adalah sesuatu yang dituntut oleh pembuat syariat untuk 
mengerjakannya kepada mukallaf dengan tuntutan yang pasti. Indikasinya 
menunjukan atas kepastian mengerjakannya, sebagaimana jika bentuk 
kalimat tuntutannya itu sendiri menunjukan atas kepastian, atau menunjukan 
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kepastian mengerjakannya akan berakibat hukuman jika meninggalkannya, 
atau adanya tanda indikasi syariat lainnya”. 
Dari definisi ini, maka perintah dalam hadits ini tidak pasti yang 
konsekuensinya adalah wajib, karena sekalipun hadits ini dapat 
dijadikan hujjah, namun tidak sedikit juga Aimah  yang 
melemahkannya, maka lebih baik kalau perintah ini dibawa kepada 
sunnah. Imam Ibnu Utsaimin dalam “Syaroh Mumti’” berkata : 

ُر، فيه الحديث وهذا: قالوا رُ  األَْم ا لكن الُوجوب، فيه األصل واألَْم عف من شيء فيه كان لميَنتهضْ  لم الض 

يَ  أن : وهي قاعدة على مبني  وهذا. به لإللزام  إذا واألمرُ  للتحريم، يكون ال ضعيف حديث في كان إذا النـْه
عِ  اإللزام ألن  للُوجوب، يكون ال ضعيف حديث في كان ل إلى يحتاج الفعل أو بالمْن  إللزام الذمة به تْبرأُ  دلي

.به العباد  

ر القاعدة وهذه  لم ما ومراده والمأموم؛ اإلمام موقف باب في" المحرر على النَكت" في مفلح بنُ ا إليها أشا
 ال واالحتياط االحتياط، باب من المنهيّ  وتـَْركُ  المأمور ِفْعلُ  فيكون للصحة، محتَِمالً  بل شديداً  الضعف يكن

.الترك أو الفعل يوجب  
“mereka berkata : ‘hadits ini terdapat perintah didalamnya, perintah pada 
asalnya adalah wajib, namun ketika ada sesuatu kedhoifan padanya, maka 
tidak bisa tegak kepastian padanya. Hal ini dibangun berdasarkan kaedah 
“bahwa larangan jika terdapat pada hadits dhoif, maka bukan untuk 
pengharaman, begitu juga perintah, jika terdapat pada hadits dhoif, maka 
bukan untuk mewajibkan, karena konsekuensi larangan atau perbuatan butuh 
kepada dalil yang melepaskan dari pembebanan, yang mengharuskan 
beribadah dengannya. Kaedah ini, diungkapkan oleh Ibnu Muflih dalam “An-
Nukat ‘alaal Muharror” di bab mauqif Imam dan Makmum. Yang dimaksud 
adalah haditsnya bukan dhoif yang parah, namun ada kemungkinan shahih, 
sehingga mengerjakan yang diperintah dan meninggalkan larangan, karena 
kehati-hatian dan kehati-hatian t idak mewajibkan mengerjakan atau 
meninggalkannya”. 

2. Sebagian ulama mengatakan, kemungkinan yang dimaksud 
berwudhu ketika membawa mayat adalah hal tersebut dilakukan 
dalam rangka wudhu untuk sholat jenazah, karena konteks 
kalimatnya mengisyaratkan hal tersebut, yakni setelah mayat 
dimandikan dan dikafani, maka sebelum dikuburkan, dilakukan 
sholat jenazah, sehingga bagi siapa yang akan turut mengantarkan 
jenazah tersebut, hendaknya ia berwudhu lalu ikut menyolatkannya 
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sebagai fardhu kifayah. Imam Majduddin Ibnu Taimiyyah berkata 
dalam “Muntaqol Akhbaar” : 

ُهمْ  َوقَالَ  هُ :  بـَْعُض هُ  َأرَادَ  مَنْ  َمْعنَا َوضْأ َوُمتَابـََعتَهُ  َحْمَل َعلَْيهِ  الصَالةِ  َأْجلِ  ِمنْ  فـَْليَتـَ  
“Sebagian ulama berkata : ‘maknanya barangsiapa yang membawa dan 
mengikuti jenazah, maka hendaknya berwudhu karena untuk mengerjakan 
sholat jenazah”. 
Imam Ibnu Hazm dalam “Al Muhallaa” meriwayatkan : 

 اهللا عبد مع كنت: قال سيرين بن محمد عن السختيانى أيوب عن سلمة بن حماد إلى المذكور بالسند ورويناه

 فقال المسجد إلى خرج ثم يتوضأ بيته اهللا عبد فدخل المسجد، دخل جئنا فلما جنازة، في مسعود بن عتبة بن
ل ال،: قلت توضأت؟ أما: لى  الجنازة على أحدهم صلى إذا الخلفاء من دونه ومن الخطاب بن عمر كان: فقا
فيها فيتوضأ  بالطشت فيدعو المسجد في يكون كان أحدهم إن حتى توضأ، المكتوبة يصلى أن أراد ثم   

“Kami meriwayatkan dengan sanad yang disebutkan kepada Hammaad bin 
Salamah dari Ayyub As-Sikhtiyaaniy dari Muhammad bin Siriin ia berkata : 
‘aku bersama Abdullah bin ‘Utbah bin Mas’ud dalam jenazah, maka ketika 
kami masuk masjid, lalu Abdullah masuk ke rumahnya untuk berwudhu, lalu 
keluar ke masjid. Ia berkata kepadaku : ‘apa engkau t idak berwudhu?’, aku 
berkata : ‘t idak’. Ia berkata : ‘Umar bin Khothob dan kholifah setelahnya, jika 
mereka sholat jenazah, lalu hendak melakukan sholat wajib, mereka 
berwudhu, hingga salah seorang diantara mereka dalam masjid meminta air 
dalam baskom, lalu berwudhu darinya”. 
Kemudian Imam Ibnu Hazm berkomentar : 

 يظن أن يجوز وال حدث، الجنازة على الصالة الن عنهم اهللا رضى وضوءهم يكون أن يجوز ال: محمد أبو قال
ا، التي السنه اتباع إال بهم .تكفى والسنة ذكرن  

“t idak bisa dibawa maknanya wudhu mereka sebagai hadats, karena sholat 
jenazah dan tidak boleh menyangka bahwa yang mereka lakukan t idak lain 
dan t idak bukan karena mengikuti sunah yang telah kami sebutkan, maka 
mengikuti sunah mencukupinya”. 
Maksudnya adalah wudhu karena membawa jenazah adalah sunah 
yang diamalkan oleh Kholifah sahabat Rodhiyallahu 'Anhum. 

3. Dalam riwayat Imam Tirmidzi dalam “Sunannya” (no. 1009) yang 
dishahihkan Imam Al Albani, lafadznya : 

ِلهِ  ِمنْ  ِلهِ  َومِنْ  الُْغْسلُ  ُغْس الُْوُضوءُ  َحْم  
“Karena memandikan mayat, ia mandi dan karena membawanya, ia berwudhu”. 
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Dalam lafadz ini, terdapat isyarat sebagaimana yang dikatakan oleh 
Imam Majduddin, bahwa ia melakukan wudhu untuk sholat 
jenazah, bukan semata-mata karena membawa jenazah. 

 
 Kita tutup pembahasan ini dengan fatwa dari DR. Abdullah Faqiih 
dalam “Fatawaa syabkah Islamiyyah” : 

55003 
الميت دفن من الرجوع بعد الغسل يشرع هل  

ينه الميت غسل » الجنائز » العبادات فقه » الفهرس )17( أخرى أحكام » وتكف  
55003:  الفتوى رقم  

الميت دفن من الرجوع بعد الغسل يشرع هل:  الفتوى عنوان  
1425 رمضان 12:  الفتوى تاريخ  

 السؤال
 اهللا وجزاكم الميت؟ دفن من الرجوع بعد باالغتسال وسلم عليه اهللا صلى الرسول عن وارد حديث هناك هل

.خيرا  

 الفتوى
:بعد أما وصحبه، آله علىو  اهللا رسول على والسالم والصالة هللا الحمد  

ع لم فإنا  األمر هو الوارد وإنما الدفن، من الرجوع بعد باالغتسال األمر على يدل أثر على وال حديث على نطل

 اهللا صلى اهللا رسول قال: قال هريرة أبي عن داود أبي سنن ففي حمله، من ووضوء. ميتا غسل من باغتسال
 الجمهور عند مستحب الميت غسل من والغسل.  فليتوضأ مهحل ومن فليغتسل ميتا غسل من: وسلم عليه

ك بواجب، وليس بود عون في قال. حمله من الوضوء وكذل  أعلم ال:  الخطابي قال داود أبي سنن شرح المع

 األمر يكون أن ويشبه حمله، من على الوضوء وال الميت، غسل من على غتسال اال يوجب الفقهاء من أحدا
ك في ه في قيل قد فليتوضأ حمله ومن قال.  االستحباب على ذل  على للصالة ليتهيأ وضوء على ليكون أي معنا

نى هذا وعلى. انتهى. أعلم واهللا الميت  وليس الصالة مكان إلى الميت حمل قبل الوضوء فالمطلوب المع

نى والظاهر حمله، بعد الوضوء  واهللا. الوضوء حمله ومن الغسل غسله من: الترمذي لفظ بدليل األول المع
.أعلم  

الفقيه عبداهللا.د بإشراف الفتوى مركز: المفتي  
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“Soal : Apakah terdapat hadits dari Rasulullah Sholallahu 'Alaihi wa Salam 
masalah mandi setelah pulang dari menguburkan mayit? Jazakumullah khoir. 
Jawab : segala puji bagi Allah, sholawat dan salam terlimpah curahkan kepada 
Rasulullah Sholallahu 'Alaihi wa Salam, kepada keluarganya dan para 
sahabatnya, Amma Ba’du : 
Kami belum pernah melihat hadits dan juga atsar yang menunjukan perintah 
mandi setelah pulang dari penguburan, yang ada hanyalah perintah mandi 
karena memandikan mayat dan berwudhu karena membawanya. Dalam Sunan 
Abu Dawud dari Abu Huroiroh Rodhiyallahu 'Anhu ia berkata, Rasulullah  
Sholallahu 'Alaihi wa Salam bersabda : “barangsiapa yang memandikan mayat, 
maka hendaknya mandi dan barangsiapa yang membawanya, hendaknya 
berwudhu”.  
Mandi karena memandikan mayat itu dianjurkan menurut mayoritas ulama, 
bukan wajib. Demikian juga berwudhu karena membawanya. Dalam “’Aunul 
Maubud syaroh Sunan Abi Dawud, Imam Al Khothoobiy berkata : ‘aku t idak 
mengetahui seorang fuqoha pun yang mewajibkan mandi karena memandikan 
mayat dan t idak juga mewajibkan wudhu karena membawanya, yang 
mendekatinya bahwa perintah dalam hal ini adalah disunahkan saja. Sabdanya, 
barangsiapa yang membawa jenazah, hendaknya berwudhu, maka dikatakan 
maksudnya adalah wudhu tersebut dilakukan karena akan melakukan sholat 
jenazah untuk mayit tersebut, Wallahu A’lam. Selesai. 
Berdasarkan hal ini, maka perintah wudhunya adalah sebelum membawa 
jenazah sampai ke tempat sholat, bukan wudhu setelah membawanya (dari 
tempat sholat). Selesai. 
Berdasarkan hal ini, maka perintah wudhunya adalah sebelum membawa 
jenazah sampai ke tempat sholat, bukan wudhu setelah membawanya (dari 
tempat sholat ke tanah pekuburan-pent.), dhohir makna tersebut dengan dalil 
riwayat dari Imam Tirmidzi : “karena memandikan mayat, ia mandi dan karena 
membawa nya, ia berwudhu”. Wallahu A’lam”.             

 

6). Wudhu karena memakan sesuatu yang dipanggang dengan api. 
Imam Muslim telah membuat satu judul bab dalam kitab shahihnya, 

yakni bab “ ُارِت النا َمسباب الُْوُضوِء ِمم” (berwudhu karena memakan sesuatu 

yang dimasak dengan api), kemudian beliau menurunkan beberapa 
hadits dari para sahabat, yaitu : 
1. Sahabat Zaid bin Tsaabit Rodhiyallahu anhu, beliau berkata : 

لناُر « يـَُقوُل  -صلى اهللا عليه وسلم-َسِمْعُت َرُسوَل اللهِ  ِت ا َمس »الُْوُضوءُ ِمما   
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“aku mendengar Rasulullah � bersabda : “berwudhu karena memakan sesuatu 
yang dimasak dengan api”. 

2. Abdullah bin Ibrohim bin Qooridh berkata : 

َها ألَنى َسِمْعُت أَنُه َوَجدَ أَبَا ُهَريـْرََة يـَتـََوضأُ َعلَ  ى الَْمْسِجِد فـَقَاَل ِإنَما أَتـََوضأُ ِمْن أَثـَْوارِ أَِقٍط َأَكْلتـُ
ِت الناُر « يـَُقوُل  -صلى اهللا عليه وسلم-َرُسوَل اللِه  َمس ».تَـَوضُئوا ِمما   

“bahwa ia mendapati Abu Huroiroh sedang berwudhu di masjid, lalu beliau 
Rodhiyallahu anhu berkata : ‘aku hanyalah berwudhu karena memakan susu beku 

yang telah dipanaskan dengan api, karena aku mendengar Rasulullah �  bersabda :  
“Berwudhulah karena memakan sesuatu yang dimasak dengan api”. 

3. Sahabat Aisyah Rodhiyallahu anha berkata : 

ِت الناُر «  -صلى اهللا عليه وسلم-قَاَل َرُسوُل اللهِ  َمس »تـََوضُئوا ِمما   
“Berwudhulah karena memakan sesuatu yang dimasak dengan api”. 

  
Dari ketiga hadits ini, sebagian ulama memandang wajibnya wudhu 

karena memakan sesuatu yang disentuh oleh api. Imam Ibnu Abdil 
bar dalam “Al Istidzkar” menyebutkan nama-nama ulama yang 
berpendapat seperti ini, kata beliau : 

نار زيد بن ثابت وعبد اهللا بن عمر  لوضوء مما مست ال ى اختالف عنه  -وممن روي عنه إيجاب ا وأنس  -عل

ى اختالف عنه  -بن مالك  لحارث بن وبه قال خارجة بن زيد  -عل بن ثابت وأبو بكر بن عبد الرحمن بن ا
نيون ز وبن شهاب فهؤالء كلهم مد  هشام وابنه عبد الملك ومحمد بن المنكدر وعمر بن عبد العزي

البصري ويحيى بن يعمر وأبو مجلز الحق بن حميد وكل هؤالء  أبو قالبة والحسن   وقال به من أهل العراق 

وال أعلم كوفيا قال به بصريون  
“ulama yang diriwayatkan berpendapat wajibnya wudhu karena memakan 
sesuatu yang disentuh api, yakni Zaid bin Tsaabit, Abdullah bin Umar –dinukil 
pendapat yang berbeda darinya-, Anas bin Malik –dinukil pendapat yang 
berbeda darinya- Rodhiyallahu anhum. Khoorijah bin Zaid bin Tsabit, Abu Bakar 
bin Abdur Rokhman ibnul Harits bin Hisyaam dan anaknya Abdul Malik, 
Muhammad ibnul Munkadir, Umar bin Abdul Aziz dan Ibnu Syihaab (Az-Zuhri) 
mereka semuanya adalah ulama Madinah. 
Yang berpendapat sepert i ini dari kalangan ulama Iroq yaitu, Abu Qilaabah, Al 
Hasan Al Bashriy, Yahya bin Ya’mar, Abu Mijlaz dan Laahiq bin Humaid, mereka 
semua adalah ulama Bashroh. Aku tidak mengetahui ulama Kufah berpendapat 
sepert i ini”. 
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 Kemudian Imam Muslim membuat judul bab lagi setelah bab ini, 

yakni bab “ ا َمسِت الناُر « باب َنْسِخ  ِمم »اْلُوُضوِء  ” (Penghapus wudhu karena 

memakan sesuatu yang disentuh dengan api). Kemudian Imam 
Muslim menurunkan beberapa hadits berikut : 
1. Dari sahabat Ibnu Abbas Rodhiyallahu anhum, beliau berkata : 

 َرُسوَل الل أْ  -صلى اهللا عليه وسلم-هِ َأنى َولَْم يـَتـََوضَصل  َشاةٍ ُثم َل َكِتَف  َأَك  
“bahwa Rasulullah � makan pundak kambing, lalu sholat dan tidak mengulangi 
wudhunya lagi”. 

2. Masih dari beliau, katanya : 

 ِبىلن ُثم َصلى َوَلمْ يـَتـََوضأْ َوَلمْ يََمس َماًء. -َلْحًما َأْو  -َأَكلَ َعرْقًا  -صلى اهللا عليه وسلم-َأن ا  
“bahwa Rasulullah � makan urat atau daging, lalu sholat tanpa berwuhdu lagi 
dan tanpa menyentuh air”. 

3. Dari ‘Amr bin Umayyah, bahwa ia : 

َها ثُم َصلى َولَمْ يـَتـََوضأْ.يَْحتَـ  -صلى اهللا عليه وسلم-أَنُه َرَأى َرُسوَل اللهِ  ز ِمْن َكِتٍف يَْأُكُل ِمنـْ  
“bahwa ia melihat Rasulullah �  memotong pundak kambing, lalu memakannya, 

lalu sholat, tanpa mengulangi wudhunya”. 
4. Masih dari beliau, katanya : 

َها فَُدِعَى ِإَلى الصالَةِ فـََقاَم  -صلى اهللا عليه وسلم-َرأَْيُت َرُسوَل اللِه  ز ِمْن َكِتِف َشاٍة فََأَكَل ِمنـْ َيْحتـَ
كيَن َوَصلى َوَلْم يـَتـََوضأْ  َوطََرَح الس 

“aku melihat Rasulullah � memotong pundak kambing, lalu memakannya, lalu 

ditegakkan sholat, maka Be liau berdiri dan melemparkan pisau, lalu sholat, tanpa 
berwudhu lagi”. 

5. Dari Maimunah Ummul Mukminin Rodhiyallahu anha, beliau 
berkata : 

 ِبىلن َأَكلَ ِعْنَدَها َكِتًفا ُثم َصلى َوَلمْ يـَتـََوضْأ. -صلى اهللا عليه وسلم-َأن ا  
“bahwa Nabi � makan pundak (kambing), lalu sholat dan tidak berwudhu lagi”. 

6. Dari Abu Roofi’ Rodhiyallahu anhu, beliau berkata : 

ُثم َصلى َولَمْ يـَتـََوضأْ. -صلى اهللا عليه وسلم-َأْشَهُد َلُكْنُت أَْشِوى ِلَرُسوِل اللهِ  َبْطَن الشاِة   
“aku bersaksi, akulah yang memanggangkan untuk Rasulullah � perut kambing, 

lalu Beliau sholat dan tidak mengulangi wudhunya lagi”. 
7. Dari Ibnu Abbas Rodhiyallahu anhu, beliau berkata : 
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هِ  َرُسوَل الل ةٍ ُخْبٍز  -صلى اهللا عليه وسلم-َأنِدي َياَبهُ ُثم َخَرَج ِإَلى الصالَِة فَأُِتَى بَِه َع َعلَْيِه ِث َجَم
َكَل ثََالَث ُلَقٍم ُثم َصلى بِالناِس َوَما َمس َماءً.َولَْحٍم فَأَ   

“bahwa Rasulullah � mengumpulkan ujung bajunya, lalu keluar sholat, Beliau 

diberi hadiah roti dan daging, maka Beliau memakan 3 suapan, lalu mengimami 
manusia dan tidak menyentuh air”. 

 
 Hadits-hadits tersebut memberikan faedah tidak wajibnya wudhu 
karena memakan sesuatu yang dimasak dengan api. Imam Ibnu Abdil 
Bar dalam “Al Istidzkaar” menyebutkan deretan ulama yang 
berpendapat seperti ini, kata beliau : 

أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبن عباس وبن مسعود وعامر بن ربيعة  وممن قال بإسقاط الوضوء مما مست النار 
 وأبي بن كعب وأبو الدرداء وأبو أمامة

وعلى ذلك جماعة فقهاء األمصار مالك وأصحابه والثوري واألوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي وبن 
جرير الطبريأبي ليلى والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود بن ع لي ومحمد بن   

لحم الجزور خاصة فقد وجب عليه  أهل الحديث يقولون من أكل شيئا من  إال أن أحمد وإسحاق وطائفة من 
 الوضوء

“ulama yang berpendapat gugurnya kewajiban wudhu karena memakan 
sesuatu yang dimasak ap i adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Abbaas, 
Ibnu Mas’ud, ‘Aamir bin Robii’ah, Ubay bin Ka’ab, Abu Darda dan Abu 
Umaamah Rodhiyallahu anhum. 
Karenanya sejumlah fuqoha beperndapat sepert i ini yaitu, Malik dan para 
sahabatnya, Ats-Tsauriy, Al Auzaa’I, Abu Hanifah dan para sahabatnya, Al 
Hasan bin Hay, Ibnu Abi Lailaa, Syafi’I dan para sahabatnya, Ahmad, Ishaq, 
Abu ‘Ubaid, Dawud bin Ali, Muhammad bin Jariir Ath-Thobariy. 
Namun Ahmad, Ishaq dan sekelompok ulama ahlu l hadits berpendapat khusus 
memakan daging unta, wajib berwudhu”. 

 
 Masalah wajibnya wudhu karena memakan daging unta sudah 
kami bahas dalam point sesuatu yang diperselisihkan sebagai 
pembatal wudhu dan yang rajih sebagai pembatal wudhu, silakan 
melihatnya bagi yang mau merujuk kembali. 
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 Kami tutup dengan nukilan jawaban fatwa DR. Abdullah Faqiih 
dalam “Fatwa Syabkah Islamiyyah” (tanggal 10 Jumadi Tsaniyah 
1425 H) berikut : 

قال:  م وغيره أن النبي صلي اهللا عليه وسلم  صح األمر به من حديث مسل نار، فقد  وأما الوضوء مما مسته ال

الفم والكفين ال  . ولكن العمل به ترك، إما لكونه نسخ، أو لكون المقصود به غسل  توضؤوا مما مست النار 
ر العلماء ـ عن حديث الوضوء مما الوضوء الشرعي. قال النووي في شرح صحيح مسلم : وأجابوا ـ يعني جمهو 

مست النار بجوابين، أحدهما: أنه منسوخ بحديث جابر رضي اهللا عنه قال: كان آخر األمرين من رسول اهللا صلى 

، وهو حديث صحيح. والجواب الثاني: أن المراد بالوضوء غسل  اهللا عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار 
 الوجه والكفين .

“adapun wudhu kerena memakan sesuatu yang dimasak dengan api, telah 
shahih perintah dalam hadits Shahih Muslim dan selainnya bahwa Nabi � 
bersabda : “berwudhulah karena memakan sesuatu yang disentuh api”. Namun 
amalan wajib ini dit inggalkan, bisa karena ia telah dihapus hukumnya atau yang 
dimaksud dengannya adalah mencuci mulut dan kedua telapak tangannya, 
bukan wudhu yang syar’i. Imam Nawawi berkata dalam Syaroh Shahih Muslim : 
‘mereka jumhur ulama menjawab hadits wudhu karena memakan sesuatu yang 
dimasak dengan api, dengan 2 jawaban :  1). Bahwa hadits tersebut telah 
dihapus hukumnya oleh hadits Jaabir Rodhiyallahu anhu bahwa ia berkata : 
‘akhir dari 2 perkara Rasulullah � adalah meninggalkan berwudhu karena 
memakan sesuatu yang dimasak dengan api’. Ini adalah hadits yang shahih. 2). 
Yang dimaksud dengan wudhu disini adalah mencuci wajah dan kedua telapak 
tangan”. 
 
7). Keluar angin dari kemaluan 
Biasanya yang sering terjadi adalah pada wanita, yaitu apakah keluar 
angin sehingga terkadang berbunyi seperti suara kentut, dapat 
membatalkan wudhu? Jawabanya : 
 Dinukil dari Imam Ahmad bahwa beliau mengatakan hal tersebut 
sebagai pembatal wudhu. Imam Ibnu Qudamah dalam “Al Mughni” 
berkata : 

الَْمْرأَِة َيْخُرجُ ِمْن فـَرْ  235(  بِيهِ " ِفي  لِحٌ ، َعْن َأ ْد نـََقَل َصا يلَيِْن فَِفيِه ) َفْصٌل : َوَق ِجَها الريُح : َما َخَرَج ِمْن السِب

 اْلُوُضوُء .
ُقُض اْلُوضُوَء . : ُخُروُج الريِح ِمْن الذَكرِ َوقـُُبِل اْلَمْرأَِة يـَنـْ  َوقَاَل اْلَقاِضي 
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“pasal (235) telah dinukil dari Shoolih dari Bapaknya (Imam Ahmad) tentang 
wanita yang keluar dari kemaluannya angin? Jawabnya : ‘apa yang keluar dari 2 
jalan (kemaluan dan pantat), maka wajib wudhu padanya’. 
Al Qodhi berkata : ‘keluarnya angin dari kemaluan laki-laki dan wanita, dapat 
membatalkan wudhu’”. 
 
 Pembahasan selanjutnya kami serahkan kepada DR. Abdullah 
Faqiih untuk berfatwa : 

 عنوان الفتوى : أثر خروج الريح من الذكر على الصالة
1427صفر  12تاريخ الفتوى :   

 السؤال
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

حة من الذكر لذلك أخشى على الصالة فهل يجوز الصالة ؟  إني أعاني من صدور رائ

 الفتوى
أما بعد:  الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه، 

أهل فإذا   ئحة التي تجدها ناشئة عن خروج الريح التي هي من نواقض الوضوء فالمسألة محل خالف بين  كانت الرا
باطل أم ال ؟  العلم هل الوضوء في هذه الحالة 

فعند المالكية والحنفية ال تنقض الوضوء قال المواق في التاج واإلكليل وهو مالكي : وكذلك الريح من القبل ال 
ي حنيفة وهو كالجشاء خالفا للشافعي . انتهىوضوء فيه عند مال ك وأب  

اهللا تعالى أنه حدث  ح من الذكر فقد روي عن محمد رحمه  خرج الري المبسوط للسرخسي وهو حنفي : فإن  وفي 

لوضوء .  ال ينقض ا ختالج ف ألنه خرج من موضع النجاسة وعامة مشايخنا يقولون هذا ال يكون حدثا وإنما هو ا
لمغني وهو حنبلي : وقال القاضي وعند الحنا انتهى . دامة في ا قال ابن ق إذا حصل يقين بوجوده نقض الوضوء  بلة 

ريح يخرج  : خروج الريح من الذكر وقبل المرأة ينقض ، وقال ابن عقيل : يحتمل أن يكون األشبه بمذهبنا في ال

بنا جوفا ، ولم يبطلوا الصوم من الذكر أن ال ينقض ، ألن المثانة ليس لها منفذ إلى الجوف ، وال جعلها أصحا
بالحقنة فيه ، وال نعلم لهذا وجودا وال نعلم وجوده في حق أحد ، وقد قيل : إنه يعلم وجوده بأن يحس اإلنسان 

حصل به اليقين والطهارة ال تنقض بالشك ، فإن قدر وجود ذلك يقينا  في ذكره دبيبا ، وهذا ال يصح فإن هذا ال ي

من أحد السبيلين ، فنقض قياسا على سائر الخوارج . انتهى .نقض الطهارة ، ألنه خارج   
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أما الشافعية فالوضوء باطل عندهم في هذه الحالة قال النووي في المجموع : فالخارج من قبل الرجل أو المرأة أو 
حا أو دودا أو قيحا أو دما أو حصاة أو غير ذلك وال بوال أو ري سواء كان غائطا أو   فرق دبرهما ينقض الوضوء ، 

خروج الريح بين قبل المرأة والرجل ودبرهما ، نص عليه الشافعي رحمه  في ذلك بين النادر والمعتاد ، وال فرق في 

اهللا في األم ، واتفق عليه األصحاب ، قال أصحابنا : ويتصور خروج الريح من قبل الرجل إذا كان آدر ، وهو 
هى .عظيم الخصيين ، وكل هذا متفق عليه في مذهبنا . ان ت  

الة  وإن كانت الرائحة المذكورة ال عالقة لها بالريح الناقضة للوضوء فال يترتب عليها نقض للوضوء وال تمنع الص

اإلسالم يحث عليها .  وال تبطلها, واحرص على النظافة دائما ألن 
استعماله ، وراجع إضافة إلى استعمال الطيب دائما اقتداء بالنبي صلى اهللا عليه وسلم فإنه كان يحبه ويحث على 

د في الفتوى رقم :  . 50154المزي يب مختص في هذا المجال  . وال بأس بعرض حالتك على طب  

أعلم .  واهللا 
الفتوى بإشراف د.عبداهللا الفقيه  المفتي: مركز 

“Soal : saya yakni terhadap angin yang keluar dari kemaluan, karenanya aku 
khawatir terhadap sholatku, apakah hal tersebut diperbolehkan dalam sholat? 
Jawab : Segala puji bagi Allah, Sholawat dan salam terlimpahkan kepada 
Rasulullah, keluarganya dan para sahabatnya. Amma Ba’du : 
Jika angin yang engkau dapati muncul dari angin yang ia merupakan pembatal 
wudhu, maka masalahnya adalah telah terjadi perselisihan pendapat dikalangan 
ulama, apakah wudhu pada keadaan ini batal atau t idak? 
Menurut Malik iyyah dan Hanafiyyah, hal ini t idak membatalkan wudhu. Berkata 
Al Muwafir dalam “At-Taaj wal Ikliil dan beliau dari madzhab Malik i : ‘demikian 
juga angin yang keluar dari kemaluan, maka t idak ada wudhu padanya, 
menurut Malik dan Abu Hanifah, hal ini sepert i kerikil (keluar ketika kencing 
batu-pent.) berbeda dengan (pendapatnya) Syafi’I, selesai. 
Dalam “Al Mabsuut” tulisan As-Sarkhosiy dari kalangan Hanafiy : ‘keluarnya 
angin dari kemaluan, telah diriwayatkan dari Muhammad bahwa ia adalah 
hadats, karena keluarnya dari tempat najis. Adapun umumnya guru-guru kami 
berkata, hal tersebut bukan hadats, ia hanyalah getaran, maka t idak 
membatalkan wudhu’. Selesai. 
Menurut Hanabilah, jika yakin keluarnya angin dari kemaluan, membatalkan 
wudhu, Ibnu Qudamah ulama hambali  dalam “Al Mughni” berkata : ‘Al Qodhi 
berkata : ‘keluarnya angin dari kemaluan laki-lak i dan wanita membatalkan 
wudhu. Ibnu ‘Uqol berkata : ‘mungkin yang samar dalam madzhab kami 
tentang angin yang keluar dari kemaluan , bahwa hal tersebut t idak 
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membatalkan wudhu, karena kandung kencing/kemih t idak memilik i saluran ke 
perut. Sahabat-sahabat kami t idak menganggapnya sebagai perut, sehingga 
t idak batal puasa dengan memberikan obat lewat lubang darinya, kami t idak 
mengetahui angin tersebut benar-benar ada, kami t idak mengetahui hal 
tersebut terjadi pada diri seorang pun. Dikatakan, sesungguhnya hal tersebut 
diketahui adanya angin yang keluar tersebut, yang mana seseorang akan 
merasa pada kemaluannya ada aliran udara. Ini t idak benar, oleh karena hal ini 
t idak menghasilkan keyakinan, sedangkan kesucian tidak dapat dibatalkan 
dengan keragu-raguan, jika ditetapkan adanya angin tersebut secara yakin, 
maka dapat membatalkan kesucian, karena ia keluar dari salah satu 2 lubang, 
maka ia membatalkan wudhu dikiaskan dengan hal-hal lainnya yang keluar 
(dari 2 lubang tersebut). 
Adapun Syafi’iyyah, maka wudhu batal menurut mereka pada kondisi in i. 
Nawawi berkata dalam “Al Majmu’” : ‘maka sesuatu yang keluar dari kemaluan 
laki-lak i dan perempuan atau dari pantatnya, membatalkan wudhu, sama saja 
apakah berupa tahi, air kencing, angin, cacing, nanah, darah, kerikil, atau 
selainnya dan tidak ada perbedaan antara sedikit atau banyak, t idak ada 
perbedaan keluarnya angin antara kemaluan laki-lak i dan wanita dengan yang 
keluar dari dubur, ini adalah ucapan Imam Syafi’I dalam “Al Umm”, yang 
disepakati oleh sahabat-sahabat kami. Sahabat kami berkata : ‘deskripsi 
keluarnya angin dari kemaluan laki-lak i adalah jika keluar dari Aadar yaitu 
tulang pada dua pinggang, semua ini disepakati dalam madzhab kami’. Selasai. 
Jika angin yang disebutkan diatas tidak berkaitan dengan angin (kentut) yang 
membatalkan wudhu, maka hal tersebut tidak menyebabkan batal wudhunya 
dan t idak terhalangi untuk mengerjakan sholat dan t idak juga membatalkannya, 
bersungguh-sungguhlah menjaga kebersihan selalu, karena Islam 
menganjurkan hal tersebut. 
Kebersihan dengan menggunakan pewangi senantiasa mengikuti Nabi 
Sholallahu 'Alaih i wa Salam, karena Beliau mencintai menyukai dan 
menganjurkan menggunakannya. Rujuklah untuk tambahan pengetahuan fatwa 
no. 50154. Tidak mengapa enggan untuk menggunakan parfum dikhususkan 
pada kondisi ini. Wallohu A’lam”. 
 
 Kesimpulannya, angin yang keluar dari kemaluan laki-laki dan 
wanita tidak membatalkan wudhu, karena tidak didapatkan dalil 
dalam syariat yang menganggapnya sebagai hadats atau sebagai 
pembatal wudhu. 
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8). Ragu-ragu apakah wudhunya telah batal 
Yakni jika seseorang dalam kondisi yakin telah berwudhu, kemudian 
timbul keraguan pada dirinya, apakah telah keluar sesuatu atau 
tidak, biasanya kentut pada dirinya, apakah keragu-raguanny tadi 
dapat membatalkan wudhu?, Jawab : kami akan menyerahkannya 
kepada Imam Nawawi dalam “Syarah Shahih Muslim” : 

ِديث َوَهَذا َالم ُأصُول ِمنْ  َأْصل اْلَح َدة اإلِْْس َمة َوقَاِع د ِمنْ  َعظِي يَاء أَن  َوِهيَ  ، اْلفِْقه قـَوَاِع م اْألَْش َها يُْحَك  َعلَى بِبـََقاِئ
ا الطاِرئ الشكّ  رّ َيضُ  َوَال .  َذلِكَ  ِخَالف يـُتـَيـَقن َحتى ُأصُولَها ة َذلِكَ  فَِمنْ .  َعلَيـَْه  اْلَحدِيث ِفيَها َورَدَ  التِي اْلبَاب َمْسأََل

ارَة تـَيـَقنَ  َمنْ  أَن  َوِهيَ  َدث ِفي َوَشك  الطَه مَ  اْلَح ارَة َعلَى بِبـََقائِهِ  ُحِك  نَْـفس ِفي الشكّ  َهَذا ُحُصول بـَْين فـَْرق َوَال  ، الطَه
نَا َهَذا.  الصَالة َخارِج َوُحُصوله ، الصَالة ِهير َوَمْذَهب َمْذَهب َماء َجَما  - َمالِك َعنْ  َوُحِكيَ .  َواْلَخلَف السَلف ِمنْ  اْلُعَل

انِ  - تـََعاَلى الله رَِحَمهُ  هُ  َكانَ  إِنْ  اْلُوُضوء يـَْلَزمهُ  أَنهُ  ِإْحَداُهَما:  رِوَايَـَت َالة َخاِرج َشكهُ  َوَال  ، الص  ِفي َكانَ  إِنْ  يَْـلَزُم
هُ  َوالثانِيَة ، الصَالة يَْت  ، َحالٍ  ِبُكل  يـَْلَزُم يَة َوُحِك ى الرَوا َسن َعنْ  اْألُوَل ِريّ  اْلَح  بـَْعض َعنْ  َمْحِكيّ  شَاذّ  َوْجه وَُهوَ  اْلبَْص

تَِماَالنِ  َيْستَِوي أَنْ  يْنبَـ  الشكّ  ِفي فـَْرق َوَال :  َأْصَحابنَا قَالَ  ِبَشْيءٍ  َولَْيسَ  ، َأْصَحابنَا  ، َوَعَدمه اْلَحَدث وُقُوع ِفي اِالْح
ح أَوْ  َعلَْيهِ  ُوُضوء َفَال  ، ظَنّه َعلَى يـَْغِلب أَوْ  ، َأَحدهَما يـَتَـَرج  َحال ِبُكل   

”hadits ini merupakan pokok dari pokok-pokok Islam dan kaedah besar dalam 
kaedah Fiqihiyah, yaitu bahwa segala sesuatu dihukumi tetap atas asalnya 
sampai secara yakin menyelisih i hal tersebut, t idak memudhorotkan keraguan 
yang t imbul darinya. Termasuk dalam masalah ini yang datang padanya hadits 
bahwa orang yang yakin telah berwudhu, lalu t imbul keraguan terjadinya 
hadats pada dirinya, maka hukumnya tetap diatas kesucian, tidak ada 
perbedaan munculnya keraguan didalam sholat ataukah diluar sholat. Ini adalah 
madzhab kami dan madzhab mayoritas ulama baik dari salaf maupun kholaf. 
Diceritakan dari Malik 2 riwayat, riwayat pertama mengharuskan wudhu jika 
keraguan terjadi diluar sholat, namun t idak mengharuskan jika didalam sholat, 
yang kedua mengharuskan wudhu pada semua keadaan. Diceritakan juga 
riwayat yang pertama dari Al Hasan Al Bashri dan ini adalah sisi yang ganjil 
yang dikisahkan dari sebagian madzhab kami, t idak ada apa-apanya. 
sahabat kami berkata : ‘t idak ada perbedaan terhadap keraguan antara hal 
yang sama dari 2 kemungkinan pada saat terjadinya hadats dan t idak terjadi 
atau terajihkan salah satunya atau kuat dugaan salah satunya, maka t idak 
harus berwudhu pada seluruh kondisi tersebut”. 
 
 Hujjah yang digunakan jumhur ulama adalah hadist berikut : 
1. Hadits Abdullah bin Zaid Rodhiyallahu 'Anhu, bahwa ia berkata : 
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مَ  َعلَْيهِ  اللهُ  َصلى النِبي  إَلى ُشِكيَ  لُ  َوَسل لُ  الرُج هُ  إلَْيهِ  يَُخيْيءَ  َيِجدُ  أَن َالةِ  ِفي الشَال :  فـَقَالَ  ، الص 
عَ  َحتى يـَْنَصِرفُ  ا َيْسَم رِيًحا َيِجدَ  َأوْ  صَْوًت  

“dilaporkan kepada Nabi Sholallahu 'Alaihi wa Salam seorang yang terbayang 

bahwa ia mendapatkan sesuatu dalam sholat, maka Nabi Sholallahu 'Alaihi wa 

Salam bersabda : “jangan berpaling! Sampai ia mendengar suara atau mencium 

baunya” (HR. Jama’ah kecuali Tirmidzi). 
2. Hadits Abu Huroiroh Rodhiyallahu 'Anhu, bahwa Nabi Sholallahu 

'Alaihi wa Salam bersabda : 

دَ  إَذا َكلَ  َشيًْئا َبطِْنهِ  ِفي َأَحُدُكمْ  َوَج  َحتى الَْمْسِجدِ  ِمنْ  يَْخُرجْ  َفَال  َال  أَمْ  َشْيءٌ  ِمْنهُ  أََخَرجَ  َعلَْيهِ  فَأَْش
ا َيْسَمعَ  رِيًحا َيِجدَ  َأوْ  صَْوًت  

“Jika seorang mendapatkan se suatu didalam perutnya, lalu terbayang telah keluar 
sesuatu atau tidak darinya, maka janganlah keluar dari masjid sampai mendengar 

suara atau mencium baunya” (HR. Muslim dan Tirmidzi). 
 
6). Sekalipun point-point yang disebutkan sebagai sesuatu yang tidak 

rajih/marjuh dapat membatalkan wudhu, namun demi keluar dari 
perselisihan yang terjadi, maka dianjurkan baginya berwudhu jika 
memungkinkan. Karena memperbaharui wudhu sendiri merupakan 
amalan yang dianjurkan. Nabi Sholallahu 'Alaihi wa Salam bersabda : 

بُِوُضوءٍ  َصَالةٍ  ُكل  ِعْندَ  َألََمْرتـُُهمْ  ُأمِتي، َعَلى َأُشق  َأنْ  لَْوَال   
“Sekiranya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka setiap 
sholat untuk berwudhu” (HR. Ahmad, dishahihkan oleh Imam Al Albani). 
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َصاِحَبهُ  يـَُوضئُ  لِ الرجُ  باب - 35  

Bab 35 Seseorang yang Mewudhukan Temannya 

 

Penjelasan : 

 
 Yakni berkaitan dengan hukum seseorang memberikan bantuan 
kepada temannya ketika berwudhu. 
 
Berkata Imam Bukhori : 

ثَِنى - 181 دُ  َحد َرنَا قَالَ  َسَالمٍ  بْنُ  ُمَحم ى َعنْ  َهاُرونَ  بْنُ  زِيدُ يَ  َأْخبـَ بٍ  َعنْ  ُعقَْبةَ  بْنِ  ُموَسى عَنْ  َيْحَي  ابْنِ  َمْوَلى ُكرَْي
َمةَ  َعنْ  َعباسٍ  ةَ  ِمنْ  أَفَاضَ  لَما - وسلم عليه اهللا صلى - اللهِ  َرُسولَ  َأن  َزيْدٍ  بْنِ  أَُسا ْعبِ  ِإلَى َعَدلَ  َعرََف الش ، 

َمةُ  قَالَ .  َحاَجَتهُ  فـََقَضى َعْلتُ  َزيْدٍ  بْنُ  ُأَسا ب  فََج تُ  َويَـتـََوضأُ  َعلَْيهِ  أَُص لَ  أَتَُصلى اللهِ  َرُسولَ  يَا فـَقُْل  الُْمصَلى « فـَقَا
» َأَماَمكَ   

48). Hadits no. 181 
“Haddatsanii Muhammad bin Salaam ia berkata, akhbaronaa  Yazid bin Haaruun dari Yahya 

dari Musa bin ‘Uqbah dari Kuroib maula Ibnu ‘Abbaas dari ‘Usaamah bin Zaid Rodhiyallahu 
'Anhu bahwa Rasulullah Sholallahu 'Alaihi wa Salam ketika berangkat dari Arofah, Beliau 

menuju celah bukit, lalu menunaikan hajatnya. Usaamah bin Zaid Rodhiyallahu 'Anhu 
berkata : ‘aku yang mengguyurkan air, lalu Beliau Shola llahu 'A laihi wa Salam berwudhu, 

aku bertanya kepada Beliau : ‘engkau akan sholat?’, Beliau menjawab : “sholat didepanmu”. 
HR. Muslim no. 3160 

 
Penjelasan biografi perowi hadits : 
 
Semua perowinya telah berlalu biografinya sebelumnya : 
 
1. Muhammad bin Salaam pada hadits no. 20 
2. Yazid bin Haarun pada hadits no. 149 
3. Yahya adalah Ibnu Sa’id Al Anshoriy pada hadits no. 1 
4. Musa bin ‘Uqbah pada no. 139 
5. Kuroib pada hadits no. 138 
6. Usaamah bin Zaid Rodhiyallahu 'Anhu pada hadits no. 139  
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Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا - 182 بْنُ  َعْمُرو َحد  ثـََنا قَالَ  َعلِى ابِ  َعْبدُ  َحد دٍ  بْنَ  َيْحَيى َسِمْعتُ  قَالَ  الَْوه َرِنى قَالَ  َسِعي دُ  َأْخبـَ  بْنُ  َسْع
رِ  بْنَ  نَاِفعَ  َأن  ِإبـَْراِهيمَ  مٍ  بْنِ  ُجبـَْي رَهُ  ُمطِْع عَ  أَنهُ  أَخْبـَ ةَ  بْنِ  الُْمِغيرَةِ  بْنَ  ُعْرَوةَ  َسِم ةَ  بْنِ  الُْمِغيرَةِ  َعنِ  ُيَحدثُ  ُشْعَب  أَنهُ  ُشْعَب

ه اهللا صلى - اللهِ  َرُسولِ  َمعَ  َكانَ  َجةٍ  َذَهبَ  َوأَنهُ  ، َسَفرٍ  ِفى - وسلم علي لَ  ُمغِيَرةَ  َوأَن  ، َلهُ  ِلحَا  الَْماءَ  َيُصب  َجَع
َههُ  فـََغَسلَ  ، يـَتـََوضأُ  َوُهوَ  ، َعلَْيهِ  هِ  َوْج ِسهِ  حَ َوَمسَ  َويََدْي اْلُخفْينِ  َعَلى َوَمَسحَ  ِبَرْأ  

49). Hadits no. 182 

“Haddatsanaa ‘amr bin Ali ia berkata, haddatsanaa Abdul Wahhaab ia berkata, aku 
mendengar Yahya bin Sa’id berkata, akhbaronii Sa’ad bin Ibrohim bahwa Naafi’ bin Jubair 

bin Muth’im bahwa ia mengabarinya bahwa ia mendengar ‘Urwah ibnul M ughiiroh bin 
Syu’bah menghaditskan dari Al Mughiroh bin Syu’bah Rodhiyallahu 'A nhu bahwa ia bersama 

Rasulullah Sholallahu 'Alaihi wa Salam dalam sebuah safar, lalu Beliau pergi buang hajat. 
Mughiroh yang menuangkan air kepada Be liau, lalu Beliau berwudhu, mencuci wajahnya, 

kedua tangannya dan mengusap kepalanya dan kedua khufnya”. 
HR. Muslim no. 979 

 
Penjelasan biografi perowi hadits : 

 
1.   Nama : Abu Hafsh Al Fallaas ‘Amr bin Ali bin Bahr 
 Kelahiran : Wafat 249 H di ‘Askar 
 Negeri tinggal : Bashroh 
 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Nasa’I, Imam Daruquthniy dan 

Imam Ibnu Hibban. Imam Abu Hatim menilainya, 
shoduq. 

 Hubungan Rowi : Abdul Wahhaab adalah salah seorang gurunya dan 
tinggal senegeri dengannya sebagaimana ditulis oleh 
Imam Al Mizzi. 

 

2. Abdul Wahhaab Ats-Tsaqofiy pada hadits no. 16 
3.  Yahya bin Sa’id Al Anshoriy pada hadits no. 1 
 
4.    Nama : Abu Ishaaq Sa’ad bin Ibrohim bin Abdur Rokhman bin 

‘Auf 
 Kelahiran : Wafat 125 H atau setelahnya 
 Negeri tinggal : Madinah 
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 Komentar ulama : Tabi’I shoghir. Ditsiqohkan oleh Imam Ahmad, Imam 
Ibnu Ma’in, Imam Abu Hatim, Imam Ibnu Sa’ad, Imam 
Nasa’I, Imam Al’ijli dan Imam Ibnu Hibban.  

 Hubungan Rowi : Naafi’ bin Jubair adalah salah seorang gurunya dan 
tinggal senegeri dengannya sebagaimana ditulis oleh 
Imam Al Mizzi. 

 
 
5.    Nama : Abu Muhammad Naafi’ bin Jubair bin Muth’im 
 Kelahiran : Wafat 99 H di Madinah 
 Negeri tinggal : Madinah 
 Komentar ulama : Tabi’I wasith. Ditsiqohkan oleh Imam Abu Zur’ah, Imam 

Imam Al’ijli dan Imam Ibnu Hibban.  
 Hubungan Rowi : ‘Urwah adalah salah seorang gurunya sebagaimana 

ditulis oleh Imam Al Mizzi. 
 
6.    Nama : Abu Ya’fuur Urwah ibnul Mughiroh bin Syu’bah 
 Kelahiran : Wafat > 90 H 
 Negeri tinggal : Kufah 
 Komentar ulama : Tabi’I wasith. Ditsiqohkan oleh Imam Al’ijli dan Imam 

Ibnu Hibban.  
 Hubungan Rowi : Al Mughiiroh Rodhiyallahu 'Anhu  adalah Bapaknya dan 

kelaigus salah seorang gurunya dan tinggal senegeri 
dengannya sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 
7. Al Mughiiroh bin Syu’bah Rodhiyallahu 'Anhu pada hadits no. 58 
 
(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib Ibnu 

Hajar) 

Penjelasan Hadits : 

1. Hadits ini dalil diperbolehkannya seseorang memberikan bantuan 
menuangkan air wudhu kepada rekannya. 

2. Al Hafidz dalam “Al Fath” menukil dari Imam Nawawi berkaitan dengan 
hal ini, kata Imam Nawawi : 

تَِعانَة:  النـَوِويّ  قَالَ  َالثَة اِالْس َضل َلكِنْ :  قـُْلت.  َأْصًال  ِفيهِ  َكرَاَهة َوَال  ، اْلَماء ِإْحضَار:  أَْقسَام َث فه اْألَْف ي:  قَالَ .  ِخَال  الثاِن
نَبِيّ  ُمبَاَشَرة ل اْألَْج َجةٍ  ِإال  َمْكُروه َوَهَذا ، اْلغُْس ث.  لَِحا انِ  هِ َوِفي الصبّ :  الثاِل ى ِخَالف َوالثاِني ، ُيْكَره أََحدهَما َوْجَه .  اْألَْوَل
ى ِخَالف يَكُون َال  فـََعلَهُ  َوسَلمَ  َعلَيْهِ  الله َصلى النِبيّ  أَن  ثـَبَتَ  إَِذا بِأَنهُ  َوتُُـعقبَ  اْألَْوَل  

“meminta tolong ada 3 jenis : 1). Menyediakan air, t idak ada kemakruhan pada 
asalnya. Aku (Al Hafidz) berkata : ‘namun yang utama adalah menyelisih i hal 
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tersebut. 2). Secara langsung mecucikan orang Ajnabi, ini makruh kecuali ada 
kepentingan. 3). Menuangkan air padanya ada 2 sisi, yang pertama, dimakruhkan 
dan yang kedua, menyelisihi yang pertama. Disanggah jika telah tetap bahwa Nabi 
Sholallahu 'Alaihi wa Salam melakukannya, maka t idak menyelisihi yang pertama”. 

3. Imam Ibnu Bathol dalam “Syarah Bukhori” berkata : 
 أحد، الوضوء فى يشركنا أن نكره: وقاال لوضوئهما، الماء لهما يستقى أن نهيا أنهما وعلى، عمر، عن روى لما رد الباب
ك ورويا  أو طهورى، على رجل أعاننى أبالى ما: قال أنه عمر ابن عن روى ولما ،- وسلم عليه اهللا صلى - النبى، عن ذل
.وسجودى ركوعى على  
ر مردود كله وهذا الباب ذاه بآثا  

“Bab ini adalah bantahan terhadap apa yang diriwayatkan dari Umar dan Ali 
Rodhiyallahu 'Anhuma, bahwa keduanya melarang memberikan air untuk digunakan 
berwudhu. Mereka berdua berkata : ‘kami membenci untuk bersekutu bersama kami 
dalam berwudhu dengan seorang pun, Diriiwayatkan hal sepert i ini kepada kami dari 
Nabi Sholallahu 'Alaihi wa Salam’. 
Dan terhadap apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar Rodhiyallahu 'Anhu bahwa ia 
berkata : ‘aku t idak perduli seseorang membantuku dalam aku bersuci, atau ruku’ku 
dan sujudku’. 
Ini semua adalah tertolak dengan atsar pada bab ini”.  

4. Kemudian Imam Ibnu Bathol melanjutkan lagi : 
تين عن سأله حين مكة، بطريق الوضوء عمر يدى على صب عباس ابن أن عمر ابن عن صح وقد: الطبرى قال  المرأ

 أبى عن شعبة، وروى عنه، ذُكر ما خالف عمر ابن عن وثبت ،- وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول على تظاهرتا اللتين
 راويه ألن عمر، ابن عن خالفه مما أصح وهذا. ليهرج فيغسل الماء، عمر ابن على يسكب كان أنه مجاهد عن بشير،
.مجهول وهو أيفع،  

 فال الدين، فى حجة غير وهما على، عن الجنوب، أبى عن ميمون، بن النضر راويه ألن يصح، ال على عن والحديث
هما، يعتد  ربأق ذاك إذ للوضوء يديه على الماء صب عباس البن يبيح بالذى يكن لم عمر عن ذلك صح ولو بنقل

 النبى، من سماعه مع للوضوء عليه الماء صب ويبيح له الماء استقاء عمر يمنع أن ومحال له، الماء استقاء من للمعونة
.لذلك الكراهية ،- وسلم عليه اهللا صلى -  

 وفعله إبريق، من عليه يصب المؤمنين أمير عثمان رأيت: الحسن قال السلف، من بغيره وضوئه على يستعين كان وممن
.الحائض توضئه أن للمريض بأس ال: الضحى أبو وقال مزاحم، بن والضحاك أبزى، بن الرحمن عبد  

“Ath-Thobari berkata : ‘telah sah dari Ibnu Umar bahwa Ibnu Abbas menuangkan ke 
tangan Umar air wudhu di jalanan Mekkah, ketika bertanya tentang  2 wanita yang 
menampakkan diri kepada Rasulullah Sholallahu 'Alaihi wa Salam. Telah tetap dari 
Ibnu Umar yang menyelisihi apa yang disebutkan diatas. Telah diriwayatkan Syu’bah 
dari Abi Basyiir dari Mujaahid bahwa ia menuangkan air disebuah gelas kepada Ibnu 
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Umar Rodhiyallahu 'Anhu, lalu beliau gunakan untuk mencuci kakinya. Ini adalah  
yang paling shahih dari riwayat Ibnu Umar yang menyelisihinya, karena perowi 
(yang menyelisihinya) Aifa’ itu majhuul. 
Hadits dari Ali t idak shahih, karenanya rowinya An-Nadhor bin Maimun dari Abil 
Januub dari Ali Rhodiyallahu 'Anhu. Keduanya (An Nadhor dan Abil Januub) bukan 
hujjah dari agama, maka t idak dihitung penukilan keduanya. Sekiranya hal tersebut 
shahih dari Umar , tidaklah yang diperbolehkan kepada Ibnu Abbaas Rodhiyallahu 
'Anhu menuangkan air kepada kedua tangannya untuk berwudhu yang mana ini 
lebih dekat kepada yang diberi pertolongan dari meminta dituangkan air kepadanya, 
dan kondisi yang meyebabkan Umar melarang menuangkan air kepadanya, dan 
membolehkannya menuangkan air untuk berwudhu bersamaan pendengarannya 
dari Nabi Sholallahu 'Alaihi wa Salam, karena hal tersebut makruh”. 

5. Dengan kebolehan seorang menuangkan air wudhu kepada rekannya, 
Imam Bukhori berdalil juga kebolehan seseorang untuk mewudhukan 
temannya, berbeda dengan sholat, yang tidak bisa seorang menyolatkan 
dalam artian menuntun gerakan sholat orang lain. 

6. Imam Ibnu Bathol menukil adanya ijma tentang kebolehan seseorang 
mewudhukan atau mentayamumkan seorang yang sakit atau tidak 
mampu dan tidak diperbolehkan menyolatkan orang yang tidak mampu 
sholat. Kata beliau : 

ز أنه أجمعوا ولما  أن دل يستطع، لم إذا عنه يصلى أن يجوز وال يستطع، لم إذا غيره وييممه غيره يوضئه أن للمريض جائ
.الصالة حكم بخالف الوضوء حكم  

 
“Para ulama sepakat bahwa diperbolehkan kepada orang yang sakit untuk 
mewudhukannya atau mentayamumkannya rekannya jika tidak mampu dan t idak 
diperbolehkan menyolatkannya jika t idak mampu, menunujukkan hukum wudhu 
berbeda dengan hukum sholat”. 
Apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Bathol bahwa untuk sholat tidak 
bisa disamakan dengan wudhu, karena syariat tetap menuntut seorang 
Muslim melakukan sholat apapun keadaannya. Nabi Sholallahu 'Alaihi wa 
Salam bersabda : 

 ِطعْ  َلمْ  فَِإنْ  ، قَائًِما صَل ِعًدا َتْسَت ِطعْ  َلمْ  فَِإنْ  ، فـَقَا ى تَْسَت َجْنبٍ  فـَعََل  
“Sholatlah dalam keadaan berdiri, jika tidak mampu maka duduklah, jika tidak mampu 

maka berbaringlah” (HR. Bukhori). 
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اْلَحدَ  - 36 ِث َوَغْيرِِه باب ِقرَاَءِة اْلُقرْآِن بـَْعَد   
َلى َغْيِر ُوضُوٍء  . َوَقاَل َمْنُصوٌر َعْن ِإبـَْراِهيَم َال بَْأَس بِاْلِقَراَءةِ ِفى اْلَحماِم ، َوبَِكْتِب الرَساَلِة َع

إِنْ َكاَن عََلْيِهْم إِزَاٌر َفَسلْم ، َوِإال َفَال تَُسلْم . بـْرَاِهيَم   َوَقاَل َحماٌد َعْن ِإ
Bab 36 Bacaan Al Qur’an dan selainnya setelah Hadats 

Manshuur berkata, dari Ibrohim : ‘tidak mengapa membaca Al 

Qur’an di kamar mandi dan menulis risalah tanpa berwudhu’. 

Hammaad berkata, dari Ibrohim : ‘jika mereka memakai sarung 

(celana), maka jawab salamnya, jika tidak, maka jangan dijawab 

salamnya’. 

 

Penjelasan : 

 
 Yakni berkaitan dengan hukum membaca Al Qur’an pada saat tidak 
dalam keadaan berwudhu, apakah diperbolehkan atau tidak? Dan juga selain 
membaca Al Qur’an, seperti berzikir atau menjawab salam. Tentu yang lebih 
utama adalah membaca Al Qur’an dalam kondisi berwudhu. Karena 
membaca Al Qur’an adalah suatu ibadah yang utama, dan dengan kondisi 
seorang yang suci akan lebih menyempurnakan ibadah tersebut.  
 Maka pembahasan akan kita mulai dengan masalah menyentuh 
mushaf Al Qur’an, kemudian darinya bercabang masalah hukum 
membacanya bagi orang yang tidak dalam keadaan suci/batal wudhunya. 
Permasalahan, apakah boleh bagi orang yang tidak suci menyentuh mushaf 
Al Qur’an, maka dalam hal ini ada 2 pendapat yang masyhur dari ulama : 
1. Mayoritas ulama, termasuk didalamnya Imam yang 4 (yaitu Abu Hanifah, 

Malik, Syafi’I dan Ahmad) tidak membolehkan bagi seorang yang tidak 
suci untuk menyentuh Al Qur’an. Syaikhul Islam dalam “Majmu Fatawa” 
(4/450) pernah ditanya, dengan pertanyaan berikut : 

ْصَحِف ِبغَْيرِ ُوُضوٍء أَْم َال ؟ .  َوسُِئَل َهْل َيُجوزُ َمس الُْم
 اْلَجَوابُ 

 طَاِهٌر َكَما قَاَل ِفي اْلِكتَاِب ال اْلُمْصَحَف إال هُ َال يََمساْألَْربـََعةِ أَن ِة  ُه فَأََجاَب : َمْذَهُب اْألَئِمى اللهِ َصلِذي َكتَبَُه َرُسوُل الل
ن َعلَيْ  امُ َأْحَمد : َال َشك َأ طَاِهٌر } . قَاَل اْإلَِم  ْلُقْرآنَ إال َال يََمس ا رِو ْبِن َحْزٍم : { أَْن   النِبي صَلى اللُه َعلَْيِه ِه َوَسلَم لِعَْم

قـَْوُل َسْلَماَن اْلَفارِِسي َوعَْبِد اللهِ ْبِن عُ  الصَحابَةِ ُمَخاِلٌف .َوسَلَم َكتَبَُه لَُه َوُهَو أَْيًضا  . َوَال يـُْعَلُم لَُهَما مَْن  مََر َوغَيْرِِهَما   
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“Soal : Apakah diperbolehkan menyentuh Mushaf tanpa berwudhu, ataukah t idak 
diperbolehkan? 
Jawab : Madzhabnya Imam yang 4 bahwa t idak boleh menyentuh mushaf kecuali 
bagi orang yang suci, sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah buku yang ditulis 
oleh Rasulullah Sholallahu 'alaihi wa Salam kepada ‘Amr bin Hazm Rodhiyallahu  
anhu : “t idak boleh menyentuh Al Qur’an, kecuali orang yang suci”. 
Imam Ahmad berkata : ‘t idak ragu lagi bahwa Nabi � benar-benar menulis 
kepadanya, ini juga adalah pendapatnya Sahabat Salmaan Al Faarisiy dan Abdullah  
bin Umar Rodhiyallahu anhuma, dan t idak diketahui ada sahabat lain yang  
menyelisihi mereka berdua”. 

Kemudian Imam Ibnu Utsaimin dalam “Syaroh Mumti’” 
menambahkan dalil lain bagi pendapatnya jumhur ulama tersebut, kata 
beliau : 

ليل على ذلك: والد  
) تنزيل من رب العالمين  79) ال يمسه إال المطهرون (  78) في كتاب مكنون (  77ـ قوله تعالى: إنه لقرآن كريم ( 1
}80 - 77) {الواقعة:  80(   

اللة: أن الضمير  الد ث عنه بدليل قوله: تنزيل من وجه  حداآليات ِسيقت للت ى القرآن، ألن في قوله: "ال يمسه" يعود عل
بدليل قوله: 80رب العالمين {الواقعة:  لغُُسل من الجنابة،  الُوُضوء وا هر: هو الذي أتى ب } والمنزل هو هذا القرآن، والُمَط

}6ولكن يريد ليطهركم {المائدة:   
ال:"ال يمسه" ولم يقل:"ال فإن قيل: يَرِ  الستدالل: أن "ال" في قوله: "ال يمسه" نافية، وليست ناهية، ألنه ق ُد على هذا ا

 يمسه"؟.
قيل: إنه قد يأتي الخبر بمعنى الطلب، بل إن الخبر المراد به الطلب أقوى من الطلب المجرد، ألنه ُيصور الشيَء كأنه 

لى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا {البقرة: مفروغ منه، ومنه قوله  } 234تعا
لنهي. ل على بيع أخيه"فقوله "يـَتـََربْصَن" خبر بمعنى األمر. وفي السنة: "ال يبيع الرجُ  بلفظـ الخبر، والمراد ا  

“Dalilnya adalah Firman Allah � :  
“Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang  
terpelihara  (Lauhul Mahfuzh), tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. 

Diturunkan dari Rabbil 'alamiin” (QS. Al Waaqi’ah : 77-80). 
Sisi pendalilannya adalah : kata ganti “t idak menyentuhnya”, kembali kepada Al 
Qur’an, karena ayat-ayat tersebut, konteknya berbicara tentang Al Qur’an, dengan 
dalil : “diturunkan dari Rabbil ‘Alamiin (QS. Al Waaqi’ah : 80). 
Jika ada yang berkata, dibantah pendalilan ini bahwa kata-kata “Laa” pada Firman-
Nya “laa yamassuhu” bermakna nafiyah (peniadaan) bukan bermakna nahiyah 
(larangan), karena dibaca “Laa Yamassuhu” bukan dibaca “Laa yamassahu”. 
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Dijawab, terkadang sebuah khabar bermakna tholab (perintah), bahkan khabar 
yang bermakna tholab lebih kuat daripada sekedar itu adalah tholab, karena 
terdiskripsi didalamnya bahwa hal tersebut adalah keputusan final. Misalnya firman 
Allah Azza wa Jalla : 
“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri 
(hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari” 

(QS. Al Baqoroh : 234). 
Maka Firman-Nya : “menangguhkan dirinya (ber’iddah)”, khabar bermakna 
perintah. Dalam sebuah hadits, Nabi � bersabda : 
“Janganlah seorang menjual sesuatu diatas penjualan saudaranya”. 
Yakni dengan lafadz khabar yang bermakna larangan”. 
 Dari keterangan diatas maka dalilnya jumhur adalah : 
I. Al Qur’an yakni surat Al Waaqi’ah ayat 79 
II. As-Sunnah, yakni haditsnya ‘Amr bin Hazm Rodhiyallahu anhu  
III. Ijma sukuti sahabat 

2. Yang menyelisihi jumhur, sebagaimana dikatakan Imam Ibnu Abdil Bar 
dalam “Al Istidzkaar” : 

القته تحمل الحائض المصحف بع ي سليمان فلم  وقد روي عن عطاء أنه ال بأس أن  وأما الحكم بن عتيبة وحماد بن أب
أعلم  وقولهما عندي شذوذ عن الجمهور وما يختلف عنهما في إجازة حمل المصحف بعالقته لمن ليس على طهارة

 أحدا تابعهما عليه إال داود بن علي ومن تابعه
 قال داود ال بأس أن يمس المصحف والدنانير والدراهم التي فيها اسم اهللا الجنب والحائض

المطهرون الواقعة  يمسه إال  ي أن ال  79قال داود ومعنى قوله عز وجل ال  بن حزم ف هم المالئكة ودفع حديث عمرو 
ليس بنجسيمس القرآن إال طاهر بأ نه مرسل غير متصل وعارضه بقول النبي المؤمن   

”telah diriwayatkan dari ‘Athoo’ bahwa beliau berpendapat, t idak mengapa wanita 
haidh membawa mushaf dengan menggantungkannya. Adapun Al Hakam bin 
‘Utaibah dan Hammaad bin Abi Sulaiman, t idak ada perbedaan dari keduanya, 
tentang kebolehan membawa Mushaf dengan menggantungkannya bagi orang yang 
t idak dalam keadaan suci.  
Pendapat keduanya, menurutku adalah syadz (ganjil) menyelisihi mayoritas ulama,  
aku t idak mengetahui seorang pun yang mengikutinya, kecuali Dawud bin Ali dan  
orang-orang yang sependapat dengannya. 
Dawud berkata : ‘t idak mengapa orang yang junub dan haidz menyentuh Mushaf Al 
Qur’an, uang dinar dan uang dirham yang didalamnya terdapat nama Allah’. 
Lanjutanya, ‘adapun makna Firman Allah Azza Wa Jalla : “Tidak menyentuhnya 
kecuali orang-orang yang disucikan” (QS. Al Waaqi’ah : 79) yang dimaksud adalah  
Malaikat ’.  
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Lalu Dawud juga menyanggah hadits ‘Amr bin Hazm tentang “bahwa t idak boleh 
menyentuh Al Qur’an kecuali orang yang suci”, bahwa hadits tersebut adalah 
Mursal, t idak bersambung dan bertentangan dengan sabda Nabi � : “Orang 
Mukmin t idak najis”. 

Imam Ibnu Hazm dalam “Al Muhalla” menambahkan dalil bagi 
madzhabnya, dengan hadits surat Rasulullah � yang dikirimkan kepada 
Hiroql, Kaisar Romawi pada waktu itu dimana isinya adalah : 

روِم َسالمٌ َعَلى َمْن اتـَبَع الْ  ما بسم اهللا الرحمن الرحيم ِمْن ُمَحمٍد َعْبِد اللهِ َوَرُسولِِه إَلى ِهَرْقَل َعِظيِم ال ُهَدى (َأ
 ل هُ َأْجَرَك َمرتَْـيِن فَِإْن تـََولْيَت فَِإن َعَلْيك إْثمَ بـَْعُد) فَِإني َأْدعُوَك ِبِدَعاَيةِ اِإلْسالِم، َأْسِلمْ َتْسَلْم يـُْؤتَِك ال

ُبدَ ِإال ال ْم َأال نـَْع نـََنا َوبـَيـْنَُك ِسييَن َو { يَا َأْهلَ اْلِكَتاِب تـََعالَْوا ِإَلى َكِلَمةٍ َسَواٍء بـَيـْ لهَ َوَال ُنْشرَِك ِبِه َشْيًئا َوَال األَرِي
اْشَهُدوا بِأَنا ُمْسِلُموَن}يـَتِخَذ بـَْعُضَنا بـَعْ  ًضا أَْربَابًا ِمْن ُدوِن اللهِ فَِإْن تـََولْوا فـَُقولُوا   

“Dengan nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih, dari Muhammad, 

hamba Allah dan utusan-Nya kepada Hiroql, pembesar Romawi : 
Salam kepada orang yang mengikuti petunjuk, Amma Ba’du : 

Sesungguhnya saya mengajak anda untuk memeluk Islam, berislamlah niscaya engkau 
akan selamat, Allah akan memberikanmu pahala 2 kali, jika engkau berpaling, maka 

engkau akan menanggung dosa Al Iriisyyiin (rakyat), 
“Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) 

yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali 
Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita  

menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah." Jika mereka berpaling maka 
katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah 

diri (kepada Allah)” (QS. Ali Imroon : 64). (HR. Bukhori) 

 Dari pemaparan diatas, madzhab dhohiri berpendapat tidak masalah 
bagi orang yang tidak bersuci untuk menyentuh mushaf Al Qur’an 
dengan dalil berikut : 
I. Surat Nabi � kepada Hiroql yang notabene adalah orang kafir, 

sehingga tidak mungkin suci, dimana didalam surat tersebut 
terdapat ayat Al Qur’an dan sangat besar kemungkinan, surat 
tersebut akan disentuh oleh orang kafir tersebut. 

II. Hadits Nabi � yang menunjukan bahwa sorang Mukmin/Muslim 
adalah suci. 

III. Terdapat tambahan, sebagaimana dinukil Imam Ibnu Utsaimin, 
bahwa dhohiri berdalil juga dengan “Baro’ah Asliyah”, yakni bahwa 
pada asalnya tidak ada pembebanan kepada manusia, sehingga 
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dalam masalah ini, tidak diwajibkan berwudhu kepada orang yang 
akan menyentuhnya, karena ini hukum asalnya. Dan hukum asal 
ini dapat berubah dengan adanya dalil yang tegas yang shahih 
yang memindahkan dari hukum asalnya. 

Kemudian dhohiriyyah menyanggah pendapatnya jumhur ulama : 
1. Yang dimaksud “orang-orang yang disucikan” dalam ayat 79 surat Al 

Waaqi’ah adalah Malaikat.  
Dan ini memang benar, bahwa kontek dalam ayat tersebut yang 
dimaksud adalah Malaikat, Imam Ibnu Utsaimin dalam “Al Mumti’” 
membantu penjelasan Dhohiriyyah, kata beliau : 

ْحتََملُ ا ما اآلية فال داللة فيها، ألن الضمير في قوله: "ال يمسه" يعود إلى "الكتاب المكنون"، والكتاب المكنون ُي
عالى قال: كال إنها  المالئكة. فإن اهللا ت ْحتََمُل أن المرادَ به الكتب التي بأيدي  أن المرادَ به اللوحُ المحفوظ، وُي

)   15) بأيدي سفرة (  14) مرفوعة مطهرة (  13) في صحف مكرمة (  12) فمن شاء ذكره (  11تذكرة ( 
ه: في كتاب مكنون 16 - 11كرام بررة {عبس:  كرمة كقول صحف م ذه اآلية تفسير آلية الواقعة فقوله: في  } وه

}..79وقوله: بأيدي سفرة كقوله: ال يمسه إال المطهرون{الواقعة:  }78{الواقعة:   
”Adapun ayat (79) maka t idak ada pendalilan didalamnya, karena kata ganti 
pada “t idak menyentuhnya” kembali kepada “Al Kitab Al Maknuun”, ini 
dimungkinkan yang dimaksud adalah “Lauhul Mahfuudz” dan mungkin juga yang 
dimaksud kitab yang berada di tangan Malaikat, karena Allah Ta’alaa berfirman : 
“Sekali-kali jangan (demikian)! Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu 

peringatan, maka barangsiapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya, di 
dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan para 

penulis (malaikat), yang mulia lagi berbakti” (QS. ‘Abasa : 11-16). 
Ayat-ayat ini menafsirkan ayat-ayat surat Al Waaqi’ah, Firman-

Nya : “dalam kitab-kitab yang dimuliakan” seperti Firman-Nya : 
“pada kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh)”. Dan Firman-Nya : “di 
tangan para penulis (malaikat)” seperti Firman-Nya : “tidak 
menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan”. 

2. Imam Ibnu Hazm dan sebelumnya Imam Dawud Adh-Dhohiriy 
mendhoifkan hadits sahabat ‘Amr bin Hazm Rodhiyallahu anhu. 
Namun hadits berkaitan dengan larangan menyentuh Al Qur’an 
diriwayatkan 5 orang sahabat, yaitu ‘Amr bin Hazm, Ibnu Umar, 
Hakiim bin Hizaam, Utsman bin Abil ‘Aash, dan Tsauban Rodhiyallahu 
anhum. Hadits ini telah diterima oleh para ulama dan diamalkan oleh 
mereka, sehingga tidak diragukan lagi keshahihannya. 
 Setelah diketahui bahwa hadits ini shahih, maka sesungguhnya 
ini adalah hujjah bagi pendapat yang mengatakan wajibnya bersuci 
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bagi orang yang akan menyentuh Al Qur’an. Namun sebagian ulama 
yang berpendapat tidak wajib bersuci, mereka mengatakan bahwa 
kata “Thoohir” dalam hadits tersebut belum jelas menunjukan bahwa 
itu adalah suci dari hadats baik kecil maupun besar. Imam Ibnu 
Utsaimin dalam “Al Mumti’” membantu mereka lagi, katanya : 

تَهُ بناٍء على ُشْهَرتِهِ  فرضنا ِصح ْحتَِملُ أن يكوَن طاهَر القلب من الشرك، أو طاهر الَبَدِن من  وإذا  فإن كلمَة "طاهر" َت
ليل إذا احتمل احتمالين بَطَل  َجاَسة، أو طاهراً من الحدث األصغر؛ أو األكبر، فهذه أربعة احتماالت، والدالن

 االستدالل به، فكيف إذا احتمل أربعة؟
المشركون نجس {التوبة:  وكذا فإن الطاهر يُْطلَُق على الى: إنما  َسةِ 28المؤمن لقوله تع ذا فيه إثبات النَجا } وه

 للُمْشِرِك.
 ى اُهللا َعلَْيِه وسَلْنُجس"وقال َصل ُي النجاسة عن المؤمن، ونفي النقيِض يستلزم ثبوت  مَ: "إن المؤمَن ال يـَ وهذا فيه نَْـف

أو إال طََهارة  س هناك  المْصَحِف ال يكون إال من مُتَوضيء. نقيضه، ألنه لي  َنَجاسة، فال داللة فيه على أن َمس  
”Jika kita tetapkan shahihnya hadits ini, karena kemasyhurannya, maka kata 
“Thoohir” dimungkinkan maknanya adalah : 
1). Sucinya hati dari kesyirikan 
2). Sucinya badan dari najis 
3). Suci dari hadats kecil 
4). Suci dari hadats besar 
Ini adalah 4 kemungkinan (untuk makna Thoohir (suci)). Dan dalil jika terdapat 
2 kemungkinan maka batalah ist idlal (pendalilannya), maka bagaimana lag i jika 
kemungkinannya ada 4? 
Demikian lah thoohir dimutlakkan atas seorang Mukmin, sebagaimana firman-
Nya : “Sesungguhnya orang-orang Musyrik itu najis” (QS. At-Taubah : 28), 
maka ini adalah penetapan najis untuk orang-orang musyrik. 
Nabi � bersabda : “sesungguhnya Mukmin tidak najis”, maka in i adalah penafian 
najis pada diri Mukmin, dan penafian yang membatalkan, melazimkan tetapnya 
pembatalan tersebut, karena t idak ada disana makna, kecuali suci atau najis,  
maka t idak ada sisi pendalilan bahwa menyentuh Mushaf Al Qur’an t idak boleh 
kecuali orang yang berwudhu”. 
 Apa yang disimpulkan dari mereka oleh Imam Ibnu Utsaimin 
bahwa makna Thoohir (suci) dalam hadits tersebut dengan orang 
mukmin, juga dikatakan oleh Imam Al Albani dalam “Tamaamul 
Minnah”, kata beliau 
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صغر أو  -واهللا أعلم  -فاألقرب  المراد بالطاهر في هذا الحديث هو المؤمن سواء أكان محدثا حدثا أكبر أو أ أن 
لمراد عدم  حائضا أو على بدنه نجاسة لقوله صلى اهللا عليه وسلم : " المؤمن ال ينجس " وهو متفق على صحته وا

هى عن السفر بالقرآن يه أيضا تمكين المشرك من مسه فهو كحديث : " ن إلى أرض العدو " متفق عل  
”maka yang mendekati Wallahu A’lam, bahwa yang dimaksud dengan thoohir 
pada hadits ini adalah Mukmin sama saja apakah ia seorang yang berhadats, 
baik hadats kecil atau besar atau Haidh atau di badannya ada najis, karena 
sabda Nabi � : “seorang Mukmin tidak najis” (Muttafaqun ‘Alaih). Dan yang 
dimaksud juga tidak bolehnya orang Musyrik menyentuh Mushaf Al Qur’an, 
sebagaimana dalam hadits : “Larangan Nabi � untuk bersafar dengan 
membawa Al Qur’an ke negeri Musuh” (Muttafaqun ‘Alaih). 

Namun mereka yang berpendapat wajibnya bersuci bagi yang 
akan membaca Al Qur’an, tentu saja merajihkan bahwa makna 
thoohir tersebut adalah suci dari hadats kecil dan besar, hal ini 
diwakili oleh Imam Ibnu Utsaimin dalam “Al Mumti’”, kata beliau : 

ا تأملُت قوله َصلى اهللاُ َعلَْيِه وَسلَم "ال يمس القرآن إال  ة، لكْن لماِهريوكنت في هذه المسألة أميل إلى قول الظ
لقوله تعالى: ما يريد اهللا ليجعل عليكم من حرج  طاهر" والطاهُر يُْطلَق على الطاهر من الحدث األصغر واألكبر 

اهللاُ َعلَْيِه وَسلَم أن يـَُعبـَر عن المؤمن بالطاهر؛ 6دة: ولكن يريد ليطهركم {المائ } ولم يكن من عادة النبي  َصلى 
حدثاً حدثاً أصغر، أو أكبر، والذي َأرُْكنُ  ، تبين لي أنه ال يجوز أن يمس القرآنَ َمْن كان م  ألن َوْصَفُه باإليمان أَبـْلَُغ

لذي اسُتدل به على رأي الجمهور فيه ضعف، وال يقوى لالستدالل به، وإنما إليه حديث عمرو بن حزم، والقياس ا
 الُعْمَدة على حديث عمرو بن حزم.

الوقت، َفَكْونُُه لِغَيِْر  وقد يقول قائل: إن كتاَب عمرو بن حزم ُكِتَب إلى أهل اليََمِن، ولم يكونوا مسلمين في ذلك 
 المراد بالط اهر هو المؤِمن.المسلمين يكون قرينة أن  

يَْمنـَُعُه مِ  اإليمان، وما الذي  ال وَجَوابُه: أن التعبير الكثير ِمْن قوله صَلى اهللاُ َعلَْيِه وَسلَم أن يـَُعلَق الشيء ب ْن أن يقول: 
ين. ُمْؤِمٌن، مع أن هذا واضح بـَ  يََمس القرآَن إال ُ

َمس المْصَحِف إال بُِوُضوء.فالذي تـََقرَر عندي أخيراً: أنه ال يجوز   
”saya dalam masalah in i hampir condong kepada pendapatnya Dhohiriyyah,  
namun setelah saya amati sabda Nabi � : “t idak menyentuh Al Qur’an kecuali 
orang yang suci”. Maka Thoohir disini dimutlakkan kepada suci dari hadats kecil 
dan besar, berdasarkan Firman Allah Ta’alaa : 
“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu” (QS. 

Al Maidah : 6). 
Dan bukan kebiasan Nabi � mengungkapkan seorang Mukmin dengan Thoohir 
(orang yang suci), karena pensifatannya dengan iman adalah lebih jelas, maka 
jelas bagiku bahwa menyentuh Al Qur’an t idak boleh bagi orang yang berhadats 
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baik hadats kecil maupun hadats besar. Dalil yang pokok adalah hadits ‘Amr bin 
Hazm, sedangkan qiyas yang dilakukan jumhur ulama adalah lemah, t idak kuat 
untuk dijadikan dalil, maka yang dijad ikan pokok pegangan adalah haditsnya 
‘Amr bin Hazm. 
Seorang berkata : ‘sesungguhnya bukunya ‘Amr bin Hazm ditulis kepada 
penduduk Yaman, sedangkan pada waktu itu belum ada kaum Muslimin, maka 
kondisi banyaknya oran non Muslim adalah indikasi yang dimaksud dengan 
Thoohir disini adakah kaum Mukminin’. 
Jawabnya : ‘kebanyakan ungkapan Nabi � mengkaitkan sesuatu dengan Iman 
dan t idak ada halangan disini untuk mengucapkan, “t idak boleh menyentuh Al 
Qur’an kecuali orang Mukmin”, dimana kalau hal in i dilakukan lebih jelas dan 
gamblang. Maka yang mantap disisiku pada akhirnya adalah t idak boleh 
menyentuh Mushaf kecuali dengan wudhu” 
 Barangkali yang menguatkan pendapat jumhur bahwa makna 
thohir disini adalah orang yang suci dari hadats, yaitu riwayat dari 
sahabat Hakiim bin Hizaam Rodhiyallahu anhu, kata beliau : 

اليمن قال:  "ال تمس القرآن إال وأنت طاهر" لما بعثني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى 
“Tatkala Rasulullah �  mengutusku ke Yaman, Beliau bersabda : “janganlah engkau 

menyentuh Al Qur’an kecuali engkau suci”. 

Imam Al Haitsami dalam “Majmuz Zawaaid” berkata : 
في الكبير واألوسط وفيه سويد أبو حاتم ضعفه النسائي وابن معين في رواية،ووثقه في رواية،وقال أبو ر  الطبراني  واه 

 زرعة: ليس بالقوي حديثه حديث أهل الصدق.
”diriwayatkan oleh Thobroni dalam Al Kabiir dan Al Ausath, didalamnya ada 
Suwaid Abu Hatim, dilemahkan oleh Nasa’I dan Ibnu Ma’in dalam salah satu 
riwayat, namun dalam riwayat lain beliau mentsiqohkannya. Abu Zur’ah berkata 
: ‘t idak kuat haditsnya,  namun (ia sepert i) hadits ahlu shoduq’”. 
Sehingga berdasarkan hal ini, maka sanadnya adalah Hasan, 

dihasankan oleh Imam Al Hazimi, sebagaimana dinukil oleh Al Hafidz 
Ibnu Hajar dalam “Talkhisul Khobiir”. Sedangkan Imam Al Hakim 
dalam “Al Mustadroknya” mengomentarinya : 

 قال الحاكم : حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه
”Hadits shahih sanadnya, namun t idak dikeluarkan oleh Bukhori-Muslim”. 

3. Adapun berkaitan dengan perkataan Imam Ahmad yang menyatakan 
bahwa tidak boleh bagi orang yang tidak suci untuk menyentuh Al 
Qur’an dan ini adalah pendapatnya Salmaan dan Abdullah bin Umar 
Rodhiyallahu anhuma, kemudian tidak diketahui adanya sahabat lain 
yang menyelisihi hal ini, maka seandainya benar apa yang dikatakan 
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Imam Ahmad, maka inilah yang dinamakan dengan ijma sukuti. 
Berkaitan dengan kehujjahannya, maka para ulama berselisih 
pendapat, Imam Syaukani dalam “Irsyadul Fukhuul” berkata : 

 البحث الحادي عشر : في اإلجماع السكوتي 
بعض أهل االجتهاد بقول وينتشر ذلك في المجتهدين من أهل ذلك العصر فيسكتون وال يظهر   وهو أن يقول 

 منهم اعتراف وال إنكار وفيه مذاهب 
لشافعي   واختاره وقال األول : أنه ليس بإجماع وال حجة قاله داود الظاهري وابنه والمرتضى وعزاه القاضي إلى ا

إنه ظاهر مذهبه  الجويني  ي في الجديد وقال   أنه آخر أقوال الشافعي وقال الغزالي والرازي واآلمدي إنه نص الشافع
ي  والقول الثاني : أنه إجماع وحجة وبه قال جماعة من الشافعية وجماعة من أهل األصول وروي نحوه عن الشافع  

قال الصيرفي القول الثالث : أنه حجة وليس بإجماع قال ه أبو هاشم وهو أحد الوجهين عند الشافعي كما سلف وبه 
 واختاره اآلمدي

كون السكوت ال عن رضا وبه قال أنه على  ذلك أن ي يبعد مع  القول الرابع : أنه إجماع بشرط انقراض العصر ألنه 
األستاذ أبو طاهر  الجبائي وأحمد في رواية عنه ونقله ابن فورك في كتاب عن أكثر أصحاب الشافعي ونقله

ي د أصحاب الشافع نه أصح األوجه عن  البغدادي عن الحذاق منهم واختاره ابن القطان والروياني قال الرافعي إ
بي هريرة  القول الخامس : أنه إجماع إن كان فتيا ال حكما وبه قال ابن أ

 القول السادس : أنه إجماع إن كان صادرا عن فتيا قاله أبو إسحاق المروزي
ل السابع : أنه إن وقع في شيء يفوت استدراكه من إراقة دم أو استباحة فرج كان إجماعا وإال فهو حجةالقو   

لرازي أبو بكر ا قل كان إجماعا وإال فال قاله  ساكتون أ  القول الثامن : إن كان ال
لصحابة كان إجماعا وإال فال قال الماوردي في الحاوي والرويا ني في البحرالقول التاسع : إن كان في عصر ا  

جماعا وبه قال إمام  سكوت إ ه يكون ال تكرر وقوعه والخوض فيه فإن القول العاشر : أن ذلك إن كان مما يدوم وي
 الحرمين الجويني

القول الحادي عشر : أنه إجماع بشرط إفادة القرائن العلم بالرضا وذلك بأن يوجد من قرائن األحوال ما يدل على 
لرضا الساكتين بذلك القول وا حق األقوا لمستصفى وقال بعض المتأخرين أنه أ ختار هذا الغزالي في ا  

يكون حجة قبل استقرار المذاهب ال بعدها  القول الثاني عشر : أنه 
في ذلك فقيل إنه كفعل رسول اهللا  وأما لو اتفق أهل الحل والعقد على عمل ولم يصدر منهم قول واختلفوا 

فكانت أفعالهم كأفعاله وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي صضص ألن العصمة ثابتة إلجماعهم كثوبته ا للشارع 
 وغيره 

”Pembahasan ke sebelas : tentang ijma Sukuutiy, yaitu sebagian ahli ijt ihad 
berpendapat dengan sebuah pendapat dan hal in i telah tersebar dikalangan Mujtahidiin  
pada masa itu, lalu mereka diam, t idak Nampak dari mereka persetujuan dan 
pengingkaran. Maka dalam hal ini ada beberapa pendapat : 
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1. Itu bukan ijma dan bukan juga hujjah, hal ini dikatakan oleh Dawud Adh-Dhoohiriy 
dan anaknya Al Murtadho, Al Qodhi menyandarkannya kepada Syafi’I, lalu memilih  
pendapat ini, beliau berkata : ‘ini adalah keputusan final Syafi’I’. Al Ghozaliy, Ar 
Raziy dan Al Amidiy berkata : ‘ini adalah nash Syafi’I dalam pendapat Jadiidnya’. Al 
Huwainiy berkata : ‘ini adalah dhohir madzhabnya’. 

2. Itu adalah ijma dan hujjah, ini adalah pendapatnya sejumlah ulama Syafi’iyyah dan 
ulama Ushul Fikih, diriwayatkan yang semisalnya dari Syafi’i. 

3. Itu adalah hujjah, namun bukan ijma, dikatakan oleh Abu Haasyim dan in i adalah  
satu sisi pendapat Syafi’I sebagaimana telah lalu yang dikatakan Ash-Shoirofiy dan 
dipilih oleh Al Amidiy. 

4. Itu adalah ijma dengan syarat satu masa karena kalau jauh masanya biasanya 
diamnya bukan dari keridhoannya, ini dikatakan oleh Ali Al Juba’iy, Ahmad dalam 
salah satu riwayat darinya, dinukil oleh Ibnu Faruuk dalam kitabnya bahwa ini 
adalah pendapatnya kebanyakan ulama Syafi’iyyah. Dinukil oleh Ustadz Abu Thoohir 
Al Baghdaadiy dari ulama penelit i Syafi’iyyah, lalu dipilih oleh Ibnul Qothoon dan Ar-
Ruyaaniy. Ar-Roofi’iy berkata : ‘in i adalah yang paling benar menurut ulama 
Syafi’iyyah’. 

5. Itu adalah ijma, jika berupa fatwa bukan  dalam hal hukum, dikatakan oleh Ibnu 
Abi Huroiroh. 

6. Itu adalah ijma jika berasal dari fatwa, dikatakan oleh Abu Ishaq Al Marwaziy. 
7. Itu jika dalam hal fatwa tentang penghalalan darah dan kemaluan, maka adalah  

ijma, jika t idak maka itu adalah hujjah. 
8. Itu jika yang diam adalah sedikit jumlahnya, maka adalah ijma dan jika sebaliknya,  

maka bukan, dikatakan oleh Abu Bakar Ar-Rooziy 
9. Itu jika terjadi pada masa sahabat, maka adalah ijma, jika bukan masa sahabat, 

bukan ijma, dikatakan Al Marwaziy dalam “Al Haawiy” dan Ar-Ruuyaaniy dalam “Al 
bahr”. 

10. Itu jika pendapat tadi senantiasa dan diu lang-ulang terus dan yang lainnya d iam,  
maka itu adalah ijma, dikatakan oleh Imam Al Haromain dan Al Juwainiy. 

11. Itu adalah ijma dengan syarat terdapat indikasi adanya keridhoan, hal ini 
didapatkan dari indikasi kondisi yang menunjukan keridhoan orang yang diam, ini 
adalah ucapan dan pilihannya Al Ghozali dalam “Al Mustashfaa” dan sebagian 
Muta’akhirin mengatakan ini adalah pendapat yang benar. 

12. Itu adalah hujjah sebelum adanya madzhab-madzhab dan t idak setelahnya. 
Adapun sekiranya ahlul hil wal aqdi sepakat untuk mengamalkannya dan t idak 

muncul dari mereka pendapat yang mereka berselisih didalamnya, maka dikatakan ini 
sepert i perbuatan Rasulullah �, karena kemaksuman tertetapkan dengan kesepakatan 
mereka, sepert i tetapnya syariat, maka perbuatan ahli hil wal aqdi sepert i perbuatan 
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Nabi �. Ini adalah pendapat yang dipast ikan oleh Syaikh Abu Ishaaq Asy-Syairooziy 
dan selainnya”.  

 
 Berdasarkan keterangan ini, maka kami lebih condong kepada 
pendapat dimakruhkannya seorang yang tidak dalam keadaan suci untuk 
menyentuh mushaf Al Qur’an dan larangan pada hadits yang menunjukan 
tidak boleh menyentuh mushaf Al Qur’an dibawa kepada makruh dengan 
indikasi : 
1. Tidak pastinya makna Thoohir pada hadits tersebut, apakah memang 

ditujukan kepada orang yang berhadats, baik hadats kecil maupun besar. 
2. Seandainya hal tersebut dipastikan bahwa makna Thoohir adalah untuk 

orang yang tidak berhadats, maka pengharamannya juga belum 
menunjukan kepastian, Karena tidak dinukil adanya akibat hukum baik 
didunia maupun diakhirat bagi orang yang berhadats untuk menyentuh 
Al Qur’an. 

3. Telah dinukil kebolehan menyentuh mushaf bagi yang berhadats kecil, 
sebagaimana dikatakan Imam Syaukani dalam “Nailul Author”, kata 
beliau : 

 َواْلُمؤَي اُك َوزَْيُد ْبُن َعِلي حَوالض ْعِبياٍس َوالشا اْلُمْحِدُث َحَدثًا َأْصغََر َفَذَهَب اْبُن َعبةُ َوقَاِضي َوأَمَواْلَهاَدوِي ُد بِاَللهِ 
إلَى أَ  نُه يَُجوزُ لَُه َمس الُْمْصَحفِ اْلُقَضاةِ َوَداُود   

”adapun orang yang berhadats kecil, maka Ibnu Abbaas Rodhiyallahu anhu, Asy-
Sya’biy, Adh-Dhohaak, Zaid bin Ali, Al Muayyadu billah, Al Hadawiyyah, Qoodhi Al 
Qudhoot dan dawud berpendapat diperbolehkan baginya menyentuh mushaf”. 

4. Imam Ibnu Hazm telah menukil dalam kitabnya “Al Muhalla” dari : 
A. Alqomah bin Qois, seorang ulama Tabi’I bahwa ia : 

دَ أَْن يـَتِخَذ ُمْصَحًفا أَمََر َنْصرَانِيا فـَنََسَخهُ لَهُ  انَ إذَا َأرَا  إنُه َك
”beliau jika ingin mengambil mushaf, memerintahkan seorang Nashroni, lalu  
menyalinkan untuknya. 

B. Lalu Imam Ibnu Hazm menukil perkataan Imam Abu Hanifah dan 
Imam Malik, lalu menyetujui komentar dari Ali : 

ْحِملُ  ُجُنُب الُْمْصَحَف بِِعالقَتِِه َوال َي ْحِمَل اْل ُر الُْمتـََوضِئ ِعْنَدُهْم  َوقَاَل أَبُو َحنِيَفَة: ال بَْأَس أَْن َي ُه بِغَْيرِ ِعالقٍَة. َوغَيـْ
ُجُنُب َوال غَيـُْر اْلُمتـََوضِئ الُْمْصَحَف ال بِِعالقٍَة َوال َعَلى وَِساَدٍة. فَ  ِإْن َكاَن ِفي ُخْرٍج َكَذِلَك. وَقَاَل َماِلٌك: ال َيْحِملُ اْل

يَل عََلى أَْو تَابُوٍت َفال بَْأَس أَْن يَْحِملَُه الْيـَُهودِ  ارِيُق ال َدِل ي: َهِذِه تـََف ُر الطاِهِر. قَاَل َعِل ي َوالنْصَرانِي َواْلجُنُُب َوغَيـْ
ِمْن ُسنٍة  قـُْرآٍن َوال  تَِها ال ِمْن  اِحٍب.  -ال َصِحيَحةٍ َوال سَِقيَمٍة  -ِصح يَاٍس َوال ِمْن قـَْوِل َص ِمْن إْجَماٍع َوال ِمْن ِق َوال 

ن اللْوَح َوظَْهَر اْلَورَقَةِ َحاِجٌز أَْيًضا بـَْيَن اْلَولَئِْن كَ  اْلُقْرآِن فَِإ َحاِمِل َوبـَْيَن  َماس َوبـَْيَن اْلُقْرآِن َوال انَ اْلُخْرجُ َحاِجزًا بـَْيَن اْل
َلى التـْوِفيُق.  فـَْرَق َوبِاَللِه تـَعَا



Penjelasan Shahih Bukhori Kitab Wudhu Hal 222 

 

”Abu Hanifah berkata : ‘t idak mengapa orang yang junub membawa mushaf 
dengan digantung dan t idak boleh membawanya tanpa digantung, begitu 
menurut mereka bagi orang yang t idak berwudhu’. Malik berkata : ‘orang yang 
junub dan tanpa wudhu t idak boleh membawa mushaf tidak dengan digantung 
juga diatas bantal, namun jika diletakkan diatas pelana atau didalam peti, maka 
t idak mengapa untuk membawanya orang Yahudi, Nashroni, orang junub dan 
yang t idak suci. Ali berkata : ‘ini adalah pembedaan yang t idak ada dalilnya yang  
shahih baik dari Al Qur’an maupun dari hadits, baik yang shahih maupun yang 
lemahnya, t idak juga dari ijma, qiyas dan ucapan sahabat. Seandainya dibawa 
dengan pelana adalah merupakan penghalang antara yang membawa dengan 
Mushaf Al Qur’an, maka cover dan halaman atas mushaf adalah penghalang juga 
antara orang yang memegang dengan Al Qur’an, t idak ada bedanya. 

5. Telah dinukil secara shahih berkaitan surat Rasulullah � kepada Hiroql 
seorang kafir ahlu kitab, dimana dalam surat tersebut terdapat ayat Al 
Qur’an. Namun jumhur mengatakan bahwa yang dipermasalahkan 
adalah mushaf yang berisi Al Qur’an, kalau hanya ayat yang ditulis dalam 
kitab fikih misalnya, maka ini diluar pembahasan. Maka bagi yang 
berpendapat bahwa makna thoohir disitu adalah bagi orang Mukmin, 
mereka mengatakan jika satu dua ayat yang ditujukan kepada orang 
kafir untuk mendakwahkan islam, maka tidak mengapa. 

6. Telah tetap dalam syariat bahwa seorang mukmin adalah suci zat, baik ia 
dalam keadaan junub, haidh dan tanpa wudhu, sehingga ketika seorang 
mukmin memegang mushaf Al Qur’an, maka tidak berpengaruh terhadap 
kesucian mushaf dalam artian secara fisiknya, hanyalah disyariatkan 
untuk bersuci ketika memegang mushaf sebagai penghormatan dan 
pengagungan kepada Al Qur’an. Maka seorang Muslim yang tidak dalam 
keadaan suci dalam artian ia sedang berhadats, maka ketika memegang 
mushaf bukan berarti ia tidak mengangungkan Al Qur’an, karena 
bukankah pengagungan tempatnya di hati, sebagaimana Allah � 
berfirman : 

 َومَْن يـَُعظمْ َشعَاِئَر اللهِ فَِإنـَها ِمْن تـَْقَوى اْلُقُلوبِ 
“Dan barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari 

ketakwaan hati” (QS. Al Hajj (22) : 32). 
 Kesimpulannya, sangat ditekankan kepada seorang Muslim yang 
hendak memegang mushaf Al Qur’an untuk berwudhu terlebih dahulu. 
 
 Adapun berkaitan dengan hukum membaca Al Qur’an, tentu hal ini 
merupakan cabang dari hukum memegang mushaf Al Qur’an. Dimana bagi 
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orang yang berpendapat tidak wajib dalam kondisi suci dalam artian tidak 
berhadats baik besar maupun kecil ketika memegang mushaf, maka 
tentunya membaca Al Qur’an diperbolehkan tanpa kondisi suci, karena 
terkadang seorang yang membaca Al Qur’an tidak perlu memegang mushaf, 
apalagi jika ternyata ia hapal Al Qur’an. Imam Bukhori dalam bab ini telah 
menukil perkataan Imam Ibrohim An-Nakho’I tentang masalah membaca Al 
Qur’an dan berzikir serta yang sejenisnya dalam keadaan berhadats, ada 2 
perkataan yang dinukil dari Imam Ibrohim, yaitu : 
1. ‘tidak mengapa membaca Al Qur’an di kamar mandi dan menulis risalah 

tanpa berwudhu’. 
Al Hafidz dalam “Al Fath” menjelaskannya secara apik : 

ُصور ِمْثله ، َورََوى َعْبد الرزاق َعْن الثـْورِ  : َوأَثَره َهَذا َوَصلَُه َسِعيد بْن َمْنصُور َعْن أَِبي َعَوانَة َعْن مَْن ّي َعْن مَْنُصور قَاَل 
: وَ  ام فََـقاَل : لَْم يـُْبَن لِْلِقَراءَِة ِفيِه . قـُْلت  رَاِهيم عَْن اْلِقَراَءة ِفي اْلَحم َها تـَتـََعلق َسأَْلت إِبـْ َخالِف ِرَوايَة أَِبي َعَوانَة ، فَإِنـ ُي َهَذا َال 

الَ  اد ْبن أَِبي ُسلَْيَمان َق ان عَْن َحم د ْبن أََب ضًا َعْن ُمَحم َمْنصُور أَْي ِق اْلَجَواز َوَقْد رََوى َسِعيد ْبن  َراِهيم َعْن بُِمطَْل ت إِبـْ  : سَأَْل
ام فـََقالَ  َءة ِفي اْلَحم لُْمْنِذر َعْن َعِلّي قَاَل : بِْئَس اْلبـَْيت  اْلقِرَا ْسنَاد اْألَول َأَصحّ . َورََوى اِْبن ا تـََهى . َواْإلِ ُيْكَره َذِلَك ، اِنـْ

ا َال يَُدّل َعلَى َكَراَهة اْلِقَرا َحيَاء ، َوَال يُْـقَرأ ِفيِه آيَة ِمْن ِكتَاب الله . َوَهَذ ام يـُنـَْزع ِفيِه اْل َما ُهَو ِإْخبَار بَِما ُهَو َءة ، وَ اْلَحمإِن
أَِبي َحنِيفَ  ِقَراَءة . َوُحِكيَْت اْلَكَراَهة َعْن  ِهي َعْن اْل ام أَْن يـَلَْت َشْأن مَْن َيُكون ِفي اْلَحم د ْبن اْلوَاِقع بِأَن َحم ة ، َوَخالَفَُه َصاِحبه ُم

عِية . َوقَاَل النـَوِوّي اْلَحَسن َومَاِلك فـََقاَال َال تُْكَره ؛ ِألَنُه لَْيَس  ة َواْلبـَيَان ِمْن الشاِف َح َصاِحبَا اْلُعدِفيهِ َدلِيل َخاّص ، وَبِِه َصر
َال يـَْنبَِغي أَ   : ْيَمِريْلِكَفايَة لِلص ي َشْرح ا يَان َعْن اْألَْصَحاب : َال تُْكَره ، فَأَْطلََق . لَِكْن ِف َحِليِمّي ْن يـَْقَرأ . َوسَوى ِفي التبـْ اْل

َح السْبِكّي اْلَكبِير َعَدم اْلَكَراَهة َواْحَتج بِأَن الْقِ  َءة َحال َقَضاء اْلَحاَجة . َورَج َها بـَْينه َوبـَْين اْلِقرَا َراَءة َمْطلُوبَة َواِالْستِْكثَار ِمنـْ
 ام إِْن َكاَن اْلَقاِرئ ِفي َمَكان َمْطلُوب َواْلَحَدث َيْكثُر ، فـَلَْو ُكرَِهْت لََفاَت َخْير َكثِير . ُثم قَاَل : ُحْكم اْلِقَراَءة ِفي اْلَحم

 نَِظيف َولَْيَس ِفيِه َكْشف َعْورَة َلْم ُيْكَره ، َوِإال ُكرَِه .
 قـَْوله : ( َويَْكُتب الرَسالَة )

ِفي رَِوايَة اْألَْكثَر بِلَْفظ ُمَضارِع َكتََب ، َوِفي رَِوايَة َكرِيَمة َدٍة َمْكُسورَة وََكاٍف َمْفتُوَحة َعْطًفا َعلَى  َكَذا  ِبَكْتِب " بِمَُوح "
ْلت إِبْـ  يم : أَأَْكتُُب الرَسالَة قـَْوله بِاْلِقرَاَءِة . وََهَذا اْألَثَر َوصَلَُه َعْبد الرزاق َعْن الثـْوِرّي أَْيًضا َعْن َمْنُصور قَاَل : سََأ َراِه

ام .  َعلَى غَْير ُوُضوء ؟ قَالَ  َال بِالِْقَراءَِة ِفي اْلحَم ى غَْير ُوُضوء يـَتـََعلق بِاْلِكتَابَةِ  ن قـَْوله عََل يَن بَِهَذا َأ نـََعْم . َوتَـبـَ ا  :  َولَم
َم الساِئل أَن َذِلَك ُيْكَره لَِمْن َكاَن َعَلى  ْلَبْسَملَِة تـَوَه َر بِا سَاِئل أَْن ُتَصدلر غَْير ُوُضوء ، َلكِْن يُْمِكن أَْن َكاَن ِمْن شَْأن ا

 يـَُقال : إِن َكاِتب الرَسالَة َال يـَْقِصد اْلِقَراَءة َفَال َيْستَِوي َمَع اْلقَِراَءة .
”Atsar ini disambungkan oleh Sa’id bin Manshur dari Abi ‘Awaanah dari Manshuur 
sepert i ini. Abdur Rozak meriwayatkan dari Ats-Tsauri dari Manshur ia berkata : 
‘aku bertanya kepada Ibrohim tentang membaca Al Qur’an di kamar mandi?, maka 
beliau menjawab : ‘tidak layak membaca Al Qur’an di tempat tersebut’.  
Aku berkata, ini t idak menyelisihi riwayat Abi ‘Awaanah, karena dikaitkan dengan 
kemutlakan pembolehannya, telah diriwayatkan juga oleh Sa’id bin Manshuur dari 
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Muhammad bin Abaan dari Hammaad bin Abi Sulaiman ia berkata : ‘aku bertanya 
kepada Ibrohim tentang membaca Al Qur’an di kamar mandi?, maka jawabnya 
dimakruhkan hal tersebut. Sanad yang pertama (yakni dari Manshuur) lebih shahih.  
Diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dari Ali Rodhiyallahu anhu, beliau berkata : 
‘sejelek-jeleknya bagian rumah adalah kamar mandi, tempat rasa malu dilepaskan  
dan tidak dibacakan di tempat tersebut, Kitabullah’. Ini t idak menunjukan 
makruhnya membaca Al Qur’an, hanyalah hal tersebut merupakan khabar 
kenyataan yang terjadi, dimana kamar mandi memang tempat yang t idak dibaca Al 
Qur’an padanya. 
Dinukil pendapat makruh dari Abu Hanifah, namun diselisih i oleh sahabatnya 
Muhammad ibnul Hasan dan Malik yang berkata, t idak makruh. Karena t idak ada 
dalil khusus yang melarangnya, demikian yang ditegaskan pemilik kitab “Al ‘Uddah” 
dan “Al bayaan” dari kalangan Syafi’iyyah. An Nawawi dalam “At-Tibyaan” dari para 
sahabatnya, tidak makruh, lalu memutlakkannya. Namun dalam Syarah Al Kifaayah  
lis Shoimoriy, beliau berkata : ‘t idak selayaknya membaca Al Qur’an di kamar 
mandi”. Al Haliimiy menyamakan antaranya dan antara membaca Al Qur’an, kecuali 
pada saat buang hajat. As-Subkiy Al Kabiir merajihkan t idak dimakruhkannya hal 
tersebut dan berdalil bahwa membaca Al Qur’an adalah sesuatu yang 
diperintahkan, begitu juga banyak membaca Al Qur’an sesuatu yang diperintahkan, 
sedangkan hadats itu sering terjadi, seandainya hal tersebut dimakruhkankan, 
niscaya akan terluput kebaikan yang sangat banyak. Lalu beliau berkata : ‘hukum 
membaca Al Qur’an di kamar mandi, jika orang yang membaca di tempat yang 
bersih dan t idak terbuka auratnya, maka t idak dimakruhkan, kalau t idak sepert i itu, 
maka dimakruhkan. 
Ucapan Imam Ibrohim : ‘dan menulis Risalah’. 
Demikian riwayat kebanyakan ulama dengan fi’il mudhori’ dari “kataba”, dalam 
riwayat Kariimah dengan “bikatbin” athof kepada “bil qirooah”.  
Atsar ini disambungkan Abdur Rozak dari Ats-Tsauri juga dari Manshuur ia berkata : 
‘aku bertanya kepada Ibrohim, apakah engkau menulis risalah dalam keadaan t idak 
berwudhu?, beliau menjawab, iya’. Jelas disini bahwa ucapannya tanpa berwudhu 
dikaitkan dengan penulisan risalah bukan membaca di kamar mandi. Ketika perkara 
risalah biasanya terdapat Basmalah, maka tersamarkan bagi si penanya apakah hal 
tersebut dimakruhkan ketika menulisnya tanpa berwudhu, namun dapat dikatakan : 
‘sesungguhnya penulis risalah t idak dimaksudkan untuk membaca (Basmalah atau 
Al Qur’an), sehingga t idak dapat disamakan hukumnya dengan membaca Al Qur’an. 

2.  ‘jika mereka memakai sarung (celana), maka jawab salamnya, jika 
tidak, maka jangan dijawab salamnya’. 
Al Hafidz masih dalam kitab yang sama, memberikan penjelasan : 



Penjelasan Shahih Bukhori Kitab Wudhu Hal 225 

 

انَة لَُهْم ِلَكْونِ  نـْهي َعْن السَالم َعلَْيِهْم إِما إَِه ِهْم َعَلى ِبْدَعة ، َوإِما لَِكْونِِه َوأَثَره َهَذا َوَصلَُه الثـْورِّي ِفي َجاِمعه َعْنُه ، َوال
 الس ه ِألَنَالِم ِفيهِ ذِْكر اللظ بِالسلَفلتـ ُهْم الرّد ، وَا ، َيْسَتْدِعي ِمنـْ ْفظ َسَالم َعلَْيُكْم ِمْن اْلُقْرآن  ئِِه ، َوأَن َل َالم ِمْن َأْسَما

ابِه لَِمْن ُهَو ِفي اْلَخَالء . َوبَِهَذا التـْقرِير يـَتََـوجه ذِْكر َهَذا اْألَثَر ِفي زَار ُمَش ذِهِ التـْرَجَمة . َوالُْمتـََعري َعْن اْإلِ َه  
”Atsar ini disambungkan oleh Ats-Tsauri dalam Jaami’ nya dari Hammad dari 
Ibrohim. Tentang larangan salam kepada mereka, bisa jadi karena untuk 
merendahkan mereka atas bid’ahnya mereka dan bisa jadi karena untuk 
membantah mereka. Pelafadzan salam didalamnya ada penyebutan Allah, karena 
As-salaam adalah salah satu Nama-Nya dan lafadz “Salaamun ‘Alaikum adalah  
termasuk ayat Al Qur’an. Orang yang telanjang t idak memakai celana adalah ketika 
berada di WC. Dengan penjelasan ini maka jelaslah korelasi atsar in i dengan judul 
bab”. 

 
 Sedangkan bagi mereka yang menyatkan wajib dalam kondisi suci 
bagi yang akan memegang mushaf, maka kaitannya dengan membaca Al 
Qur’an, mereka berbeda pendapat, Imam Ibnu Abdil Bar dalam “Al 
Istidzkaar”  berkata : 

أن عم قوم وهم يقرؤون مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين  ر بن الخطاب كان في 
ا أمير المؤمنين أتقرأ القرآن ولست على وضوء فقال له  القرآن فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن فقال له رجل ي

 عمر من أفتاك بهذا أمسيلمة
 وفي هذا الحديث جواز قراءة القرآن طاهرا في غير المصحف لمن ليس على وضوء إن لم يكن جنبا

هذا جماعة أهل العلم ال يختلفون فيه إال من شذ عن جماعتهم ممن هو محجوج بهم وحسبك بعمر في وعلى 
 جماعة الصحابة وهم السلف الصالح

كريب مولى بن عباس عن بن عباس في  والسنن بذلك أيضا ثابتة فمنها حديث مالك عن مخرمة بن سليمان عن
اهللا من نومه فجلس ومسح النوم عن وجهه ثم قرأ العشر اآليات من حديث صالة رسول اهللا بالليل وفيه فاستيقظ رسول 

حديث إلى شن معلقة فتوضأ مها وذكر تمام ال وهذا نص في قراءة القرآن طاهرا على غير وضوء سورة آل عمران ثم قام   
جبه عن تالوة القرآن شيء إال الجنابة اهللا ال يح  وحديث علي بن أبي طالب قال كان رسول 

”Malik bin Anas meriwayatkan dari Ayyuub bin Abi Tamiimah As-Sikhtiyaaniy dari 
Muhammad bin Siriin bahwa Umar ibnul Khothoob Rodhiyallahu anhu pernah berada di 
suatu kaum yang sedang membaca Al Qur’an, lalu beliau pergi untuk buang hajat, lalu 
kembali dan membaca Al Qur’an, maka salah seorang berkata kepadanya : ‘wahai 
Amiiru l Mukminin, apakah engkau membaca Al Qur’an dan engkau t idak berwudhu?, 
maka jawabnya, siapa yang memberi fatwa kepadamu, apakah Musailamah?. 
Dalam hadits ini terdapat pembolehan membaca Al Qur’an dalam keadaan suci tanpa 
memegang mushaf bagi yang t idak berwudhu, selama ia t idak junub. Ini adalah  
pendapat sejumlah ulama. Tidak ada perselisihian didalamnya, kecuali mereka yang 



Penjelasan Shahih Bukhori Kitab Wudhu Hal 226 

 

ganjil dari jama’ah. Cukuplah bagi engkau dengan hadits Umar (yang membaca Al 
Qur’an tanpa berwudhu-pent.) dalam jama’ah sahabat dan mereka adalah salafus 
sholih. 
Sunahnya hal tersebut juga tsabit, diantaranya dari had its Malik dari Mukhoromah bin 
Sulaiman dari Kuro ib Maula ibnu ‘Abbaas tentang hadits Sholat Rasulullah � pada 
malam hari, dimana Beliau bangun t idur, lalu duduk, lalu mengusap wajahnya, 
kemudian membaca sepuluh ayat surat Ali ‘Imroon. Lalu berdiri mengambil bejana air 
yang tergantung, lalu berwudhu dengannya….. ini adalah nash tentang bacaan Al 
Qur’an dalam keadaan suci (t idak junub-pent.) tanpa punya wudhu. Dan Hadits Ali bin 
Abi Tholib Rodhiyallahu anhu, ia berkata : ‘Rasulullah � tidak terhalangi untuk 
membaca Al Qur’an sedikit pun, kecuali pada saat janabah”.  
 Kemudian Imam Ibnu Abdil Barr, mengatakan pendapat yang 
menyelisihi, kata beliau : 

يس قول النبي  وقد شذ داود عن الجماعة بإجازة قراءة القرآن للجنب وقال في حديث علي إنه ل
”Dawud telah berpendapat ganjil dari jama’ah dengan membolehkan membaca Al 
Qur’an bagi orang yang junub, lalu berkata tentang hadits Ali, bahwa itu bukan ucapan 
Nabi �”. 
Imam Ibnu Hazm dalam “Al Muhalla” juga mengomentari hadits Ali 
Rodhiyallahu anhu, kata beliau : 

ةَ  ِقَراَءةِ َشْيءٍ ِمْن اْلقُْرآِن، فَاْحَتجوا بَِما رََواهُ َعْبُد اللِه ْبُن َسلََم ُجُنَب ِمْن  َمْن َمَنَع اْل الٍِب  َعنْ  فَأَما  رضي اهللا عنه  -َعِلي ْبِن أَبِي َط
ُزهُ َعْن اْلُقْرآنِ  -صلى اهللا عليه وسلم  -" أَن َرُسوَل اللهِ  - ُكْن يَْحِج ابَةُ " َلْم َي َجَن لَْيَس اْل لَُهْم ِفيِه؛ ألَنُه  َشْيٌء  َة  َوَهَذا ال ُحج

ُجُنُب اْلقُ  ْيِه السالُم أَنهُ إنَما يَْمتَنِ لَْيَس ِفيِه نـَْهٌي َعْن أَْن يـَْقَرأَ اْل ْيِه السالُم ال يـُلْزُِم، َوال بـَيَن عََل ْعلٌ ِمْنُه عََل ُع ِمْن ْرآَن، وَإِنَما ُهَو ِف
َجنَابَةِ. َك اْلحَ  ِقَراَءِة اْلقُْرآِن ِمْن َأْجِل اْل َراَءةِ ِفي تِْل يـُتـَفقُ لَُه َعلَْيِه السالمُ تـَْرُك اْلِق نَابَِة، َوُهَو َعلَْيِه السالمُ َوقَْد  ِل لَْيَس ِمْن أَْجِل اْلَج ا

، َوال أَ  ْشَرةَ رَْكعًَة اَن، َوَلْم يَزِْد َقط ِفي ِقيَاِمِه َعَلى َثالَث َع َر رََمَض َكلَ َقط عََلى ِخَواٍن، َوال أََكَل ُمتِكئًا. َلْم َيُصْم قَط َشْهًرا َكاِمال غَيـْ
ْحُرمُ أَنْ  َد اْلَمْرُء بِأَْكثـََر ِمْن َثالَث َعْشَرةَ رَْكَعةً، أَْو أَْن يَ  أَفـََي ُر رََمَضاَن أَْو أَْن يـَتَـَهج ْأُكلَ َعَلى ِخَواٍن، أَْو أَْن يَأُْكَل ُيَصامَ َشْهٌر َكاِمٌل غَيـْ

ا. َوَقْد َجاَءْت آثَاٌر  ِكئًا  َهَذا ال يـَُقولُونَُه، َوِمْثُل َهَذا َكثِيٌر ِجدأَْن يـَْقَرأَ َشْيئًا ِمْن ُمت ِفي نـَْهِي اْلُجُنِب وََمْن لَْيَس َعَلى طُْهٍر عَْن 
َها َشْيءٌ   اْلقُْرآِن، َوال َيِصح ِمنـْ

”Adapun ulama yang melarang orang junub membaca sesuatu dari Al Qur’an, berhujjah 
dengan yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salamah dari Ali bin Abi Thoolib 
Rodhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah � t idak menghalanginya membaca sesuatu dari Al 
Qur’an, kecuali pada saat junub. Hadits ini tidak ada hujjah bagi mereka, karena t idak 
ada didalamnya larangan orang junub membaca Al Qur’an. Ia hanyalah sekedar 
perbuatan Nabi � yang t idak melazimkan (senantiasa Beliau � t idak membaca Al 
Qur’an pada saat junub-pent.). dan Nabi � juga t idak menjelaskan bahwa yang 
menghalanginya dari membaca Al Qur’an adalah karena janabah. 
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Telah disepakati bahwa Nabi � meninggalkan membaca Al Qur’an pada saat itu, bukan 
karena janabah. Beliau � t idak pernah berpuasa satu bulan penuh, selain bulan 
Ramadhon, Beliau � juga t idak menambahi sholat malam lebih dari 13 rakaat, atau 
Beliau t idak makan hewan tertentu (sepert i Dhobb-pent.), atau Beliau t idak pernah 
makan dengan bersandar, semua ini, t idak dikatakan para ulama (bahwa terlarang 
melakukan kegiatan lebih dari itu-pent.). kasus sepert i ini banyak sekali.  
Telah ada riwayat tentang larangan orang junub dan yang t idak punya wudhu untuk 
membaca sesuatu dari Al Qur’an, namun haditsnya t idak ada yang shahih”. 
 Berdasarkan keterangan Imam Ibnu Hazm, kami memilih pendapat 
sangat dianjurkan bagi orang yang membaca Al Qur’an dalam 

keadaan suci dan berwudhu terlebih dahulu.  

 
Berkata Imam Bukhori : 

183 -  اٍس أَنَمالٌِك َعْن َمْخَرَمةَ بِْن ُسَلْيَماَن َعْن ُكَرْيٍب مَْوَلى ابِْن َعب ثَِنى  ثـََنا ِإْسَماِعيُل قَاَل َحد هِ بَْن َحدَعْبدَ الل
 ِبىَلًة ِعْنَد َمْيُموَنةَ َزْوِج الن أَنهُ بَاَت لَيـْ رَُه  ْعُت ِفى َعْرِض وَ  -صلى اهللا عليه وسلم  -َعباٍس َأْخبـَ ىَ َخالَُتُه فَاْضَطَج ِه

نَاَم َرُسوُل اللِه  -صلى اهللا عليه وسلم  -الِْوَساَدِة ، َواْضَطَجَع َرُسوُل اللهِ  طُولَِها ، فـَ ْهُلهُ ِفى  صلى اهللا عليه  -َوَأ
َلُه ِبَقِليٍل َأْو بـَْعَدهُ ِبقَ  -وسلم  َقَظ َرُسوُل اللِه َحتى ِإَذا انـَْتَصَف اللْيُل ، َأْو قـَبـْ صلى اهللا عليه وسلم  -ِليٍل ، اْستـَيـْ

ِل ِعْمَراَن  - َخَواِتمَ ِمْن ُسورَِة آ آليَاِت اْل اْلَعْشَر ا ِدِه ، ُثم قـَرَأَ  ِههِ بَِي َسُح النـْوَم َعْن وَْج َلَس يَْم مَ ِإَلى َشن فََج ، ُثم قَا
َها فََأْحَسَن وُ  ْعُت ِمْثلَ َما َصَنَع ، ُثم ُمعَلَقةٍ ، فـَتـََوضَأ ِمنـْ ُضوَءهُ ، ُثم قَاَم ُيَصلى . قَاَل ابُْن َعباٍس فـَُقْمُت َفَصنـَ

 َفَصلى رَْكعَتـَْيِن ، ُثم  َذَهْبُت ، فـَُقْمُت ِإَلى َجْنِبِه ، فـََوَضَع َيَدهُ الُْيْمَنى َعَلى َرْأِسى ، َوَأَخَذ بُِأُذِنى الُْيْمَنى ، يـَْفِتُلَها ،
ِن ، ُثم أَْوتـََر ، ثُم اضْ  ِن ، ثُم رَْكعَتـَْيِن ، ُثم رَْكَعتـَْي مَ رَْكَعتـَْيِن ، ُثم رَْكَعتـَيِْن ، ُثم رَْكَعتـَْي طََجَع ، َحتى أَتَاُه الُْمَؤذُن ، فـََقا

تـَْيِن ، ثُم َخَرَج َفَصلى الصْبحَ   ، فََصلى رَْكَعتـَيِْن َخِفيَف
50). Hadits no. 183 
“Haddatsanaa Ismail ia berkata,  haddatsanii Maalik dari Makhromah bin Sulaiman dari 

Kuroib Maulaa Ibnu ‘Abbaas bahwa Abdullah bin ‘Abbaas � memberitahunya, bahwa ia 

pernah menginap di rumah Nabi �  dirumah Maimunah istri Nabi � dan ia adalah bibinya, 

maka aku berbaring diatas bantal, sedangkan Nabi � dan istrinya berbaring di ranjang yang 

panjang, maka Beliau � tidur, hingga pertengahan malam kurang lebih sedikit, Rasulullah �  
bangun, la lu Beliau duduk dan mengusap bekas tidurnya dengan tangannya ke wajahnya, lalu 

Beliau � membaca sepuluh terakhir ayat dari surat Ali Imroon, lalu Beliau berdiri dan 

mengambil bejana air yang tergantung, lalu berwudhu darinya dan memperbagus wudhunya, 
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lalu Beliau bangun dan sholat. Ibnu ‘Abbaas � berkata : ‘aku bangun dan berbuat seperti 

yang dilakukan Nabi �, lalu aku beranjak dan berdiri disamping Beliau, maka Nabi �  

memegang kepalaku dengan tangan kanannya, lalu beliau menarik kuping kananku dan 
menggeser posisiku. Lalu Beliau melakukan sholat 2 rakaat, lalu 2 rakaat, lalu 2 rakaat, lalu 2 

rakaat, lalu 2 rakaat, lalu 2 rakaat, lalu 1 rakaat Witir, lalu Nabi � berbaring, hingga 

Muadzin mengumandangkan adzan, la lu Nabi � bangkit dan mengerjakan 2 rakaat ringan, 

lalu keluar rumah dan mengerjakan sholat Subuh”. 
HR. Muslim no. 1825 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 
1.   Nama : Makhromah bin Sulaiman 
 Kelahiran : Lahir 60 H dan wafat 130 H 
 Negeri tinggal : Madinah 
 Komentar ulama : Tabi’I Shoghiir. Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma’in dan 

Imam Ibnu Hibban. Imam Abu Hatim menilainya, 
Shoolihul Hadits. 

 Hubungan Rowi : Kuroib adalah salah seorang gurunya dan tinggal 
senegeri dengannya sebagaimana ditulis oleh Imam Al 
Mizzi. 

 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib Ibnu 

Hajar) 

Penjelasan Hadits : 

1. Hadits ini dalil diperbolehkannya membaca Al Qur’an dalam kondisi tidak 
punya wudhu, sebagaimana perbuatan Nabi � yang bangun tidur, lalu 
membaca 10 ayat akhir surat Ali Imroon. 

2. Hadits ini adalah penguat dari sabda Nabi � : 

طَانُ  يـَْعِقدُ  ةِ  َعَلى الشْي ِربُ  ، ُعَقدٍ  َثالَثَ  نَامَ  ُهوَ  ِإَذا َأَحِدُكمْ  َرأْسِ  قَافَِي دْ  طَِويلٌ  لَْيلٌ  َعلَْيكَ  ُعْقَدةٍ  ُكل  َيْض  ، فَارُْق
َقظَ  فَِإنِ  يـْ رَ  اْستـَ ىصَ  فَِإنْ  ، ُعْقَدةٌ  اْنَحلتْ  تَـَوضأَ  فَِإنْ  ، ُعْقَدةٌ  اْنَحلتْ  اللهَ  َفذََك تْ  لَنِشيطًا فَأَْصَبحَ  ُعقَْدةٌ  اْنَحل 

ْفسِ  طَيبَ  النـ ،  حَ  َوِإال ثَ  أَْصَب ْفسِ  َخبِي َكْسَالنَ  النـ  
“Setan duduk diatas tengkuk kepala salah seorang diantara kalian, ketika ia tidur, se tan 
akan memberikan 3 ikatan yang membuat ketiga ikatan tersebut menidurkanmu sepanjang  

malam. Jika kalian bangun, maka berdzikirlah kepada Allah �, sehingga terlepas 1 ikatan, 
lalu jika ia berwudhu maka terlepas lagi 1 ikatan dan jika ia lanjutkan dengan sholat 
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terlepaslah seluruh ikatan, sehingga pagi harinya ia semangat dan bagus jiwanya, adapun 
jika tertidur sepanjang malam, maka pada pagi harinya jiwanya jelek dan malas” 

(Muttafaqun ‘Alaih). 
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َوضْأ ِإال ِمَن اْلَغْشِى الُْمْثِقلِ  - 37 باب َمْن َلْم يـَتـَ  

Bab orang yang Tidak Berwudhu kecuali  

Karena Pingsan yang Berat 

 

Penjelasan : 

  
 Imam Ibnu Bathol menjelaskan makna Al Ghosyu dalam “Syarah 
Bukhori”, kata beliau : 

يـَْعِرض من طول التعب والوقوف قال عبد الواحد: الغشى: مرض  
ى َعلَْيِه ِمَن اْلَمْوِت} [األحزاب:  لِذي يـُْغَش ]، وقال: { 19وقال صاحب العين: غشى عليه: ذهب عقله، وفى القرآن { َكا

ُرونَن} [يس:  نَاُهْم فـَُهْم َال يـُْبِص ].9فَأَْغَشيـْ  
”Abdul Waahid berkata : ‘Al Ghosyu adalah penyakit yang diakibatkan karena kecapaian 
atau lama berdiri’. 
Penulis k itab Al ‘Ain berkata : ‘Ghosyu ‘alaihi, yakni hilang akalnya. Dalam Al Qur’an 
Allah � berfirman : “sepert i orang yang pingsan karena akan mati” (QS. Al Ahzaab : 
19). Dan firman-Nya : “dan Kami tutup (mata) mereka sehingga mereka t idak dapat 
melihat” (QS. Yasin : 9). 
 Kemudian Imam Ibnu Bathol menjelaskan hukum berkaitan wudhunya 
orang yang pingsan, jika pingsannya sedikit yakni seperti kepalanya terasa 
sakit, namun belum sampai taraf tidak sadar, maka wudhunya tidak batal 
dan sholatnya juga masih tetap bisa jalan, sebagaimana kisah sahabiyah 
Asmaa’ Rodhiyallahu anhu yang dibawakan oleh Imam Bukhori, namun jika 
sampai tidak sadar, maka ia membatalkan wudhu dengan kesepakatan 
ulama dan sudah pernah dinukil sebelumnya dari Imam Ibnul Mundzir 
tentang ijma (kesepakatan) batalnya wudhu bagi orang yang hilang akalnya. 
 
Berkata Imam Bukhori : 

ِتَها َأْسمَ  ثَِنى َماِلٌك َعْن ِهَشاِم بِْن ُعْرَوَة َعِن اْمَرأَتِهِ فَاِطَمَة َعْن َجد ثـََنا ِإْسَماِعيُل قَاَل َحد َها َحدنـ اءَ بِْنِت أَِبى َبْكرٍ َأ
 ِبىْمُس ، فَإِ  -صلى اهللا عليه وسلم  -قَاَلْت أَتـَْيُت َعاِئَشةَ زَْوَج النِت الش َياٌم يَُصلوَن ، ِحيَن َخَسَف َذا الناُس ِق

َماِء َوقَاَلْت ُسْبَحاَن اللِه .  ِدَها َنْحَو الس بَِي فـَُقْلُت آيٌَة فَأََشاَرْت َوِإَذا ِهَى قَائَِمٌة ُتَصلى فـَُقْلُت َما لِلناِس فََأَشاَرْت 
ْمُت َحتى َتَجالِنى اْلغَْشُى ، َوَجَعْلُت َأصُ  صلى اهللا  -ب فـَْوَق َرأِْسى َماًء ، فـََلما اْنَصَرَف َرُسوُل اللهِ َأْى نـََعمْ . فـَُق

َل  -عليه وسلم  َد اللَه َوأَثـَْنى َعَلْيِه ، ُثم قَا ى َهَذا َحتى « َحِم ى َمَقاِم ْد َرأَيـُْتُه ِف َما ِمْن َشْىٍء ُكْنُت َلمْ أَرَُه ِإال َق
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َنةِ الدجاِل اْلَجنةِ َوالناِر ، َوَلَقْد أُوحِ  َلْت  -َى ِإَلى أَنُكْم تـُْفتـَُنوَن ِفى اْلقُُبوِر ِمْثلَ َأْو َقرِيًبا ِمْن ِفتـْ َأْدرِى أَى َذِلَك قَا الَ 
َقاُل َما ِعلُْمَك بَِهَذا الرُجِل فََأما الُْمْؤِمُن  -َأْسَماُء  ى َأَحُدُكمْ فـَيـُ الَ أَْدرِى أَ  -يـُْؤَت الُْموقُِن  ْسَماءُ َأِو  ى َذلَِك قَاَلْت َأ

عَْنا ، فـَيـُقَ  - َواتـبـَ َنا َوآَمنا  ِه ، َجاءَنَا بِالْبـَيـَناِت َواْلُهَدى ، فَأََجبـْ دٌ َرُسوُل الل ُمَحم ُقوُل ُهَو  اُل َنْم َصالًِحا ، فـََقْد فـَيـَ
ُمَناِفُق  الُْمْرتَ  -َعلِْمَنا ِإْن ُكْنَت لَُمْؤِمًنا ، َوأَما اْل َأْسَماءُ َأِو  َك قَاَلْت  ُقوُل َال َأْدرِى ،  -اُب الَ َأْدرِى َأى َذِل فـَيـَ

»َسِمْعُت الناَس يـَُقولُوَن َشْيًئا فـَُقْلُتهُ   

51). Hadits no. 184 
“Haddatsanaa Ismail ia  berkata,  haddatsanii Maalik, dari Hisyaam bin ‘Urwah dari istrinya, 

Fatimah dari Neneknya Asmaa’ bintu Abi Bakr Rodhiyallahu anha, ia berkata : ‘aku 

mendatangi Aisyah � -istri Nabi �- ketika terjadi (kusuf/gerhana matahari), dimana orang-

orang mengerjakan sholat dan Aisyah juga ikut sholat. Aku bertanya : ‘apa yang dilakukan 

orang-orang?’ Aisyah � mengisyaratkan keatas (maksudnya terjadi gerhana matahari). beliau 

� berkata : ‘Subhanallah (Maha Suci Allah)’. Aku bertanya : ‘apakah ini pertanda?’ Beliau 

� berisyarat dengan kepalanya, (maksudnya) ‘iya’. Aku berdiri (untuk sholat),  namun aku 

hampir pingsan, maka aku mengguyurkan air di kepalaku. Ketika sele sai sholat, la lu Nabi �  

memuji Allah Azza wa Jalla kemudian berkhutbah : “tidak ada se suatupun yang diperlihatkan 

kepadaku kecuali aku melihatnya di tempatku berdiri hingga jannah dan neraka (telah 
dipelihatkan kepadaku). Telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan difitnah (ditanya) 

dalam kuburan, seperti –atau mirip, aku tidak tahu yang mana yang dikatakan Asmaa’- 
fitnahnya Al-Masiih Ad-Dajjaal. (kalian akan) ditanya apa yang kamu tahu tentang  laki- laki 

ini (maksudnya Nabi �-pent.), jika ia seorang Mukmin –atau orang yang yakin, aku tidak 
tahu yang mana yang dikatakan Asmaa’- akan menjawab ia adalah M uhammad Rasulullah, 

telah datang kepada kami dengan penjelasan dan petunjuk, lalu kami menerima dan 
mengikutinya. Maka dikatakan kepadanya, tidurlah orang sholih, kami telah mengetahui 

bahwa kamu adalah orang-orang yang yakin terhadap hal ini. Adapun orang Munafik –atau 
orang yang ragu-ragu, aku tidak tahu yang mana yang dikatakan Asmaa’- akan menjawab 

‘aku tidak tahu, orang-orang berkata sesuatu, maka akupun mengatakannya”. 
Imam Muslim mengeluarkan no. 905 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 
Semua biografi perowinya telah berlalu sebelumnya. Dan hadits ini 

juga telah diriwayatkan hampir mirip pada no. 84.  
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Penjelasan Hadits : 

1. Hadits ini dalil sakit kepala yang tidak menyebabkan pingsan yang 
sampai tidak sadar, maka tidak membatalkan wudhu. 

2. Disyariatkannya sholat Gerhana dan akan datang rinciannya –Insya 
Allah- pada babnya. 
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 باب َمْسِح الرْأِس ُكلهِ  - 38
ِسَها . َوُسِئلَ ِلقَْوِل اللِه تـََعالَى ( َواْمَسُحوا ِبرُُءوِسُكمْ ) . َوقَاَل ابُْن الُْمَسيِب الَْمْرأَُة بَِمْنزَِلةِ الرُجلِ تَْمسَ  ُح َعَلى َرْأ

بِْن َزْيٍد .َمالٌِك أَيُْجزُِئ َأْن يَْمَسَح بـَْعَض الرْأِس فَاْحَتج ِبَحدِ    يِث عَْبدِ اللِه 
Mengusap Kepala Seluruhnya 

Berdasarkan Firman Allah Ta’aalaa : “Usaplah kepala kalian”.  

Ibnul Musayyab berkata : ‘wanita sama seperti laki-laki, mengusap 

kepala seluruhnya’. 

Malik pernah ditanya, apakah cukup dibasuh sebagian kepala saja? 

Maka beliau berhujjah dengan hadits Abdullah bin Zaid Rodhiyallahu 

anhu 

 

Penjelasan : 

 Ini adalah pembahasan terkait mengusap kepala, apakah hal tersebut 
dilakukan kepada seluruh kepala, ataukah cukup dibasuh sebagiannya saja? 
Dari judul bab, nampaknya Imam Bukhori condong kepada pendapat yang 
mengatakan mengusap kepala, dilakukan seluruhnya, tidak cukup hanya 
sebagiannya saja. 
 Imam Ibnu Bathol dalam “Syarah Shahih Bukhori” menyebutkan 
terjadinya perselisihan tersebut, kata beliau : 

].6اختلف أهل التأويل فى قوله تعالى: {وامسحوا برءوسكم} [المائدة:   
ى  ا الحديث يدل عل الوا: وهذ فقالت طائفة: المراد منه مسح جميع الرأس، واحتجوا فى ذلك بحديث عبد اهللا بن زيد، ق

قول مالك. لمسح كعموم ما سواه من األعضاء بالغسل، هذا   عموم الرأس با
بل الفرض  ار الممسوح منه، فقال أبو حنيفة وأصحابه: إن مسح وقال آخرون:  مسح بعضه، واختلف أهل هذه المقالة فى مقد

 ربع رأسه أجزأه، ويبدأ بمقدم رأسه.
 وقال الحسن بن حى: يبدأ بمؤخر رأسه، وقال محمد بن مسلمة صاحب مالك: يجزئه أن يمسح ثلثى رأسه.

أجزأه. ذكره عنه ا بن القصار، وروى البرقى، عن أشهب فيمن مسح مقدم رأسه: يجزئه، وقال أشهب: إن اقتصر على ثلثه 
لوا: المسح  وهو قول األوزاعى، والليث. قال: وذكر ابن القصار عن الثورى والشافعى: يجزئه مسح ما يقع عليه االسم، وقا

{وامسحوا برءوسكم} فى لسان العرب ليس من شأنه االستيعاب، واحتج الطحاوى ألصحابه، قال: لما احتمل قوله تعالى: 
لك هو 6[المائدة:  يرة أن بعضه يجزئ دل أن ذ ح بعضه، ودلت السنة فى حديث المغ ] مسح جميع الرأس واحتمل مس

 الفرض.
”ahli tafsir berselisih pendapat tentang Firman Allah � : “Usaplah kepala kalian”. 
Sebagian mengatakan, yang dimaksud adalah mengusap seluruh kepala, mereka 
berhujjah dengan hadits Abdullah bin Zaid (yang nanti akan dibawakan oleh Imam 
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Bukhori pada bab ini-pent.). mereka berkata : ‘hadits ini menunjukkan atas keumuman 
diusap kepala, kecuali anggota wudhu lainnya yang dibasuh. Ini adalah pendapatnya 
Imam Malik. 
Sedangkan yang lainnya berpendapat, yang wajib adalah mengusap sebagian kepala, 
kemudian mereka berselisih pendapat berapa ukuran minimalnya. Abu Hanifah dan 
sahabatnya berpendapat : ‘diusap seperempat kepalanya, sudah mencukupi, dimulai 
dari bagian depan kepalanya’. Al Hasan bin Hay berkata : ‘dimulai dari belakang kepala’. 
Muhammad bin Maslamah sahabat Malik berkata : ‘cukup dengan mengusap dua 
pertiga kepalanya’. 
Asyhab berkata : ‘jika mengusap sepert iga kepalanya cukup’. Disebutkan oleh Ibnul 
Qoshoor dari Asyhab dan diriwayatkan Al Barqiy dari Asyhab tentang orang yang 
mengusap bagian depan kepalanya, maka kata beliau mencukupinya, ini juga perkataan 
Al Auzaa’iy dan Al Laits. 
Ibnul Qoshoor menyebutkan dari Ats-Tsauri dan Asy Syafi’I : ‘cukup diusap apa yang 
dimutlakkan atasnya nama kepala’. Mereka berkata : ‘mengusap dalam bahasa Arab 
bukan perkara yang terpecah (tapi jamid). 
Ath-Thohawi berhujjah untuk madzhabnya, katanya : ‘ket ika terdapat kemungkinan 
pada firman Allah � : “usaplah kepala kalian”. Mungkin maknanya adalah mengusap 
seluruh kepala dan mungkin mengusap sebagiannya, sunnah menunjukkan pada hadits 
Al Mughiiroh Rodhiyallahu anhu, bahwa mengusap sebagian kepala mencukupi yang 
menunjukkan bahwa hal itu adalah yang wajib’”. 

Yang dimaksud hadits Al Mughiiroh � adalah hadits yang dikeluarkan 
Imam Muslim dalam “Shahihnya” dengan lafadz : 

 إنُه َصلى اللهُ عََلْيِه َوَسلمَ تَـَوضأَ فََمَسَح بَِناِصيَِتِه َوعََلى اْلعَِماَمةِ 
“Bahwa Nabi � berwudhu, lalu beliau mengusap jambulnya dan diatas imamahnya”. 

Namun kelompok yang mengatakan wajib mengusap kepala seluruhnya, 
menjawab hadits ini, kata mereka sebagaimana diwakili Syaikhul Islam Ibnul 
Qoyyim yang dinukil Imam Syaukani dalam “Nailul Author” : 

تَة ، وََلكِْن كَ  إنُه َلْم َيِصح َعْنهُ  ْسِح بـَْعِض رَْأِسِه أَلَْب َصَر َعَلى َم ٍد أَنُه اقـَْت ِصيَتِهِ َصلى اللُه َعلَيِْه َوَسلَم ِفي َحِديٍث وَاِح َمَسحَ بِنَا اَن إَذا 
 أَْكَمَل َعلَى اْلِعَماَمةِ 

”Bahwa t idak shahih dari Nabi � satu hadits pun bahwa Nabi � pernah mengusap 
sebagian kepalanya, namun jika Beliau � mengusap jambulnya, lalu Beliau � 
menyempurnakan mengusap diatas imamahnya”. 

Jadi kesimpulan pendapat ulama yang mewajibkan adalah, bahwa 
perbuatan Nabi � senantiasa mengusap seluruh kepalanya, tidak pernah 
dinukil sekalipun Beliau � mengusap sebagian kepalanya.  



Penjelasan Shahih Bukhori Kitab Wudhu Hal 235 

 

 Pendapat yang rajih (kuat) adalah disunnahkan bagi orang yang 
berwudhu untuk mengusap kepala seluruhnya dan pada hadits Abdullah bin 
Zaid Rodhiyallahu anhu yang akan dibawakan oleh Imam Bukhori dan yang 
semakna dengannya yang menunjukkan bahwa Nabi � selalu mengusap 
kepala seluruhnya, maka sekedar hal tersebut adalah perbuatan Nabi � 
tidak menunjukkan wajib. Karena perkara wajib harus memiliki perintah 
yang pasti atau adanya sebab hukuman baik didunia maupun diakhirat. 
Wallahu A’lam. 
 Perkataan Said ibnul Musayyib dalam judul bab diriwayatkan dengan 
sanad bersambung, sebagaimana dikatakan Al Hafidz dalam “Al fath” : 

 ْحَمد أَن هُ قَاَل : َيْكِفي اْلَمْرأَة َمْسح ُمَقدم َوأَثَره َهَذا َوَصلَُه اِْبن أَبِي َشْيبَة بِلَْفِظ " الرُجل َواْلَمْرأَة ِفي الَْمْسح سََواء " َونُِقلَ عَْن َأ
 رَْأسَها

”Atsar ini disambungkan sanadnya oleh Ibnu Abi Syaibah dengan lafadz : “laki-lak i dan 
wanita dalam mengusap sama kedudukannya”, dinukil dari Imam Ahmad beliau 
berkata, ‘cukup bagi wanita mengusap bagian depan kepalanya”. 

Pertanyaan yang diajukan Imam Malik, kata Al Hafidz : 
َذلَِك ُهَو إِْسَحاق ْبن ِعيَسى ْبن اا ِلًكا َعْن الرُجل لساِئل لَُه َعْن  ، بـَيـنَُه اِبْن ُخَزْيَمَة ِفي َصِحيحه ِمْن طَرِيقه َولَْفظه : َسأَْلت مَا لطباع 

هِ َعْبد الله ْحيَى َعْن أَبِي ثَنِي َعْمرو ْبن َي م َرْأسه ِفي ُوُضوئِهِ أَيُْجزِئُهُ َذِلَك ؟ فـََقاَل : َحدقَاَل " مَسَ  يَْمَسح ُمَقد الله ْبن زَْيد فـَ َح َرُسول 
، ُثم رَد َيَديْهِ إَِلى نَاِصيَته فََمَسحَ رَ  إَِلى قـََفاهُ  ْأسه ُكلّه "َصلى الله َعلَيِْه َوَسلَم ِفي ُوُضوئِِه ِمْن نَاِصيَته   

”yang bertanya kepada Imam Malik adalah Ishaq bin Isa bin Ath-Thobbaa’, dijelaskan  
oleh Ibnu Khuzaimah dalam shahihnya dari jalannya dengan lafadz : ‘aku bertanya 
kepada Malik tentang seorang yang mengusap bagian depan kepalanya dalam 
wudhunya apakah sah? Imam Malik menjawab,  haddatsanii ‘Amr bin Yahya dari 
Bapaknya dari Abdullah bin Zaid bahwa ia berkata : ‘Rasulullah mengusap dalam 
wudhunya dari mulai jambul sampai ke tengkuk, lalu dikembalikan lagi ke jambulnya,  
maka Beliau mengusap kepala semuanya”. 
 
Berkata Imam Bukhori : 

َرنَا َماِلٌك َعْن َعْمِرو بِْن َيْحَيى الَْمازِِنى َعْن أَبِيهِ َأن رَ  - 185 ُد اللهِ بُْن يُوُسَف قَاَل أَْخبـَ ثـََنا عَْب ُجالً قَاَل ِلَعْبدِ َحد
َو َجد َعْمرِو بِْن َيْحَيى  -اللهِ بِْن زَْيٍد  للهِ أَتَْسَتِطيُع َأْن تُرِيَِنى َكْيَف َكاَن َرسُ  -َوُه  -صلى اهللا عليه وسلم  -وُل ا

َدْيهِ فـَغََسلَ يََدُه َمرتـَيْ  نـََعمْ . َفَدَعا بَِماٍء ، فَأَفـَْرَغ َعَلى َي ٍد  ُد اللِه بُْن زَْي ْنثـََر يـَتـََوضأُ فـََقاَل عَْب َمْضَمَض َواْستـَ  ِن ، ُثم
َما َثالَثًا ، ُثم َغَسلَ َوْجَهُه َثالَثًا ، ُثم َغَسَل َيدَ  َسَح َرأَْسُه بَِيَدْيِه ، فَأَقـَْبَل ِبِه لِْمْرفـََقْيِن ، ُثم َم ْيهِ َمرتـَْينِ َمرتـَيِْن ِإَلى ا

َمَكاِن الِذى بَ  ِم َرْأِسهِ ، َحتى َذَهَب ِبِهَما ِإَلى قـََفاُه ، ُثم َردُهَما ِإَلى اْل َدَأ بُِمَقد لَْيهِ َدأَ ِمْنهُ ، ثُم َغسَ َوأَْدبـََر ، َب َل رِْج  
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52). Hadits no. 185 
“Haddatsanaa Abdullah bin Yusuf ia berkata, akhbaronaa Malik dari ‘Amr b in Yahya Al 

Maaziniy dari Bapaknya bahwa seorang laki-laki berkata kepada Abdullah bin Zaid 
Rodhiyallahu anhu –beliau adalah kakeknya ‘Amr bin Yahya- dapatkan engkau menunjukkan 

bagaimana Rasulullah � berwudhu? Abdullah bin Zaid menjawab, ‘bisa ’. Lalu beliau 

meminta air, lalu mencuci kedua tangannya 2 kali, lalu berkumur-kum ur dan beristinsyaq 3 

kali, lalu membasuh wajahnya 3 kali, lalu membasuh kedua tangannya 2 kali 2kali sampai 
siku, lalu mengusap kepalanya dengan kedua tangannya dari depan sampai belakang, dimulai 

dari depan kepalanya sampai ke tengkuknya diusap dengan kedua tangannya, lalu kembali 
dari belakang ke tempat pertamakali memulainya, lalu membasuh kedua kakinya”. 
HR. Muslim no. 575 

 
Penjelasan biografi perowi hadits : 
 
Semua biografi perowinya telah berlalu sebelumnya. 
 
Penjelasan Hadits : 

1. Hadits ini dalil disyariatkannya mengusap kepala seluruhnya dan para 
ulama telah sepakat (berijma) bahwa hal ini hukumnya disunahkan, 
sebagaimana dikatakan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam “Majmu 
Fatawanya”. 

2. Keutamaan sahabat Abdullah bin Zaid Rodhiyallahu anhu yang dengan 
kerendahan hatinya, mau mengajarkan sifat wudhu Nabi �, lalu beliau 
mempraktekannya langsung sebagaimana yang beliau lihat dari Nabi �. 
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ْينِ  - 39 َليِْن ِإَلى اْلَكْعبَـ باب َغْسِل الرْج  

Bab 39 Membasuh Kedua Kaki sampai Mata Kaki 

 

Penjelasan : 

 Membasuh kedua kaki sampai mata kaki adalah perintah Allah � bagi 

orang yang berwudhu sebagaimana dalam ayat-Nya yang mulia : “ ِإلَى  َوأَْرُجَلُكمْ 
 ”Dan huruf “ilaa .(Basuhlah kaki kalian sampai kedua mata kaki) ”الَْكْعبـَْينِ 

pada ayat diatas bermakna “Ma’a” (bersama) artinya kedua mata kaki juga 
ikut dibasuh. 
 
Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا ُوَهْيٌب َعْن َعْمٍرو َعْن أَبِيهِ َشِهْدُت َعْمَرو بَْن أَِبى َحَسٍن َسأََل َعْبَد اللهِ  - 186 د ثـََنا مُوَسى قَاَل َح ْبنَ َزيٍْد َحد 
 ِبىصلى اهللا عليه وسلم  -َعْن ُوُضوِء الن-  ِبىُهمْ ُوضُوءَ الن صلى اهللا عليه  - َفَدَعا بِتـَْوٍر ِمْن َماٍء ، فـَتـََوضَأ َل

ْوِر ، فََمْضَمَض َواْستَـ  -وسلم  أَْدَخلَ َيَدُه ِفى التـ هِ َثالَثًا ، ُثم َدْي ْوِر ، فـََغَسَل َي ْنثـََر فَأَْكَفَأ عََلى َيِدهِ ِمَن التـ ْنَشَق َواْستـَ
لِْمْرفـََقْيِن َمرتـَيِْن ، ُثم  َثالََث َغرَفَاٍت ، ُثم َأْدَخلَ يََدهُ فـَغََسَل َوْجَههُ ثَالَثًا ، ُثم َأْدَخلَ  تَْـيِن ِإلَى ا َدْيِه َمر َيَدهُ فـََغَسَل َي

َدُه فََمَسَح َرأَْسهُ ، فَأَقـَْبَل ِبِهَما َوَأْدبـََر َمرةً َواِحَدًة ، ُثم َغَسَل رِْجَلْيِه ِإَلى اْلَكْعبَـ  لَ َي يْنِ َأدَْخ  
53). Hadits no. 186 

“Haddatsanaa Muusa ia berkata, haddatsanaa Wuhaib dri ‘Amr dari Bapaknya, aku 
menyaksikan ‘Amr bin Abi Hasam bertanya kepada Abdullah bin Zaid Rodhiyallahu anhu 

tentang wudhu Nabi �, maka ia meminta dibawakan satu wadah air, lalu beliau 

menunjukkan tata cara wudhu Nabi �  kepada mereka, beliau mencelumkan telapak 

tangannya ke a ir, lalu mencucinya sebanyak tiga kali, lalu memasukkan tangannya ke air, lalu 
berkumur-kumur dan menghirup serta mengeluarkan air dari hidung, sebanyak 3 kali cidukan, 

lalu memasukkan tangannya dan membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Lalu memasukkan 
tangannya dan mencuci tangannya sampai siku sebanyak 2 kali, lalu memasukkan tangannya 

dan mengusap kepalanya, beliau memulai dari depan la lu mengembalikannya ke depan lagi 
sebanyak 1 kali, lalu membasuh kedua kakinya”. 
HR. Muslim no. 578 

 
Penjelasan biografi perowi hadits : 
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Semua biografi perowinya telah berlalu sebelumnya, kecuali : 
 
1.   Nama : ‘Amr bin Abi Hasan Al Anshoriy Rodhiyallahu anhu  
 Kelahiran : - 
 Negeri tinggal : Madinah 
 Komentar ulama : Sahabat, dikatakan oleh Al Hafidz Ibnu Hajar dalam “Al 

Ishoobah fii Tamyiizi Ash-Shohaabah” dan Imam 
Daruquthni dalam kitab “Illal”. 

 Hubungan Rowi : memiliki persahabat dengan Nabi �. 
 
Penjelasan Hadits : 

1. Hadits ini dalil yang mendukung Firman Allah � bagi yang berwudhu 
wajib membasuh kakinya sampai kedua mata kaki. 

2. Telah terdahulu bahwa membasuh kaki dianjurkan sebanyak 3 kali 3 kali 
yakni pada hadits Ustman bin ‘Affaan Rodhiyallahu anhu di bab 24 kitab 
wudhu ini. 

3. Telah berlalu sebelumnya ancaman yang keras bagi orang yang tidak 
menyempurnakan membasuh kaki, sehingga masih ada bagian dari 
kakinya yang belum terbasuh. 
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ْعَماِل َفْضِل َوُضوِء الناسِ  - 40 باب اْسِت  
ِل ِسَواِكهِ  َأْن يـَتـََوضُئوا ِبَفْض لِه َأْهَلُه  ُن َعْبِد ال َر َجرِيُر ْب  َوأََم

Bab 40 Penggunaan Sisa Air Wudhu 

Jariir bin Abdullah Rodhiyallahu anhu memerintahkan keluarganya 

untuk berwudhu dari air bekas sikat giginya 

 

Penjelasan : 

 
 Atsar sahabat Jariir Rodhiyallahu anhu diriwayatkan dengan sanad 
bersambung, sebagaimana penjelasan Al Hafidz dalam “Al Fath”  : 

س ْبن أَِبي َحازِم َعْنُه ، وَِفي  ارَقُْطِنّي وَغَْيرهَما ِمْن طَرِيق قَـْي ُه اِْبن أَبِي َشْيبَة َوالد اْألَثَر َوصََل ْعض طُُرقه " َكاَن َجِرير َيْستَاك َهَذا  بـَ
تين َويَْـغِمس رَْأس ِسَواكه ِفي اْلَماء ُثم يـَُقول ِألَْهِلِه : تـََوضئُوا بَِفْضِلِه ، َال يـَرَ  ْلُمَراِد ، َوظَن اِْبن ال يَة ُمبـَيـنَة ِل ِه بَْأًسا " َوَهِذِه الرَوا ى ِب

َقالُو  أَنهُ َلْم يـُغَير الْمَ َوغَْيره أَن اْلُمَراد بَِفْضِل ِسَواكه اْلَماء الِذي يـُْنتََـقع ِفيِه اْلُعود ِمْن اْألَرَاك َوغَْيره لَيـْلَْيِن فـَ اء ، ا : ُيْحَمل َعَلى 
حَهُ َوإِنَما َأرَادَ اْلُبَخاِرّي أَن َصنِيعه َذِلَك َال يـُغَير اْلَماء ، وََكَذا ُمَجرد اِالْستِْعَمال َال يـُغَير اْلمَ  ر بِِه . َوَقْد َصح طَهاء َفَال يَْمتَِنع الت

ارَقُْطِني بِلَْفِظ " َكأَْن يـَُقول ِألَْهِلِه : تـََوضئُوا مِ  ِمْن الد ارَقُْطِني ِذي أُْدِخل ِفيِه ِسَواِكي " َوَقْد رُِوَي َمْرفُوًعا ، أَْخَرَجُه الدال ْن َهَذا 
اِلب ِفي َمَسائِله عَْن َنس " أَن النِبّي َصلى الله َعلَْيِه َوَسلَم َكاَن يـَتََـوضأ بَِفْضِل ِسَواكه " َوَسَنده َضِعيف ، َوذََكَر أَبُو طَ َحِديث أَ 

نَاء َويَ  ِخل السَواك ِفي اْإلِ ْد َأْحَمد أَنُه َسأَلَهُ َعْن َمْعنَى َهَذا اْلَحِديث فـََقاَل : َكاَن يُْد اْلَماء . وََق َرغَ تـََوضأَ ِمْن َذلَِك  ْستَاك ، فَإَِذا فـَ
اْلَمْعُقود لِطََهارَةِ اْلَماء الُْمْستـَْعَمل ، َوأُِجيَب بِأَنهُ  َخارِّي لَهُ ِفي َهَذا الْبَاب  ر لِلَْفِم ، فَِإَذا  ِاْسَتْشَكلَ إِيَراد الُْب َواك مُطَهالس ثـَبََت أَن

ُوُضوء بَِذِلَك الَْماء َكاَن ِفيِه اِْستِْعَمال لِْلُمْستـَْعَمِل ِفي الطَهاَرة .َخاَلَط اْلَماء  ُثم َحَصَل اْل  
”Atsar ini disambungkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Daruquthni serta selainnya dari 
jalan Qois bin Abi Haazim dari Jariir Rodhiyallahu anhu. Dalam sebagian jalannya 
lafadznya : ‘Jariir bersiwak lalu mencelumkan kepala siwaknya kedalam air, lalu berkata 
kepada keluarganya : ‘berwudhulah kalian dari sisa airnya, t idak mengapa’’. 
Ini adalah riwayat yang dimaksud oleh Imam Bukhori. Ibnu At-Tiin dan selainnya 
menyangka bahwa yang dimaksud dengan sisa air siwak adalah air yang digunakan 
batang kayu siwak dan selainnya. Mereka berkata : ‘dimungkinkan bahwa hal tersebut 
t idak merubah air, hanyalah yang diinginkan Imam Bukhori bahwa perbuatan tersebut 
t idak merubah air, demikianlah sekedar menggunakan air untuk membasahi siwak t idak 
merubah air, sehingga tidak menghalangi untuk bersuci dari bekas air tersebut.  
Daruquthni telah menshahihkan dengan lafadz : “Jariir Rodhiyallahu anhu berkata 
kepada keluarganya : ‘berwudhulah dari air yang siwakku telah aku celumkan 
kedalamnya’. Telah diriwayatkan secara marfu, yang dikeluarkan oleh Daruquthni dari 
hadits Anas Rodhiyallahu anhu : “bahwa Nabi � berwudhu dari bekas air siwaknya”. 
Sanadnya lemah. 
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Abu Thoolib telah menyebutkan dalam “Masail” dari Ahmad bahwa ia bertanya kepada 
Imam Ahmad tentang makna hadits ini, jawab beliau : ‘Beliau memasukkan siwaknya 
kedalam air, lalu bersiwak, ketika sudah selesai, Beliau berwudhu dengan air tersebut’.  
Apa yang diinginkan Imam Bukhori pada bab ini, telah membuat isykal berkaitan 
dengan sucinya air musta’mal. Dijawab bahwa telah tetap siwak membersihkan mulut, 
maka jika ia bercampur dengan air, lalu menggunakan wudhu dengan air tersebut, 
maka penggunaannya adalah penggunaan untuk bersuci”. 
 
Berkata Imam Bukhori : 

َخَرَج َعَليـْنَ  - 187 ةَ يـَُقوُل  َف ا ُجَحيـْ ثـَنَا اْلَحَكمُ قَاَل َسِمْعُت أََب ثََـنا ُشْعَبُة قَاَل َحد ثـََنا آَدُم قَاَل َحد هِ َحدا َرُسوُل الل
اُس يَْأُخُذوَن ِمْن فَْضِل َوضُوئِِه بِاْلَهاِجرَِة ، فَأُتَِى بَِوُضوٍء فـَتـََوضأَ ، َفَجَعلَ الن -صلى اهللا عليه وسلم  -

 ِبىى النُحوَن ِبهِ ، َفصَل س زَةٌ  -صلى اهللا عليه وسلم  -فـََيتََم َديِْه َعنـَ ِن ، َوبـَيَْن َي ِن َواْلَعْصَر رَْكَعتـَْي الظْهَر رَْكَعتـَْي  
54). Hadits no. 187 

“Haddatsanaa Adam ia berkata, haddatsanaa Syu’bah ia berkata, haddatsanaa Al Hakam ia 

berkata, aku mendengar Abu Juhaifah berkata : ‘kami pergi hijrah bersama Rasulullah � , lalu 

didatangkan air wudhu kepada Beliau, lalu Beliau pun berwudhu. Para sahabat mengambil 

bekas wudhunya lalu diusap-usapkan ke tubuh mereka. Lalu Nabi � mengimami sholat 

dhuhur 2 rakaat, ashar 2 rakaat dan didepannya tertancap tombak”. 
HR. Muslim no. 1151 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 
 
Semua biografi perowinya telah berlalu sebelumnya. 
 
Berkata Imam Bukhori : 

َل أَبُو  - 188 ج  -صلى اهللا عليه وسلم  -ُموَسى َدعَا النِبى َوقَا َوَوْجَههُ ِفيِه ، َوَم َدْيهِ  َسَل َي ِبَقَدٍح ِفيِه َماءٌ ، فـََغ
 ِفيِه ُثم قَاَل َلُهَما اْشَربَا ِمْنهُ ، َوأَْفرَِغا َعَلى ُوُجوِهُكَما َوُنُحورُِكَما

55). Hadits no. 188 

“Abu Musa berkata : ‘Nabi � meminta  air disebuah bejana, lalu beliau membasuh tangan dan 
wajahnya lalu mebacakan sesuatu dan menghembuskannya ke air tersebut, lalu beliau berkata  
kepada keduanya : ‘minumlah air tersebut! Lalu usapkan di wajah dan leher kalian!”. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 
 



Penjelasan Shahih Bukhori Kitab Wudhu Hal 241 

 

Diriwayatkan dengan sanad bersambung oleh Imam Bukhori sendiri dalam 
kitab shahihnya no. 4328 dan Imam Muslim no. 6561. 
 
Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا عَِلى بُْن َعْبِد اللهِ قَاَل َحدثـََنا يـَْعُقوُب بُْن ِإبـْرَاِهيمَ بِْن َسعْ  - 189 ثـََنا أَِبى عَْن َصالٍِح َعِن ابِْن َحد ٍد قَاَل َحد
فِى َوْجِهِه َوْهَو  -صلى اهللا عليه وسلم  -ِشَهاٍب قَاَل َأْخبـََرِنى َمْحُمودُ بُْن الربِيِع قَاَل َوُهَو الِذى َمج َرُسوُل اللهِ 

ُهَما َصاِحَبهُ َوِإَذا تـََوضأَ النِبى ُغالَمٌ ِمْن بِْئرِِهمْ . َوقَاَل ُعْرَوُة َعِن الِْمْسَوِر َوَغْيرِ  ُق ُكل َواِحٍد ِمنـْ صلى اهللا  -ِه يَُصد
وا يـَقَْتِتُلوَن َعَلى َوضُوِئِه .  -عليه وسلم  َكاُد  

56). Hadits no. 189 
“Haddatsanaa Ali bin Abdullah ia berkata, haddatsanaa Ya’qub bin Ibrohiim bin Sa’ad ia  

berkata, haddatsanaa Bapakku dari Shoolih dari Ibnu Syihaab ia berkata, akhbaronii 
Mahmuud ibnur Robii’ Rodhiyallahu anhu ia berkata : dialah yang disembur wajahnya oleh 

Rasulullah � pada waktu masih kecil’. 
Urwah berkata dari Al Miswar dan selainnya Miswar dan temannya sa ling membenarkan 

satu sama lain, yaitu jika Nabi � berwudhu, orang-orang hampir berkelahi untuk berebutan 

wudhu Nabi �”. 

Bagian pertama dikeluarkan juga oleh Imam Muslim pada no. 902. 
Bagian kedua diriwayatkan oleh Imam Bukhori dalam kisah yang panjang pada no. 2731 & 
2732, sahabat Miswar adalah Marwaan. 

  
Penjelasan biografi perowi hadits : 
 
Semua biografi perowinya telah berlalu sebelumnya, kecuali : 
 
1.   Nama : Abu Abdir Rokhman Al Miswar bin Makhromah bin Naufal 

Rodhiyallahu anhu   
 Kelahiran : Lahir 2 H di Mekkah dan wafat tahun 64 H di Mekkah 
 Negeri tinggal : Mekkah 
 Komentar ulama : Sahabat 
 Hubungan Rowi : Pada saat Nabi � meninggal dunia, umur beliau 8 tahun 
 
2.   Nama : Abu Abdil Malik Marwan ibnul Hakam ibnu Abil ‘Ash Al 

Umawiy Al Madaniy   
 Kelahiran : Lahir 2 H di Thoif atau 4 H wafat tahun 65 di Damaskus 
 Negeri tinggal : Madinah  
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 Komentar ulama : Tabi’I Kibar, beliau belum sempat mendengar dan 
melihat Nabi �, karena dahulu ayahnya Al Hakam pernah 
diajak Nabi � namun tidak memenuhinya, ayahnya baru 
pergi ke Madinah pada saat pemerintahan Utsman bin 
‘Affaan Rodhiyallahu anhu. 

 Hubungan Rowi : beliau adalah teman dekatnya Al Miswar Rodhiyallahu 
anhu 

 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib Ibnu 

Hajar) 

 

Berkata Imam Bukhori : 

 

باب -م  40  
ثََـنا َحاتِمُ بُْن ِإْسَماِعيَل عَِن اْلَجْعِد قَاَل َسِمْعُت الساِئبَ  - 190 ْحَمِن بُْن يُونَُس قَاَل َحدُد الر ثـََنا عَْب بَْن َيزِيَد َحد 

 ِبىابَْن ُأْخِتى َوِجٌع .  -اهللا عليه وسلم صلى  -يـَقُوُل َذَهَبْت بِى َخالَِتى ِإَلى الن هِ ، ِإنَلْت يَا َرُسوَل الل فـَقَا
رََكةِ ، ُثم تـََوضَأ َفَشرِْبُت ِمْن َوُضوِئِه ، ُثم قُْمُت َخْلَف ظَْهرِِه ، فـََنظَ  ْرُت ِإَلى َخاَتِم النبـُوِة فََمَسَح رَْأِسى َوَدَعا لِى بِالْبـَ

ْثِل زِر اْلَحَجَلةِ .بـَيَْن َكِتَفْيهِ مِ   
Bab 40 (m) 

57). Hadits no. 190 

“Haddatsanaa Abdur Rokhman bin Yunus ia berkata, haddatsanaa Haatim bin Ismail dari Al 
Ja’di ia berkata, aku mendengar As-Saaib b in Yaziid Rodhiyallahu anhu ia  berkata : ‘aku dan 

bibiku pergi bersama menemui Nabi �, bibiku berkata : ‘wahai Rasulullah, keponakanku 

sakit’. Maka Nabi � mengusap kepalaku dan mendoakan keberkahan untukku, lalu berwudhu 

dan aku minum dari bekas wudhunya, lalu aku naik punggung Be liau �,  aku melihat cinc in 

kenabian diantara 2 pundaknya seperti burung merpati putih”. 
HR. Muslim no. 6233 

 
Penjelasan biografi perowi hadits : 

 
1.   Nama : Abu Muslim Abdur Rokhman bin Yunus bin Haasyim 
 Kelahiran : Lahir 164 H dan wafat tahun 224 H atau setelahnya di 

Baghdad 
 Negeri tinggal : Baghdad 
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 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Hibban. Imam Abu Hatim 
menilainya, shoduq 

 Hubungan Rowi : Haatim adalah salah seorang gurunya. 
 
2.   Nama : Abu Ismail Haatim bin Ismail   
 Kelahiran : Wafat tahun 186 atau 187 H di Madinah 
 Negeri tinggal : Madinah  
 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma’in, Imam Al’ijli dan 

Imam Ibnu Hibban. Imam Nasa’I menilainya, ‘Laisa bihi 
ba’sun’.  

 Hubungan Rowi : Al Ja’du adalah salah seorang gurunya dan tinggal 
senegeri dengannya. 

 

3.   Nama : Al Ja’du bin Abdur Rokhman bin Aus   
 Kelahiran : Wafat tahun 144 H 
 Negeri tinggal : Madinah  
 Komentar ulama : Tabi’I shoghiir. Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma’in dan 

Imam Nasa’I. 
 Hubungan Rowi : As-Saaib Rodhiyallahu anhu adalah salah seorang 

gurunya dan tinggal senegeri dengannya. 
 

4.   Nama : As-Saaib bin Yaziid Rodhiyallahu anhu   
 Kelahiran : Wafat tahun 91 H atau sebelumnya di Madinah 
 Negeri tinggal : Madinah  
 Komentar ulama : Sahabat.  
 Hubungan Rowi : Beliau dan ayahnya adalah sahabat Nabi �  
 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib Ibnu 

Hajar) 

Penjelasan Hadits : 

1. Hadits-hadits tersebut dalil sucinya air musta’mal. 
2. Telah berlalu penjelasan berkaitan dengan sanggahan bahwa hal ini 

khusus kepada Nabi � saja. 
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نَْشَق ِمْن َغْرَفٍة َواِحَدةٍ  - 41 باب َمْن َمْضَمَض َواْستَـ  

Bab 41 Orang yang Berkumur-kumur dan Menghirup Air 

 ke Hidung dari Satu Cidukan 

 

Penjelasan : 

 
 Yakni diperbolehkan bagi kita ketika berwudhu untuk menggabungkan 
berkumur-kumur kemudian airnya digunakan bersama untuk beristinsyaq, 
sehingga ini lebih efisien dalam penggunaan air. Terdapat hadits juga bahwa 
Nabi � memisahkan antara berkumur-kumur dengan istinsyaq, maksudnya 
Beliau � mengambil air yang baru untuk masing-masing aktivitas tersebut. 
Imam Abu Dawud dalam “Sunannya” (no. 139) meriwayatkan dari Thalhah 
bin Musharrif dari Bapaknya dari Kakeknya : 

 َرأَْيت َرُسوَل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ يـَْفِصلُ بـَْيَن الَْمْضَمَضِة وَاِالْسِتْنَشاقِ 
“aku melihat Rasulullah � memisahkan antara berkumur-kumur dengan beristinsyaq” 

Imam Shon’aniy dalam “Subulus Salam” berkata : 
َضِعيٌف .  َأْخَرَجُه أَبُو َداُود بِِإْسنَاٍد َضِعيٍف ؛ ؛ ِألَنُه ِمْن رَِوايَِة لَْيِث ْبِن أَِبي سُلَْيٍم َوُهَو 

ِل .قَاَل النـَووِي : اتـفََق اْلُعلََماُء  َحةَ " َمْجُهوُل اْلَحا َعلَى َضْعِفِه ، َوِألَن ُمَصرفًا َواِلُد " طَْل  
ٍش َهَذا " نََة َكاَن يـُْنِكُرُه ، يـَُقوُل : أَْي أَبُو َداُود : َوَسِمْعت َأْحَمَد يـَُقوُل : زََعُموا أَن اْبَن ُعيـَيـْ ُمَصرٍف " َعْن أَبِيِه َعْن  قَاَل  َحُة ْبُن  طَْل

 َجدهِ 
”dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanad dhoif, karena berasal dari riwayat Laits bin 
Abi Sulaim ia seorang yang dhoif. An Nawawi berkata : ‘para ulama telah bersepakat 
atas kelemahannya, karena Mushorrif ayahnya Tholhah adalah Majhuul Hal. Abu Dawud 
berkata : ‘aku mendengar Ahmad berkata : ‘Ibnu Uyyainah berdalil bahwa ia 
mengingkarinya lalu berkata, ada apa dengan Thalhah bin Mushorrif dari Bapaknya dari 
kakeknya?’. 
 Namun kata Imam Shon’aniy hadits Kakek Thalhah telah ditegaskan 
oleh hadits Utsman dan Ali Rodhiyallahu anhuma, katanya : 

ا اْلَمْضَمَضةَ َواِال  َماَن " : أَنـُهَما أَفـْرََد َدل لَُه أَْيًضا َحِديُث " َعِلي " َعلَْيِه السَالمُ ، " وَعُْث نَا َوقَْد  َيـْ َكَذا رَأ َشاَق ، ُثم قَاَال : َه ْستِْن
 ُه َعلَْيِه َوَسلى اللِه صَلَكِن ِفي ِصَحاِحهِ ، َوذََهَب إَلى َهَذا َجَماَعٌة .َرسُوَل اللْبُن الس أَ ؛ أَْخَرَجُه أَبُو َعِليَوض َم تـَ  

”Telah ditunjukkan juga oleh hadits Ali dan Utsman Rodhiyallahu anhuma bahwa 
mereka berdua menyendirikan berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung, lalu  
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berkata : ‘demikikan kami melihat Rasulullah � berwudhu, dikeluarkan oleh Abu Ali 
Ibnus Sakan dalam Shahihnya dan ini adalah pendapat sekelompok ulama”. 
 Maka pendapat yang terpilih adalah sunah untuk mengerjakan 
keduanya, suatu saat ia menggabungkan berkumur-kumur dengan istinsyaq 
dan saat lain memisahkannya, karena kedua-duanya tsabit dari Rasulullah 
�. 
 

Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا عَْمُرو بُْن َيْحَيى َعْن أَبِيِه عَْن عَ  - 191 ِه قَاَل َحدثـََنا َخاِلُد بُْن َعْبِد الل دٌ قَاَل َحد ثـََنا ُمَسد هِ بِْن َزْيدٍ َحدْبِد الل
مَْضَمَض ، َواْستـَْنَشَق ِمْن َكفٍة َواِحدَ  َما ، ُثم َغَسلَ َأْو  َدْيهِ فـَغََسَلُه لَ َذِلَك ثَالَثًا ، أَنُه أَفـْرَغَ ِمَن اِإلنَاِء َعَلى َي ةٍ ، فـََفَع

َح ِبَرْأِسِه َما أَقَْـبَل َوَما َأْدبـََر ، َوَغَسَل رِْجَلْيِه ِإَلى الَْكْعبـَْيِن ، ُثم قَاَل فـَغََسَل يََدْيِه ِإلَى الِْمْرفـََقْيِن َمرتـَيِْن َمرتَْـيِن ، َوَمسَ 

-صلى اهللا عليه وسلم  -َهَكَذا ُوُضوءُ َرُسوِل اللهِ   
58). Hadits no. 191 
“Haddatsanaa Musaddad ia berkata, haddatsanaa Khoolid bin Abdullah ia berkata, 

haddatsanaa ‘Amr bin Yahya dari Bapaknya dari Abdullah bin Zaid bahwa ia menuangkan 
air dari bejana pada kedua telapak tangannya, lalu membasuhnya, lalu membasuh atau 

berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dari satu cidukan dengan telapak tangan, beliau 
melakukannya 3 kali, lalu membasuh kedua tangannya sampai siku 2 kali 2 ka li, lalu 

mengusap kepalanya dari depan ke belakang, lalu membasuh kedua kakinya. Kemudian 
berkata : ‘demikian aku melihat Rasulullah � berwudhu”. 

 
Penjelasan biografi perowi hadits : 
 
Semua biografi perowinya telah berlalu sebelumnya, kecuali : 
 
1.   Nama : Abu Muhammad Khoolid bin Abdullah bin Abdur Rakhman 

bin Yaziid   
 Kelahiran : Lahir 110 H dan wafat tahun 182 H 
 Negeri tinggal : Wasith 
 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Abu Hatim, Imam Abu Zur’ah, 

Imam Tirmidzi, Imam Nasa’I, Imam Ibnu Sa’ad dan 
Imam Ibnu Hibban. 

 Hubungan Rowi : ‘Amr bin Yahya adalah salah seorang gurunya. 
 
(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib Ibnu 

Hajar) 
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Penjelasan Hadits : 

1. Penggabungan antara berkumur-kumur dengan menghirup air  ke hidung 
boleh dilakukan sebanyak 3 kali. 

2. Ajaran dari Nabi � untuk melakukan penghematan air, yang sekarang 
banyak digembar-gemborkan orang. 
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رْأِس َمرةً باب َمْسِح ال - 42  

Bab 42 Mengusap Kepala Satu Kali 

 

Penjelasan : 

 Telah berlalu sebelumnya bahwa yang wajib dalam berwudhu adalah 
membasuh anggota wudhu sebanyak satu kali satu kali, kemudian 
disunnahkan untuk menambah jumlahnya dengan dua kali dua kali, sampai 
tiga kali tiga kali, dan diharamkan melebihi jumlah tiga kali. Namun 
pembahasan kali ini adalah apakah dalam mengusap kepala berlaku juga 
hukum seperti membasuh anggota wudhu lainnya sebanyak dua sampai tiga 
kali, ataukah ia khusus, sehingga hanya diusap satu kali? 
 Imam Bukhori nampaknya condong kepada pendapat kepala hanya 
diusap satu kali. Al Hafidz Ibnu Hajar dalam “Al Fath” menyebutkan bahwa 
ini juga pendapatnya Imam Abu Dawud dan Imam Ibnul Mundzir. Alasannya 
karena dalam hadits-hadits yang shahih hanya disebutkan mengusap kepala 
sebanyak satu kali dan mengusap kepala tidak bisa diqiyaskan kepada 
membasuh anggota wudhu lainnya, karena mengusap itu sendiri adalah 
keringanan, maka ketika hal itu dilakukan sebanyak tiga kali seperti yang 
lainnya, maka hal ini seolah-olah bertentangan dengan semangat 
memberikan keringanan tersebut. 
 Sebagian ulama seperti sahabat Anas Rodhiyallahu anhu, Imam Sa’id 
bin Jubair, Imam Athoo’, Imam Ibrohim At Tamiimiy, Imam Syafi’I dan 
selainnya berpendapat mengusap kepala disunnahkan sampai sebanyak tiga 
kali. Al Hafidz merajihkan pendapat terakhir ini, dalam “Al Fath” beliau 
berkata : 

 ح الر ْثِليث َمْس ِفي َحِديث ُعْثَمان تـَ حَ َأَحدهَما اِْبن خَُزْيَمة وَغَْيره  يَاَوقَْد رََوى أَبُو َداُود ِمْن َوْجَهْيِن َصحَوالز ، دَة ِمْن الثـَقة ْأس 
 َمْقبُولَة

”Abu Dawud telah meriwayatkan dari 2 jalan, salah satunya dishahihkan oleh Ibnu 
Khuzaimah dan selainnya tentang hadits Utsman Rodhiyallahu anhu yang mengusap 
kepala t iga kali, dan tambahan dari perowi tsiqoh diterima”. 
Imam Al Albani dalam “Tamaamul Minnah” berkata : 
م مسح رأسه ثالثا أخرجه أبو داود بسندين حسنين  بلى قد صح من حديث عثمان رضي اهللا عنه أن النبي صلى اهللا عليه وسل

ضا وقد تكلمت على هذه األسانيد بشيء من التفصيل في " صحيح أبي داود " ( رقم  )  98 95وله إسناد ثالث حسن أي
بن خزيمة وغيره في حديث عثمان تثليث وقد ق ال الحافظ في " الفتح " : " وقد روى أبو داود من وجهين صحح أحدهما ا

 مسح الرأس والزيادة من الثقة مقبولة "
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 وذكر في " التلخيص " أن ابن الجوزي مال في " كشف المشكل " إلى تصحيح التكرير
الواحدة وإن كث حيانا قلت : وهو الحق ألن رواية المرة  أن تفعل أ رت ال تعارض رواية التثليث إذ الكالم في أنه سنة ومن شأنها 

 وتترك أحيانا وهو اختيار الصنعاني في " سبل السالم " فراجعه إن شئت
”Bahkan telah shahih dari hadits Utsman Rodhiyallahu anhu bahwa Nabi � mengusap 
kepalanya sebanyak t iga kali, dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan dua sanad hasan 
dan ada juga sanad ketiga yang hasan, saya telah membahas sanad-sanad ini dalam 
perincian “Shahih Abu Dawud” (no. 95-98). Al Hafidz berkata dalam “Al Fath” 
(sebagaimana diatas). 
Al Hafidz menyebutkan dalam “At-Talkhiish” : ‘Ibnul Jauzi dalam “Kasyful Musykil”  
condong kepada pendapat penshahihan mengusap kepala lebih dari satu kali’. 
Saya (Al Albani) berkata : ‘ini pendapat yang benar, Karena riwayat satu kali, sekalipun 
banyak t idak bertentangan dengan riwayat t iga kali, yang mana pendapat tersebut 
adalah sunnah, sehingga kadang dikerjakan dan pada kesempatan lain t idak dikerjakan  
sebagaimana ini adalah pilihannya Shon’aniy dalam “Subulus Salam”, silakan merujuk 
bagi yang mau’”. 
 
Berkata Imam Bukhori : 

ثـَنَ  - 192 ثـََنا عَْمُرو بُْن َيْحَيى َعْن أَبِيهِ قَاَل َشِهْدُت عَْمَروَحد ثـََنا ُوَهْيٌب قَاَل َحد بَْن  ا ُسَلْيَماُن بُْن َحْرٍب قَاَل َحد
 ِبىهِ بَْن َزْيٍد َعْن ُوُضوِء النَحَسٍن َسَأَل َعْبَد الل ِمْن َماٍء ، فَـ  -صلى اهللا عليه وسلم  -أَبِى  تـََوضَأ َلُهمْ ، َفَدَعا بِتـَْوٍر 

ْنثَـ  َديْهِ فـََغَسَلُهَما َثالَثًا ، ُثم َأْدَخلَ يََدُه ِفى اِإلنَاِء ، فََمضَْمَض َواْستـَْنَشَق ، َواْستـَ ٍت َفَكَفأَ َعَلى َي َر َثالَثًا بَِثالَِث َغَرفَا
َسلَ َوْجَهُه َثالَثًا ، َدْيهِ ِإَلى الِْمْرفـََقيِْن  ِمْن َماٍء ، ُثم َأْدَخَل يََدهُ ِفى اِإلنَاِء ، فـََغ ُثم َأْدَخلَ َيَدُه ِفى اِإلنَاِء ، فـََغَسَل َي

َدْيِه َوَأْدبـََر ِبِهَما  ، ُثم َأْدَخلَ َيَدهُ ِفى اِإلنَاِء َمرتـَْيِن َمرتـَْيِن ، ُثم أَْدَخلَ َيَدُه ِفى اِإلنَاِء ، فََمَسَح ِبرَْأِسهِ فَأَقـَْبَل بَِي
ْيِه .فـَغََسَل رِْجلَ   

ثـََنا ُوَهْيٌب قَاَل َمَسَح رَْأَسهُ َمرةً   ثـََنا ُموَسى قَاَل َحد َوَحد  
59). Hadits no. 192 
“Haddatsanaa Sulaiman bin Harb ia berkata, haddatsanaa Wuhaib  ia berkata, haddatsanaa 

‘Amr bin Yahya dari Bapaknya ia berkata, aku menyaksikan ‘Amr bin Abi Hasan bertanya 

kepada Abdullah bin Zaid Rodhiyallahu anhu tentang wudhu Nabi �,  la lu beliau meminta  

satu bejana air,  beliau mengajarkan wudhu kepada mereka. Beliau mencelumkan telapak 
tangannya ke a ir, lalu mencucinya sebanyak tiga kali, lalu memasukkan tangannya ke air, lalu 

berkumur-kumur dan menghirup serta mengeluarkan air dari hidung, sebanyak 3 kali cidukan, 
lalu memasukkan tangannya dan membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Lalu memasukkan 
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tangannya dan mencuci tangannya sampai siku sebanyak 2 kali, lalu memasukkan tangannya 
dan mengusap kepalanya, beliau memulai dari depan la lu mengembalikannya ke depan lagi,  

lalu memasukkan tangannya kedalam air, lalu membasuh kedua kakinya”. 
HR. Muslim no. 578 

Haddatsanaa Musa ia berkata haddatsanaa Wuhaib ia berkata : ‘Abdullah bin Zaid 
mengusap kepalanya sebanyak satu kali’”. 

 
Penjelasan biografi perowi hadits : 

 
Semua biografi perowinya telah berlalu sebelumnya. Perkataan Wuhaib yang 
dinukil Imam Bukhori dalam akhir hadits telah beliau tulis riwayatnya 
sebelumnya pada bab 39 hadits no. 186. 
 
Penjelasan Hadits : 

1. Pendapat yang terpilih adalah disunahkan mengusap kepala lebih dari 
satu kali sampai tiga kali. 

2. Sekalipun banyak riwayat mengusap kepala dilakukan sebanyak satu 
kali, namun tidak bertentangan dengan riwayat mengusapnya sebanyak 
tiga kali. 

3. Jika tidak ada pertentangan, maka tambahan perowi tsiqoh diterima 
disisi ulama hadits. 
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ْلَمْرأَةِ  - 43 باب ُوُضوِء الرُجِل َمَع اْمَرَأتِِه َوَفْضِل َوُضوِء ا  
نِيةٍ َوتـََوضَأ ُعَمُر بِاْلَحِميِم ِمْن بـَْيِت نَْصرَا   

Bab 43 Wudhunya Seorang Laki-Laki bersama Istrinya dan 

Sisa Wudhunya Perempuan 

Umar Rodhiyallahu anhu pernah berwudhu dengan air panas di 

rumah orang Nashroni 

 

 

Penjelasan : 

 

 Atsar dari Umar sebenarnya ada dua, namun disini Imam Bukhori 
Menggabungkannya, yakni sahabat Umar Rodhiyallahu anhu berwudhu 
dengan air panas dan sahabat Umar Rodhiyallahu anhu berwudhu di rumah 
orang Nashroni. Atsar yang pertama dikatakan oleh Al Hafidz dalam “Al 
Fath” : 

َتِسل ِمْنهُ " َوَهَذا اْألَثَر َوَصلَُه َسِعيد ْبن َمْنُصور َوَعْبد  َحِميِم َويَْـغ يـَتََـوضأ بِاْل الرزاق َوغَْيرهَما بِِإْسنَاٍد َصِحيح بِلَْفِظ " إِن ُعَمر َكاَن 
" قَا َتِسل ِمْنُه  ُيَسخن لَهُ َماء ِفي ُقْمُقم ُثم يَْـغ ارَقُْطنِّي بِلَْفِظ " َكاَن  ارَقُْطَورََواُه اِْبن أَِبي شَْيبَة َوالد ِإْسنَاده َصِحيح ، َوُمنَاَسبَته َل الد ِني
 تـََبع لَُه فِيَما يـَْفَعل ، فَأََشاَر اْلُبَخاِرّي إَِلى الر ل الرُجل  ِلب أَن أَْه َهة أَن اْلغَا ر بَِفْضِل لِلتـْرَجَمِة ِمْن ِج دّ َعَلى َمْن َمَنَع اْلَمْرأَة أَْن تـَتَطَه

 اِهر أَنلظ ته " َأْي ِمْن إِ الرُجل ؛ ِألَن ا د . اِْمَرأَة عَُمر َكانَْت تـَتـََوضأ بَِفْضِلِه أَْو َمَعُه ، فـَيـُنَاِسب قـَْوله " ُوُضوء الرُجل َمَع اِْمرََأ نَاء َواِح
ر بِاْلَماِء اْلُمَسخن فَاتـَفُقوا عََلى َجَوازه ِإال َما نُِقلَ َعْن ُمَجاِهد طَهَمْسأَلَة الت  َوأَما 

”Atsar ini disambungkan sanadnya oleh Sa’id bin Manshuur, Abdur Rozaq dan selainnya 
dengan sanad shahih dengan lafadz : ‘Umar Rodhiyallahu anhu berwudhu dengan air 
panas dan mandi darinya’. Ibnu Abi Syaibah dan Daruquthni meriwayatkan dengan 
lafadz : ‘Air dimasak untuk Umar Rodhiyallahu anhu di sebuah baskom, lalu beliau 
mandi dengannya’, Daruquthni berkata, sanadnya shahih.  
Keterkaitannya dengan judul bab dari sisi bahwa umumnya istri mengikuti apa yang 
dilakukan oleh suaminya, maka Imam Bukhori mengisyaratkan untuk membantah orang 
yang melarang wanita bersuci dengan bekasnya seorang laki-laki, karena yang Nampak 
bahwa istri Umar Rodhiyallahu anhu berwudhu dari bekas air sisanya atau bersama 
menggunakannya, maka sesuai dengan judul bab ‘Seorang laki-lak i berwudhu bersama 
istrinya’ yakni dari satu bejana.  
Adapun masalah bersuci dengan air yang dipanaskan, maka para u lama telah sepakat 
untuk membolehkannya, kecuali apa yang dinukil dari Mujaahid”. 
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Kemudian masalah berwudhu di rumah orang Nashroni, Al Hafidz 
berkata : 

نَةَ عَْن زَْيد بْن َأْسَلَم َعْن أَبِ  ْبن ُعيـَيـْ ّي َوَعْبد الرزاق َوغَيْرهَما َعْن ِا اء َوَهَذا اْألَثَر َوَصلَُه الشافِِع َوضأَ ِمْن َم يِه بِِه ، َولَْفظ الشاِفِعّي " تـَ
نََة ِمْن زَيْ  ثُونَا َعْن ِفي َجرة نَْصَراِنية " َوَلْم َيْسَمعهُ اِْبن ُعيـَيـْ ِمْن طَرِيق َسْعَدان ْبِن نَْصر َعْنُه قَاَل " َحد َهِقي د ْبن َأْسَلَم ، فـََقْد رََواهُ اْلبـَيـْ

بَاِت اْلَواِسطَة فََـقا ثـْ ْسَماِعيِلّي ِمْن َوْجه آَخر َعنُْه بِِإ ِه " َل " َعْن اِْبن زَيْ زَْيد ْبن َأْسَلمَ " َفذََكَرهُ مُطَوًال . َورََواهُ اْإلِ د ْبن َأْسلََم عَْن أَبِيهِ ِب
ُهَو ا ْم َعْبد الله ، َوَأظُنُّه  ْم َوأَْكبَره ْبد الرْحَمن ، َوأَْوثَقه َوُأَساَمة وََع د زَْيد ُهْم عَْبد الله  َذلَِك ، وَلَِهَذا َوأَْوَال نََة ِمْنُه  َسِمَع اِْبن ُعيـَيـْ لِذي 

َخاِريّ  بِهِ الُْب  َجزََم 
”Atsar ini disambungkan Syafi’I, Abdur Rozaq dan selainnya dari Ibnu ‘Uyyainah dari 
Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Umar Rodhiyallahu anhu. Lafadz Syafi’I : ‘Umar 
Rodhiyallahu anhu berwudhu dari air yang ada di tempat minumnya wanita Nashrani’. 
Ibnu Uyyainah tidak mendengar Zaid bin Aslam. Baihaqi meriwayatkan dari jalan  
Sa’daan bin Nashr dari Ibnu ‘Uyyainah ia berkata : ‘haddatsuunaa dari Zaid bin Aslam’ 
lalu menyebutkan kisah yang panjang. 
Al Ismaa’iiliy meriwayatkan dari jalan lain dan mencantumkan perantara, Ibnu 
‘Uyyainah berkata : ‘dari Ibnu Zaid bin Aslam dari Bapaknya dst.’. anak-anak Zaid 
adalah Abdullah, Usamah dan Abdur Rokhman. Yang paling tsiqoh dan paling besar 
diantara mereka adalah Abdullah, aku menduga Abdullah adalah perowi yang Ibnu 
‘Uyyainah mendengar darinya, oleh karenanya Imam Bukhori meriwayatkan mu’alaq ini 
dengan kalimat jazm (aktif/past i)”.   

Lalu Al Hafidz menukil perkataan Imam Syafi’I tentang hukum 
berwudhu dengan air milik orang Nashroni : 

اسَةَوقَاَل الشاِفِعّي ِفي اْألُّم : َال بَْأس ِباْلوُ  م ِفيِه نََج ِل َوُضوئِِه َما َلْم تـُْعَل ضُوِء ِمْن َماء اْلُمْشِرك َوبَِفْض  
”Imam Syafi’I dalam Al Umm berkata : ‘t idak mengapa berwudhu dari airnya orang 
Musyrik dan sisa airnya, selama t idak diketahui padanya terdapat najis”. 
 
Berkata Imam Bukhori : 

َمَر أَنُه َقاَل كَ  - 193  َرنَا َماِلٌك َعْن نَاِفٍع َعْن َعْبِد اللِه بِْن ُع ُد اللِه بُْن يُوُسَف قَاَل أَْخبـَ ثـََنا عَْب َجاُل َحدلر اَن ا
َجِميًعا -صلى اهللا عليه وسلم  -َوالنَساءُ يـَتـََوضئُوَن ِفى َزَماِن َرُسوِل اللهِ   

60). Hadits no. 193 

“Haddatsanaa Abdullah bin Yusuf ia berkata, akhbaronaa Maalik dari Naafi’ dari Abdullah 
bin Umar Rodhiyallahu anhu bahwa ia berkata : ‘laki- laki dan wanita  mereka berwudhu 

bersama pada zaman Rasulullah �”. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 
Semua biografi perowinya telah berlalu sebelumnya. 
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Penjelasan Hadits : 

1. Imam Bukhori berdalil dengannya bolehnya seorang laki-laki bersuci dari 
bekasnya wanita dan sebaliknya.  

2. Perkataan Ibnu Umar Rodhiyallahu anhu bahwa hal itu terjadi pada 
zaman Nabi �, menununjukkan hukumnya marfu’. 

3. Tentu hadits ini tidak dipahami seperti dhohirnya, yakni laki-laki dan 
perempuan yang bukan mahrom, saling bercampur baur dalam 
berwudhu, namun yang dimaksud tempat wudhu yang digunakan adalah 
satu antara laki-laki dan perempuan, misalnya dengan memasang sekat 
pemisah, namun kolam yang digunakan sama. 
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 ِبىالن َلْيهِ  -صلى اهللا عليه وسلم  -َصب ْغَمى َع َلى اْلُم   َوُضوَءهُ َع
Bab 44 Basuhan Nabi � dengan Air Wudhu Kepada Orang 

yang Menderita Sakit Sampai Tidak Sadarkan Diri 

 

Penjelasan : 

 
 Bab ini masih terkait dengan bab sebelumnya berkaitan dengan air 
musta’mal (bekas pakai), yakni disini Rasulullah � mewudhukan sahabatnya 
yang sakit hingga tidak sadarkan diri, dimana berarti air tersebut adalah sisa 
Nabi �. Dan adanya pihak-pihak yang mengatakan bahwa ini kekhususan 
Nabi �, maka tidak bisa diterima, memang benar bahwa jasad Nabi � 
memiliki keberkahan yang tidak dimiliki oleh seorang pun selain para Nabi. 
Namun berkaitan hukum air sisa bersuci, hal ini perlu dalil yang mengatakan 
bahwa ini adalah kekhususan Nabi �, tidak berlaku kepada umatnya dan 
disana tidak ada dalil yang mengkhususkannya. 
 
Berkata Imam Bukhori : 

ِد بِْن الُْمْنَكِدِر قَاَل َسِمْعُت َجابِرً  - 194 ثََـنا ُشْعَبُة َعْن ُمَحم ثـََنا أَبُو الَْولِيِد قَاَل َحد هِ َحدل  -ا يـَُقوُل َجاَء َرُسوُل ال
ُت يَا  -صلى اهللا عليه وسلم  ُت فـَُقْل لُ ، فـَتـََوضأَ َوَصب عََلى ِمْن َوُضوِئِه ، فـََعَقْل ٌض الَ أَْعِق يـَُعودُِنى ، َوأَنَا َمرِي

زََلْت آَيةُ الْفَ  َراِئضِ َرُسوَل اللِه لَِمِن الِْميرَاُث ِإنَما َيرِثُِنى َكالََلةٌ . فَـنـَ  
 
61). Hadits no. 194 

“Haddatsanaa Abul Waliid ia berkata, haddatsanaa Syu’bah dari Muhammad ibnul 

Munkadir ia berkata, aku mendengar Jaabir berkata : ‘Rasulullah � datang menjengukku, 

aku sakit sampai tidak sadarkan diri, lalu Beliau mewudhukanku dan membasuh air wudhu 
kepadaku, la lu aku sadar dan berkata : ‘wahai Rasulullah, kepada siapakah warisan itu? Aku 

mewarisi Kalaalah, lalu turunlah ayat tentang warisan”. 
HR. Muslim no. 4233 

 
 
 
Penjelasan biografi perowi hadits : 
 
Semua biografi perowinya telah berlalu sebelumnya, kecuali : 
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1.   Nama : Abu Abdillah Muhammad ibnul Munkadir 
 Kelahiran : Wafat 130 H atau setelahnya 
 Negeri tinggal : Madinah 
 Komentar ulama : Tabi’I wasith. Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma’in, Imam 

Abu Hatim, Imam Al’ijli dan Imam Ibnu Hibban. 
 Hubungan Rowi : Jaabir Rodhiyallahu anhu adalah salah seorang gurunya, 

sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. 
 
(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib Ibnu 

Hajar) 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Imam Ibnu Bathol berkata : 

ى،  د أمر النب صلى اهللا  -قال المهلب: فيه دليل على طهور الماء الذى توضأ به، ألنه لو كان نجًسا لم يصبه عليه، وق
سل -عليه وسلم  ال أن يغت م يأمر سه خلة إزاره ويصبه عليه، ولو كان نجًسا ل ، الذى َعاَن سهال أن يتوضأ له، ويغسل دا

ركته، وأن يحمل عنه شر العينمنه، بل رجاء  ب  

“ Al Muhallab berkata : ‘didalamnya dalil sucinya air yang digunakan untuk 
memuwudhukan orang lain, karena seandainya najis, tentu t idak akan dibasuhkan 
kepadanya. Nabi � telah memerintahkan Sahal untuk memuwudhukannya dan 
memandikan bagian tubuh didalam sarungnya lalu mengguyurkan air diatasnya 
(dicit i bs. Jawa), seandainya hal tersebut najis, tentu Beliau � t idak memerintahkan 
Sahal Rodhiyallahu anhu untuk memandikannya, namun mengharapkan 
keberkahannya dan mungkin ini adalah sejelek-jeleknya pertolongan”. 

2. Dari nukilan Imam Ibnu Bathol, membantah mereka yang mengatakan 
hal tersebut adalah kekhususan Nabi �, dengan bukti hal yang sama 
dilakukan oleh Sahal Rodhiyallahu anhu sepengetahuan dan atas 
perintah Nabi �. 
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ب اْلُغْسِل َواْلُوُضوِء ِفى الِْمْخَضِب َواْلَقَدِح َوالَْخَشِب َواْلِحَجارَةِ با - 45  
Bab 45 Mandi dan Berwudhu di Bejana dan Tempat Air, 

Kayu dan Batu 

 

Penjelasan : 

 
 Yakni berkaiatan dengan tempat yang digunakan untuk bersuci. 
 
Berkata Imam Bukhori : 

195 -  َحد ثََـنا ُحَمْيٌد َعْن أََنٍس قَاَل َحَضَرِت الص هِ بَْن بَْكرٍ قَاَل َحدهِ بُْن ُمِنيرٍ َسِمَع َعْبَد اللُد الل الَُة ، ثـََنا عَْب
ارِ ِإلَى َأْهِلِه ، َوبَِقَى قـَْوٌم ، فَأُِتَى َرُسوُل اللهِ  لد ْخَضٍب ِمنْ بِ  -صلى اهللا عليه وسلم  -فـَقَاَم َمْن َكاَن قَرِيَب ا ِم

مْ . قـُْلَنا َكْم ُكنْ  ْلَقْوُم ُكلُه ِه َكفُه ، فـَتـََوضَأ ا يـَْبُسَط فِي ُتمْ قَاَل ثََمانِيَن َوزِيَاَدةً ِحَجارٍَة فِيِه َماءٌ ، َفَصُغَر الِْمْخَضُب َأْن   
62). Hadits no. 195 

“Haddatsanaa Abdullah bin Muniir, ia mendengar Abdullah bin Bakar berkata, haddatsanaa 
Humaid dari Anas Rodhiyallahu anhu ia  berkata : ‘Shalat telah tiba, berdirilah orang-orang 

yang rumahnya dekat pulang kepada keluarganya, lalu masih tersisa sejumlah sahabat. 

Rasulullah � didatangkan tempat air dari batu yang didalamnya terdapat air, Tempat airnya 

terlalu kecil untuk dibentangkan telapak tangan didalamnya, lalu orang-orang berwudhu 
semuanya. Kami berkata : ‘berapa jumlah kalian?, Anas menjawab : ‘lebih dari 80 orang”. 

 
Penjelasan biografi perowi hadits : 
 
Semua biografi perowinya telah berlalu sebelumnya, kecuali : 
 
1.   Nama : Abu Abdir Rokhman Abdullah bin Muniir 
 Kelahiran : Wafat 241 H atau setelahnya 
 Negeri tinggal : Marwazi 
 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Nasa’i dan Imam Ibnu Hibban. 
 Hubungan Rowi : Abdullah bin Bakar adalah salah seorang gurunya, 

sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. 
 
 
2.   Nama : Abu Wahhaab Abdullah bin Bakar 
 Kelahiran : Wafat 208 H 
 Negeri tinggal : Bashroh 
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 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Ma’in, Imam 
Daruquthni, Imam Al’ijli dan Imam Ibnu Hibban. 

 Hubungan Rowi : Humaid Ath-Thaawil adalah salah seorang gurunya, dan 
tinggal senegeri dengannya, sebagaimana ditulis oleh 
Imam Al Mizzi. 

 
(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib Ibnu 

Hajar) 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Salah satu mukjizat Nabi � yang menjadikan air yang kelihatannya 
sedikit, namun mencukupi digunakan untuk bersuci sampai puluhan 
orang. 

2. Bolehnya bersuci dari tempat air, baik yang ukurannya kecil apalagi yang 
besar, selama tempat air tersebut suci. 

3. Yang wajib ketika akan berwudhu berusaha semaksimal mungkin untuk 
menggunakan air, walaupun pada saat itu sedang musim kemarau, 
namun jika tidak mendapatkannya juga maka diberikan keringanan 
dengan tayamum. 

 
 
Berkata Imam Bukhori : 

196 -  ـثََنا أَبُو ُأَساَمَة َعْن بـَُرْيدٍ َعْن أَبِى بـُْرَدةَ َعْن أَِبى ُموَسى َأن َحد ُد بُْن اْلَعالَِء قَاَل  ثـََنا ُمَحم َحد ِبىالن صلى  - 
َدْيهِ َوَوْجَههُ ِفي -اهللا عليه وسلم  ِه َوَمج ِفيهِ دََعا ِبَقَدٍح ِفيهِ َماٌء ، فـََغَسَل َي  

63). Hadits no. 196 

“Haddatsanaa Muhammad ibnul ‘Alaa’ ia berkata, haddatsanaa Abu Usamah dari Buroid 

dari Abo Burdah dari Abi Musa Rodhiyallahu anhu bahwa Nabi � meminta satu bejana yang  

berisi air. Lalu beliau membasuh kedua tangannya dan wajahnya, serta menyemburkan air dari 
mulutnya ke bejana tersebut”. 
HR. Muslim no. 6561 

 
Penjelasan biografi perowi hadits : 
 
Semua biografi perowinya telah berlalu sebelumnya. Ini silsilah keturunan, 
yakni Buroid meriwayatkan dari kakeknya Abu Burdah bin Abi Musa, lalu Abu 
Burdah meriwayatkan dari Bapaknya Abu Musa Rodhiyallahu anhu. 
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Penjelasan Hadits : 

1. Dalam shahih Muslim terdapat keterangan bahwa Nabi � melakukan hal 
ini untuk memberikan berkah kepada sahabatnya Abu Musa dan Bilaal 
Rodhiyallahu anhumaa, agar mereka menemui orang Arab Badui dan 
memberikan kabar gembira kepadanya, Nabi setelah mencuci kedua 
tangan dan wajahnya dari air bejana tersebut, lalu menyemburkan air 
pada bejana tersebut, berkata kepada sahabat Abu Musa dan Bilaal 
Rodhiyallahu anhumaa : 

 اْشَربَا ِمْنُه َوأَْفرَِغا َعَلى ُوُجوِهُكَما َوُنُحورُِكَما َوأَْبِشَرا
“Kalian berdua minumlah airnya, lalu usapkan di wajah dan leher kalian, lalu 

bergembiralah”. 

2. Dalam hadits ini dalil, Nabi � bersuci menggunakan “Qodh” 
(bejana/baskom) untuk tempat air. 

 
Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا َعْمُرو بْنُ َيْحَيى - 197 ثـََنا َعْبُد اْلَعزِيزِ بُْن أَِبى َسلََمةَ قَاَل َحد ثـََنا أَْحَمُد بُْن يُونَُس قَاَل َحد َعْن أَبِيِه َعْن  َحد
أََتى َرُسوُل اللِه  ُصْفرٍ فـَتـََوضأَ ،  -سلم صلى اهللا عليه و  -َعْبِد اللهِ بِْن َزيٍْد قَاَل  ْورٍ مِْن  َماًء ِفى تـَ فََأْخَرْجنَا َلُه 

َدْيهِ َمرتـَْيِن َمرتـَيِْن ، َوَمَسَح بَِرْأِسهِ فَأَقـَْبَل ِبِه َوَأْدبـََر ، َوَغَسلَ رِجْ  َلْيهِ فـَغََسَل َوْجَهُه ثَالَثًا َوَي  
 
64). Hadits no. 197 
“Haddatsanaa Ahmad bin Yunus ia berkata, haddatsanaa Abdul Aziz bin Abi Salamah ia  

berkata, haddatsanaa ‘Amr bin Yahya dari Bapaknya dari Abdullah bin Zaid Rodhiyallahu 

anhu ia berkata  : ‘Rasulullah �  mendatangi kami, lalu kami mengeluarkan air didalam bejana 

Kuningan, lalu berwudhu dengannya, Beliau � membasuh wajahnya dan kedua tangannya 2 

kali 2 kali, lalu mengusap kepalanya mulai dari depan ke  belakang, lalu membasuh kedua 
kakinya”. 

 
Penjelasan biografi perowi hadits : 

 
Semua biografi perowinya telah berlalu sebelumnya. 
 
Penjelasan Hadits : 

1. Hadits ini dalil, Nabi � berwudhu dari bejana kuningan. 
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Berkata Imam Bukhori : 

198 -  هِ بُْن َعْبِد اللَرِنى ُعبـَْيُد الل ثـََنا أَبُو الَْيَماِن قَاَل َأْخبـََرنَا ُشعَْيٌب عَِن الزْهِرى قَاَل َأْخبـَ َحد ِه بِْن ُعْتَبةَ َأن
ْسَتْأَذَن أَْزَواَجهُ ِفى َأْن يَُمرَض ِفى بـَْيِتى  -صلى اهللا عليه وسلم  -لَما ثـَُقَل النِبى  َعائَِشَة قَاَلتْ  َواْشَتد بِهِ َوَجُعهُ ، ا

 ِبىلَُه ، َفَخَرَج الن ا -صلى اهللا عليه وسلم  -، فََأِذنَن َعب ألَْرِض بَْـي َخَر بـَيَْن َرُجَلْيِن تَُخط رِْجالَُه ِفى ا َوَرُجٍل آ ٍس 
 ُهَو َعِلى . وََكاَنْت . قَاَل ُعبـَْيُد اللهِ فََأْخبـَْرُت عَْبَد اللِه بَْن َعباٍس فـََقاَل أََتْدِرى َمِن الرُجلُ اآلَخُر قـُْلُت الَ . قَالَ 

النِبى  -رضى اهللا عنها  -َعائَِشُة   ُث أَند د َوَجُعهُ قَاَل بَـ  -صلى اهللا عليه وسلم  -تَُح َتُه َواْشَت « ْعدَ َما َدَخلَ بـَْي
ِمْخَضٍب ِلَحْفَصةَ َزوِْج » . َهرِيُقوا عََلى ِمْن َسْبِع ِقَرٍب ، َلمْ تُْحَللْ أَوِْكَيتـُُهن ، لََعلى أَْعَهُد ِإَلى الناِس  ِلَس ِفى  َوأُْج

 ِبىصلى اهللا عليه وسلم  -الن-  َطِفْقَنا نَُصب َرَج  ، ُثم دْ فـََعْلُتن ، ُثم َخ لَيـَْنا َأْن َق َحتى َطِفَق ُيِشيُر ِإ لَْيِه تِْلَك  َع
الناسِ   ِإلَى 

64). Hadits no. 198 
“Haddatsanaa Abul Yaman ia berkata, akhbaronaa Syu’aib dari Az-Zuhriy ia berkata,  

akhbaronii ‘Ubaidillah b in Abdullah bin ‘Utbah bahwa Aisyah Rodhiyallahu anha berkata :  

‘ketika Nabi � semakin berat kondisinya dan sakitnya semakin parah, Beliau � meminta ij in 

kepada istri-istrinya agar Beliau tinggal di rumahku, lalu para istri-istri Beliau 

mengijinkannya. Nabi � keluar dengan dituntun oleh kedua sahabatnya, yakni Abbad dan 

sahabat satunya lagi.  ‘Ubaidillah berkata  : ‘Abdullah bin ‘Abbaas Rodhiyallahu anhu 
mengabariku, ia berkata : ‘tahukah kamu siapa laki- laki yang lain tadi?’,  aku berkata : ‘tidak’,  

Ibnu Abbaas Rodhiyallahu anhu berkata, ia adalah Ali Rodhiyallahu anhu. 

Kemudian Aisyah Rodhiyallahu anhu melanjutkan kisahnya setelah Nabi � tinggal di 

rumahnya dan sakitnya bertambah parah. Nabi � berkata : “Guyurlah aku dengan air dari 
tujuh geriba, jangan dibuka ikatnya, mudah-mudahan aku b isa  menemui orang-orang”. Lalu 

Nabi � didudukkan diatas bak air miliki Hafshoh istri Nabi �, la lu kami menemani Beliau 
dan mengguyurkan a ir ke badan Beliau, sampai Beliau mengisyaratkan kepada kami, bahwa 
hal itu telah cukup kami lakukan, kemudian Beliau keluar menemui orang-orang”. 

 
Penjelasan biografi perowi hadits : 
 
Semua biografi perowinya telah berlalu sebelumnya. 
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Penjelasan Hadits : 

1. Hadits ini dalil, bahwa Nabi � bersuci di Mihdhob (bak air) yang biasanya 
digunakan untuk mencuci pakaian. 

2. Penggunaan tujuh geriba adalah dalam rangka pengobatan, karena 
biasanya syar’I menyukai angka ganjil. Nabi � bersabda : 

 َوْهَو َوتـٌْر ُيِحب الَْوتـْرَ 
“Allah Witr, menyukai bilangan ganjil“ (Muttafaqun ‘Alaih). 
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باب الُْوُضوِء ِمَن التـْورِ  - 46  

Bab  46 Wudhu dari At-Taur 

 

Penjelasan : 

 

 At-Taur menurut Al Hafidz Ibnu Hajar dalam “Al Fath” menyerupai Ath-
Thostu yakni baskom. Dan telah berlalu pada bab sebelumnya perbuatan 
Nabi � yang bersuci dari berbagai macam tempat air. Ini semua 
menunjukkan sahnya bersuci pada air yang sedikit, apabila tidak ada najis 
didalamnya. 
 
Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا - 199 ثـََنا قَالَ  َمْخَلدٍ  بْنُ  َخاِلدُ  َحد َمانُ  َحد ثَِنى قَالَ  ُسلَْي ى بْنُ  َعْمُرو َحد ى َكانَ  قَالَ  أَبِيهِ  َعنْ  َيْحَي رُ  َعم  ُيكِْث
ْرِنى َزيْدٍ  بْنِ  اللهِ  ِلَعْبدِ  الَ قَ  ، الُْوُضوءِ  ِمنَ  تَ  َكْيفَ  أَخِْب ه اهللا صلى - النِبى  َرأَْي  ِمنْ  بِتـَْورٍ  فََدَعا يَـتـََوضأُ  - وسلم علي
َدْيهِ  َعَلى َفَكَفأَ  ، َماءٍ  لَ  ثُم  ، ِمرَارٍ  َثَالثَ  فـََغَسَلُهَما َي ْنثـَرَ  فََمْضَمضَ  ، التـْورِ  ِفى َيَدهُ  َأْدَخ  ِمنْ  َمراتٍ  َثَالثَ  َواْستـَ

َدةٍ  َغرَْفةٍ  لَ  ُثم  ، َواِح َرفَ  َيَدهُ  َأدَْخ َههُ  فـََغَسلَ  ِبَها فَاْغتـَ لَ  ُثم  ، َمراتٍ  َثَالثَ  َوْج  َمرتـَْينِ  َمرتـَْينِ  الِْمْرفـََقيْنِ  ِإلَى يََدْيهِ  َغَس
،  هُ  فََمَسحَ  ، َماءً  بِيَِدهِ  َأَخذَ  ثُم رَ  ، َرأَْس لَ  ْيهِ بَِيدَ  فَأَْدبـَ ْيهِ  َغَسلَ  ُثم  َوأَقـَْب لَ  ، رِْجَل َذا فـَقَا  اهللا صلى - النِبى  َرأَْيتُ  َهَك

يـَتـََوضأُ  - وسلم عليه  
61). Hadits no. 199 
“Haddatsanaa Khoolid bin Makhlad ia berkata, haddatsanaa Sulaiman ia berkata, 

haddatsanii ‘Amr bin Yahya dari Bapaknya  ia berkata, Pamanku sangat sering berwudhu, 
lalu ia berkata kepada Abdullah bin Zaid  Rodhiyallahu 'anhu : ‘beritahu aku bagaimana 

engkau melihat Nabi  Shollallohu alaihi wa Salaam berwudhu?’. Kemudian Abdullah meminta  
satu baskom air, ia mencelumkan kedua telapak tangannya, lalu mencuc inya sebanyak tiga 

kali, la lu beliau memasukkan tangannya ke baskom, lalu berkumur-kumur dan menghirup air 
ke hidung sebanyak tiga kali dari satu cidukan, lalu memasukkan tangannya, lalu 

menciduknya untuk membasuh wajahnya sebanyak tiga kali, lalu mencuci kedua tangannya 
sampai kedua sikunya dua kali dua kali, la lu mengambil air dengan kedua tangannya, lalu 

mengusap kepalanya, diusap dengan kedua tangannya kebelakang lalu dikembalikan kedepan, 
lalu mencuci kedua kakinya. Kemudian beliau : ‘demikian aku melihat Nabi  Shollallohu alaihi 
wa Salaam berwudhu’”. 
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Penjelasan biografi perowi hadits : 
 
Semua perowinya telah berlalu keterangannya. 
 
Penjelasan Hadits : 

1. Perbuatan sahabat Abdullah bin Zaid  Rodhiyallahu 'anhu yang berwudhu 
dari Taur (baskom) kemudian menyandarkan perbuatannya mencontoh 
Nabi  Shollallohu alaihi wa Salaam, maka menunjukkan bahwa Nabi  
Shollallohu alaihi wa Salaam pernah berwudhu dari baskom.  

 
Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا - 200 دٌ  َحد ثـََنا قَالَ  ُمَسد دٌ حَ  َحد ه اهللا صلى - النِبى  َأن  أَنَسٍ  َعنْ  ثَاِبتٍ  َعنْ  ما  ِمنْ  بِِإنَاءٍ  َدعَا - وسلم علي
ىَ  ، َماءٍ  َعْلتُ  أَنَسٌ  قَالَ .  ِفيهِ  َأَصاِبَعهُ  فـََوَضعَ  ، َماءٍ  ِمنْ  َشْىءٌ  ِفيهِ  َرْحَراحٍ  ِبَقَدحٍ  فَأُِت رُ  َفَج  ِمنْ  يـَْنُبعُ  الَْماءِ  ِإلَى أَنُْظ
ِبِعهِ أَ  بـَيْنِ  زَْرتُ  أَنَسٌ  قَالَ  ، َصا الثَمانِينَ  ِإلَى السْبِعينَ  بَـيْنَ  َما تَـَوضأَ  َمنْ  َفَح  

62). Hadits no. 200 

“Haddatsanaa Musaddad ia berkata, haddatsanaa Hammaad dari Tsaabit dari Anas bahwa 
Nabi  Shollallohu alaihi wa Salaam meminta bejana dari air, maka didatangkan bejana yang 

mulutnya lebar, lalu ia meletakkan jari-jarinya didalamnya. Anas  Rodhiyallahu 'anhu berkata  
: ‘aku melihat air memancar diantara jari-jemari Nabi  Shollallohu alaihi wa Salaam’. 

Anas  Rodhiyallahu 'anhu berkata : ‘aku memperkirakannya orang yang berwudhu darinya 
berjumlah 70 sampai 80 orang’”. 
HR. Muslim no. 6080. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 
 
Semua perowinya telah berlalu keterangannya. 
 
Penjelasan Hadits : 

1. Qodh mirip dengan Taur, sehingga berwudhunya Nabi  Shollallohu alaihi 
wa Salaam dari Qodh menunjukkan bolehnya berwudhu juga dari Taur, 
karena sama jenisnya. 

2. Kisah ini menunjukkan salah satu mukjizat Nabi  Shollallohu alaihi wa 
Salaam. 

3. Terdapat hadits yang menunjukkan secara tegas bahwa Nabi  Shollallohu 
alaihi wa Salaam berwudhu dari Taur. Misalnya dalam riwayat yang ditulis 
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Imam Abu Dawud dalam “Sunannya” dari sahabat Abu Huroiroh  
Rodhiyallahu 'anhu, katanya : 

ه اهللا صلى- النِبى  َكانَ  الَءَ  أَتَى ِإَذا -وسلم علي فَاْستـَْنَجى رَْكَوةٍ  َأوْ  تـَْورٍ  ِفى بَِماءٍ  أَتـَْيُتهُ  الَْخ  

“Nabi  Sholla llohu alaihi wa Salaam jika pergi ke jamban, maka aku menyediakan air 
untuk beliau dalam Taur atau Rokwah (gayung yang terbuat dari kulit-pent.) , lalu beliau 

beristinja dengannya” (dihasankan oleh Imam Al Albani). 
Masih dalam kitab yang sama, Imam Abu Dawud meriwayatkan dari 
sahabat Abdullah bin Zaid  Rodhiyallahu 'anhu : 

ه اهللا صلى- اللهِ  َرُسولُ  َجاَءنَا رٍ  ِمنْ  تَـْورٍ  ِفى َماءً  َلهُ  فَأَْخَرْجَنا -وسلم علي فـَتـََوضأَ  ُصْف  
“Rasulullah  Shollallohu alaihi wa Salaam mengunjungi kami, lalu kami mengeluarkan air 
di baskom kuningan untuk Beliau gunakan, la lu Nabi  Shollallohu alaihi wa Salaam 

berwudhu dengan air tersebut” (dishahihkan oleh Imam Al Albani)”. 
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بِاْلُمد  اْلُوُضوءِ  باب - 47  

Bab 47 Wudhu dengan Air Satu Mud 

 

Penjelasan : 

 
 Setelah sebelumnya ditunjukkan bahwa Nabi  Shollallohu alaihi wa 
Salaam pernah bersuci dari bejana yang biasa digunakan sehari-hari, 
dimana berarti kadar airnya sedikit. Dalam bab ini disebutkan kadar air yang 
paling sedikit yang shahih dari Nabi  Shollallohu alaihi wa Salaam, yang 
mana Beliau menggunakannya untuk berwudhu. Ukuran minimal air tersebut 
adalah satu Mud yakni seukuran dua telapak tangan orang dewasa.  
 Namun dalam kitab Bulughul Marom, Al Hafidz Ibnu Hajar 
membawakan riwayat dari sahabat Abdullah bin Zaid  Rodhiyallahu 'anhu 
katanya : 

 إن  ِبيى النهُ  َصلمَ  عَلَْيهِ  الليْ  أَتَى َوَسل َعلَ  ، ُمد  بِثـُلَُث ِذرَاَعْيهِ  يَْدُلكُ  َفَج  

“Sesungguhnya Nabi  Shollallohu ala ihi wa Salaam pernah dibawakan air seukuran dua 

pertiga (2/3) Mud, lalu beliau menggosok-gosokkan kedua hastanya” (HR, Ahmad, 
dishahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah). 

Imam Shon’ani menemukan bahwa ada ukuran yang lebih kecil dari ini, 
yakni dikatakan Nabi  Shollallohu alaihi wa Salaam pernah berwudhu dari 
sepertiga air Mud, namun Imam Shon’ani dalam “Subulus Salam” 
mengomentarinya : 

أَ  أَنهُ : {  َحِديثُ  َوأَما ثِ  تـَوَض لَهُ  َأْصلَ  َفَال }  ُمد  بِثـُُل  

“Adapun Hadits bahwa “Beliau  Shollallohu alaihi wa Salaam berwudhu dengan 
sepert iga Mud”, maka t idak ada asalnya”. 
Al Hafidz Ibnu Hajar dalam “At-Talkhiisul Khobiir” juga berkata, ‘aku tidak 
mendapatkan sanadnya’. 
 
Berkata Imam Bukhori 

ثـََنا - 201 مٍ  أَبُو َحد ثـََنا قَالَ  نـَُعْي َعرٌ  َحد ثَِنى قَالَ  ِمْس ْعتُ  قَالَ  َجْبرٍ  ابْنُ  َحد  صلى - النِبى  َكانَ  يـَقُولُ  أَنًَسا َسِم
ه اهللا لُ  - وسلم علي ِسلُ  َكانَ  أَوْ  - يـَغِْس دٍ  َخْمَسةِ  ِإلَى بِالصاعِ  - يـَغَْت د  َويَـتـََوضأُ  ، َأْمَدا بِالُْم  
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63). Hadits no. 201 
“Haddatsanaa Abu Nu’aim ia berkata, haddatsanaa Mis’ar ia berkata, haddatsanii Ibnu Jabr 

ia berkata, aku mendengar Anas  Rodhiyallahu 'anhu berkata : “Nabi  Sholla llohu a laihi wa 
Salaam mandi dengan air satu shoo’ sampai 5 Mud dan Beliau berwudhu dengan air sebanyak 

satu Mud”. 
HR. Muslim no. 763 

 
Biografi Perowi Hadits 

 
Semua perowinya telah berlalu keterangannya. Kecuali : 
 
1.   Nama : Abu Salamah Mis’ar bin Kadaam 
 Kelahiran : Wafat 153 atau 155 H 
 Negeri tinggal : Kufah 
 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Yahya bin Sa’id Al Qohthoon, 

Imam Ahmad, Imam Ibnu Ma’in, Imam Abu Zur’ah, 
Imam Abu Hatim dan Imam Ibnu Hibban.  

 Hubungan Rowi : Ibnu Jabr salah seorang gurunya, sebagaimana ditulis 
oleh Imam Al Mizzi. 

 

2.   Nama : Abdullah bin Abdullah bin Jaabir atau Jabr 
 Kelahiran : - 
 Negeri tinggal : Madinah 
 Komentar ulama : Tabi’I shoghiir. Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma’in, Imam 

Abu Hatim dan Imam Ibnu Hibban.  
 Hubungan Rowi : Anas bin Malik  Rodhiyallahu 'anhu adalah salah seorang 

gurunya. 
 
(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib Ibnu 

Hajar) 

Penjelasan Hadits : 

1. Disukainya untuk berhemat dalam menggunakan air, sekalipun dalam 
rangka beribadah kepada Allah  Subhanahu wa Ta'alaa. 

2. Batasan minimal air yang digunakan untuk berwudhu adalah 2/3 Mud, 
karena telah datang riwayat yang shahih dari Nabi  Shollallohu alaihi wa 
Salaam tentang hal ini, sekalipun Imam Bukhori tidak menuliskan dalam 
kitabnya. 
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باب اْلَمْسِح َعَلى اْلُخفْينِ  - 48  
Bab 48 Mengusap 2 khuf 

 

Penjelasan : 

 
Imam Shonáni dalam “Subulus Salam” (1/168) menjelaskan 

perbedaan antara Khuf, Jurmuq dan Jaurobun (kaos kaki), kata beliau:   

بـَْيِن . ُخف َكبِيٌر يـُْلَبُس فَْـوَق ُخف َصِغيٍر . َوالُْخف : نـَْعٌل ِمْن أََدٍم يـُغَطي اْلَكْع ْرُموُق :  ُجْرُموِق يـُغَطي  َوالُْج ْوَق اْل َواْلَجْوَرُب : فـَ
اْلِكَعاِب .اْلَكْعبـَْيِن بـَْعَض التـْغِطيَِة ُدوَن النـْعِل ، وَِهَي  َتُكوُن ُدوَن   

“Khauf adalah sandal dari kulit yang menutupi kedua mata kaki. Jurmuuq adalah Khuf 
besar yang dipakai diatas khuf kecil. Jaurob (kaos kaki) adalah diatas jurmuuq yang 
menutupi kedua mata kaki, sebagian menutupi yang t idak tercover oleh sandal, yaitu 
yang dibawah mata kaki. 

Pensyariatan membasuh khuf telah mutawatir dalil-dalilnya dan 
disepakati oleh ulama kaum Muslimin. Al Hafidz dalam “Fathul Bari” (1/320) 
menukil : 

اِْبن اْلُمْنِذر َعْن اِْبن اْلُمبَارَك َقاَل : لَْيَس فِ  ُخفْيِن َعْن الصَحابَة ِاْخِتَالف ؛ ِألَن ُكلّ َمْن رُِوَي َعْنُه ِمنـُْهْم نـََقَل  ي اْلَمْسح َعَلى اْل
ِمْن فـَُقَهاء السلَف أَْعَلم رُوَِي عَْن َأَحد  اته ، وَقَاَل اِبْن َعْبد الْبـَّر : َال  ْنَكاره ِإال َعْن َمالِك  إِْنَكاره فـََقْد رُِوَي َعْنُه إِثـَْب ، َمَع أَن ِإ

ى إِْنَكار َذِلَك َعلَ  بَاتِهِ ، َوقَْد َأَشارَ الشاِفِعّي ِفي اْألُّم إَِل ثـْ لَْماِلِكية ، َواْلَمْعُروف اْلُمْستَِقّر الرَوايَات الصِحيَحة َعْنُه ُمَصرَحة بِِإ ى ا
َجَواز ُمْطلًَقا ، ثَانِيهَما لِْلُمَسافِ  اِجب ، ِعْندهْم اْآلن قـَْوَالِن : اْل نَة َوبِِه َجَزَم اِْبن اْلَح اِني مَا ِفي اْلُمدَويم . وََهَذا الث ِر ُدون اْلمُِق

اْلَمْبُسوطَة نَْحوه َوأَن َماِلًكا إِ  نَاِفع ِفي  حَ الْبَاِجّي اْألَول وَنـََقلَُه َعْن ِاْبن َوْهب ، َوَعْن اِبْن  َوَصح ي َخاص ة نَما َكاَن يـَتََـوقف فِيِه ِف

َجَوازِ  هِ بِاْل تَاِئ  نـَْفسه َمَع إِفـْ
“Ibnul Mundzir menukil dari Ibnul Mubarok katanya : ‘t idak ada dalam masalah  
mengusap 2 khuf adanya perselisihan dikalangan para sahabat, karena setiap yang 
diriwayatkan dari mereka adanya pengingkaran, telah diriwayatkan juga penetapannya’. 
Ibnu Abdil Bar berkata : ‘aku t idak mengetahui salah seorang fuqoha salaf yang 
mengingkari membasuh khuf, kecuali Imam Malik, bersamaan bahwa riwayat yang 
shahih dari beliau tegas menetapkannya’. Imam Syafi’I dalam “Al Umm”  
mengisyaratkan adanya pengingkaran mengusap khuf dari Malikiyyah, yang ma’ruf 
sekarang adalah penetapannya menurut mereka ada 2 pendapat, yang pertama 
pembolehan secara mutlak dan yang kedua hal ini berlaku untuk musafir bukan untuk 
orang yang mukim. Yang kedua inilah yang terdapat dalam kitab Al Mudawanah dan 
ditegaskan oleh Ibnul Haajib. Al baajiy merajihkan yang pertama dan menukil pendapat 
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ini dari Ibnu Wahhab, dan dari Ibnu Naafi’ dalam “Al Mabsuuthoh” pendapat yang 
serupa. Hanyalah Imam Malik bertawaquf atas hal itu untuk dirinya sendiri, namun 
beliau telah berfatwa tentang kebolehannya”. 

Masalah mengusap khuf adalah masalah fiqih, namun telah menjadi 
masalah aqidah, manakala sekte bid’ah dalam Islam mengingkari hal ini. 
Imam Thohawi dalam kitab aqidahnya memasukkan masalah khuf ini, kata 
beliau : 

لسَفِر َواْلَحضَرِ ، َكَما َجاَء في اْألَثَر يِْن ، في ا َونَـَرى اْلَمْسَح على اْلُخف 
“kami berpendapat (disyariatkannya) mengusap kedua khuf pada saat safar maupun 
hadir (muqim), sebagaimana telah datang dalam Al Atsar”. 
Imam Ibnu Abil Izz mensyarahnya dengan berkata : 

لرافِ  َخالُِف هذه السنة تـََواتـََرِت السنة َعْن َرُسوِل اهللا صلى اهللا عليه َوَسلَم بِاْلَمْسِح على اْلُخفْيِن َوبَِغْسِل الرْجلَْيِن ، وَا َضة ُت
 اْلُمتـََواتَِرة

“tekah mutawatir sunahnya hal ini dari Rasulu llah Sholallahu 'alaih i wa salaam untuk 
mengusap kedua khuf dan mencuci kedua kaki, kaum Rafidhah menyelisihi sunah yang 
mutawatir ini”. 
Syaikh Muhammad Al Khumais dalam “I’tiqod Ahlus Sunnah” (1/142) 
berkata : 

قهية ، وألن أهل البدع أنكروا المسح على الخفين نص العلماء عليها في عقائدهمالمسح على الخفين من المسائل الف  
“Mengusap kedua khuf adalah permasalahan fiqhiyyah, namun karena Ahlul 
Bid’ah mengingkari mengusap kedua khuf, maka para ulama memasukkah 
hal ini dalam masalah aqidah”. 
 
Berkata Imam Bukhori : 

ثَِنى َعْمٌرو َحدثَِنى أَبُو النْضرِ َعْن أَ  - 202 بِْن َوْهٍب قَاَل َحد رِى َعِن ا ثـََنا أَْصَبُغ بُْن اْلَفَرِج الِْمْص ِبى َسَلَمَة بِْن َحد
 ِبىلن َلى  -صلى اهللا عليه وسلم  - َعْبِد الرْحَمِن عَْن َعْبِد اللِه بِْن ُعَمَر عَْن َسْعِد بِْن أَِبى َوقاٍص َعِن ا أَنُه َمَسَح َع

َثكَ  هِ بَْن ُعَمَر َسَأَل عَُمَر َعْن َذِلَك فـََقاَل نـََعْم ِإَذا َحدَعْبَد الل ْيِن . َوَأناْلُخف  ِبىصلى اهللا  -َشيًْئا َسْعٌد َعِن الن
رَُه . َوقَاَل ُموَسى  -عليه وسلم  َثُه فََال تَْسأَْل َعْنهُ َغيـْ ًدا َحد رَُه أَن َسْع َمةَ َأْخبـَ ن أَبَا َسَل َرنِى أَبُو النْضِر َأ بـَ بُْن ُعْقَبَة أَْخ

 فـَقَاَل ُعَمُر ِلَعْبِد اللهِ 
64). Hadits no. 202 
“Haddatsanaa Asbagh ibnul Faraj Al Mishriy dari Ibnu Wahhabi a berkata, haddatsani ‘Amr, 

haddtasani Abun Nadhr dari Abu Salamah  Abdur Rokhman dari Abdullah bin Umar 
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Rodhiyallahu 'anhu dari Sa’ad bin Abi Waqqoosh dari Nabi Sholallahu 'alaihi wa sa laam 
bahwa beliau mengusap kedua khufnya”. 

Abdullah bin Umar Rodhiyallahu 'anhu menanyakan hal tersebut kepada Umar Rodhiyallahu 
'anhu, maka beliau menjawab : ‘iya, jika Sa’ad memberitahumu se suatu dari Nabi Sholallahu 

'alaihi wa salaam, maka tidak perlu menanyakan lagi kepada selainnya’. 
Musa bin Uqbah berkata, akhbaroni Abun Nadhor bahwa Abu Salamah mengabarinya bahwa 

Sa’ad Rodhiyallahu 'anhu meriwayatkannya, lalu Umar Rodhiyallahu 'anhu berkata kepada 
Abdullah (anaknya)”. 

HR. Muslim no. 763 

 

Biografi Perowi Hadits 

 
Semua perowinya tsiqoh, perowi Imam Muslim juga, kecuali Asbagh, 

hanya Imam Bukhori saja yang berhujjah dengannya. ‘Amr adalah ibnul 
Haarits, sedangkan Abun Nadhor adalah Saalim bin Abi Umayyah. 
 
Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا اللْيُث عَْن َيْحَيى بِْن َسِعيٍد َعْن َسْعِد بِْن ِإبـَْراهِ  - 203 قَاَل َحد اِنىثـََنا عَْمُرو بُْن َخالٍِد اْلَحر نَاِفِع  يَم َعنْ َحد
َعْن َرُسوِل اللِه  ِن ُشْعَبةَ  الُْمِغيرَِة ْب أَنُه َخَرَج  -صلى اهللا عليه وسلم  -بِْن ُجبـَْيرٍ َعْن ُعْرَوَة بِْن الُْمِغيرَِة عَْن أَبِيهِ 
َعُه الُْمِغيرَُة بِِإَداَوٍة ِفيَها َماءٌ ، َفَصب َعَلْيِه ِحيَن فـََرَغ ِمْن حَ  اَجِتِه ، فـَتـََوضأَ َوَمَسَح َعَلى اْلُخفْينِ ِلَحاَجِتهِ فَاتـبـَ  

65). Hadits no. 203 
“Haddatsanaa ‘Amr bin Khoolid Al Harrooniy ia  berkata, haddatsanaa Al-Laits dari Yahya 

bin Sa’id dari Sa’id bin Ibrohim dari Naafi’ bin Jubair  dari Urwah ibnul Mughiiroh dari 
Bapaknya Al Mughiiroh bin Syu’bah dari Rasulullah Sholallahu 'a laihi wa salaam bahwa ia 

keluar  untuk buang hajat, lalu Al Mughiiroh Rodhiyallahu 'anhu mengikutinya untuk 
membawakn air. Setelah (selesai buang hajat) Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam menggunakan 

air tersebut untuk berwudhu dan mengusap kedua khufnya”. 
HR. Muslim no. 649 

Biografi Perowi Hadits 

 
Semua perowinya tsiqoh, perowi Imam Muslim juga, kecuali ‘Amr bin 
Khoolid, hanya Imam Bukhori saja berhujjah dengannya. 
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Berkata Imam Bukhori : 

ثـَنَ  - 204 مْ َحدةَ الضِن ُأَمي ثـَنَا َشْيَباُن عَْن َيْحَيى َعْن أَبِى َسَلَمةَ َعْن َجْعَفِر بِْن عَْمِرو ْب َعْيٍم قَاَل َحد رِى َأن ا أَبُو نـُ
 ى َأْخبـَرَُه أَنهُ َرَأى النِب ى الُْخفْيِن . َوتَابـََعهُ َحْرُب بْ  -صلى اهللا عليه وسلم  -أَبَاُه  اٍد َوأَبَاُن َعنْ يَْمَسُح َعَل ُن َشد

 َيْحَيى
66). Hadits no. 204 
“Haddatsanaa  Abu Nuáim ia  berkata, haddatsanaa Syaibaan dari Yahya dari Abi Salamah 

dari Ja’far b in Ámr bin Umayyah Adh-Dhomriy bahwa Bapaknya memberitahunya bahwa 
beliau melihat Nabi sholallahu alaihi wa salam mengusap kedua khufnya”. 
Dimutaba’hi oleh Harb bin Syadaad dan Abaan dari Yahya. 

 

Biografi Perowi Hadits 

 
Semua perowinya tsiqoh, perowi Imam Muslim juga, Abu Nuáim 

adalah Al Fadl bin Dikiin; Syaibaan adalah ibnu Abdur Rokhman; Yahya 
adalah ibnu Abi Katsiir; Abu Salamah adalah ibnu Abdir Rokhman bin Áuf. 

Syaibaan kata Imam Bukhori dimutabaáhi oleh Harb bin Syadaad 
seorang perowi tsiqoh, perowi Bukhori-Muslim juga. Haditsnya dikeluarkan 
oleh Imam Nasaí dalam “Sunannya” (no. 119). Sedangkan mutabi’ satunya 
lagi, Abaan yaitu Ibnu Yaziid, perowi tsiqoh juga, perowi Bukhori-Muslim, 
haditsnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam “Al Musnad” (no. 16957). 
Maka mereka berdua adalah mutabaáh Naaqish bagi Imam Bukhori. 
 

Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا  - 205 َعْن يَْحَيى عَْن أَِبى َسَلَمةَ َعْن َجْعَفرِ بْ َحد رَنَا اَألْوَزاِعى َرنَا َعْبُد اللهِ قَاَل َأْخبـَ َداُن قَاَل َأْخبـَ ِن َعْمٍرو عَْب
 ِبىأَبِيهِ قَاَل َرأَْيُت الن َمْعمَ  -صلى اهللا عليه وسلم  -َعْن  ٌر عَْن َيْحَيى عَْن يَْمَسُح َعَلى ِعَماَمِتهِ َوُخفْيِه . َوتَابـََعُه 

 ِبىَسَلَمةَ َعْن َعْمٍرو قَاَل َرأَْيُت الن -صلى اهللا عليه وسلم  -أَبِى   
67). Hadits no. 205 

“Haddatsanaa Ábdaan ia berkata, akhbaronaa Abdullah ia berkata, akhbaronaa Al Auzaí dari 
Yahya dari Abi Salamah dari Ja’far bin Ámr dari Bapaknya bahwa ia melihat Nabi sholallahu 

alaihi wa salam mengusap imamah dan kedua khufnya”. 
Dimutabaáhi oleh Ma’mar dari Yahya dari Abi Salamah dari Ámr rodhiyallahu anhu ia  
berkata : áku melihat Nabi sholallahu alaihi wa salam –idem-“. 
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Biografi Perowi Hadits 

 
Semua perowinya tsiqoh, perowi Imam Muslim juga, Ábdaan adalah 

laqob untuk Abdullah bin Utsman; Abdullah disini adalah ibnul Mubarok, Al 
Auzaí adalah Abdur Rokhman bin Ámr seorang Imam Ahlus sunnah yang 
masyhur, sisa perowinya sebagaimana hadits sebelumnya. 

Al Auzaí mendapatkan mutabaáh dari Ma’mar bin Rosyid seorang 
Imam ahlu sunnah yang masyhur, hanya dalam sanad ini Abu Salamah 
langsung meriwayatkan dari Bapaknya Ja’far yaitu Amr rhodhiyallhu anhu, 
tanpa melalui Ja’far. Hal ini tidak menjadi masalah, karena memang Ámr 
adalah salah satu gurunya. Sanad ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam 
“Al Musnad” (no. 17615). Ini juga adalah mutabaáh Naaqish untuk Imam 
Bukhori. 
 
Penjelasan Hadits : 

1. Disyariatkannya mengusap kedua khuf, berdasarkan kemutawatiran 
dalilnya, sebagaimana disebutkan oleh lebih dari satu ulama. 

2. Yang menentang pensyariatan mengusap khuf adalah termasuk ahlu 
bidáh, setelah diketahui bahwa ini adalah kesepakatan para sahabat dan 
ulama pewarisnya. 

3. Diikutkan pensyariatan mengusap kedua khuf ini kepada mengusap kaos 
kaki dan sandal. Dari Al Mughiroh bin Syu’bah rodhiyallahu anhu : 

هِ َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلمَ تـََوضأَ َوَمَسَح عََلى اْلَجْوَربـَيِْن، َوالنـْعَلْين َرُسوَل الل َأن 
“bahwa Rasulullah sholallahu ala ihi wa salam berwudhu, la lu mengusap kedua kaos kaki 
dan kedua sandalnya” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, dishahihkan oleh 

Imam Tirmidzi dan Imam Al Albani). 
Imam Abu Dawud dalam “Sunannya” (no. 159) mengomentari hadits ini : 

ِلٍك، َوأَبُو أَُماَمَة، قَاَل أَبُو َداُوَد: َوَمَسَح عََلى اْلَجوْ  َنُس بُْن مَا ْلبـََراُء ْبُن َعاِزٍب، وََأ َمْسُعوٍد، َوا رَبـَْيِن َعِلي ْبُن أَِبي طَاِلٍب، َواْبُن 
ِن َعباسٍ  َر بِْن اْلَخطاِب، وَاْب ُن ُحرَْيٍث َورُِوَي َذلَِك، َعْن عَُم  َوسَْهُل ْبُن َسْعٍد، َوَعْمُرو ْب

“mengusap kedua kaos kaki adalah pendapatnya Ali bin Abi Tholib, Ibnu Masúd, Al 
Baroo’bin Áazib, Anas bin Malik, Abu Umaamah, Sahal bin Saád, Ámr bin Huroits dan 
diriwayatkan dari Umar bin Khothob dan ibnu Ábbaas rhodiyallahu anhum ájmaín”. 
Imam Tirmidzi juga berkomentar dalam “Sunannya” (no. 99) : 

 ِعي ، َواْبُن الُمبَاَرِك، وَالشاِف ْوِريلثـ ، وَبِِه يـَقُوُل ُسْفيَاُن ا أَْهِل الِعْلِم َواِحٍد ِمْن  قـَْوُل غَْيرِ  : يَْمَسحُ َوُهَو  اُق، قَالُوا ُد، َوِإْسَح ، َوَأْحَم

الَجْورَبـَيِْن وَإِْن َلْم َتُكْن نـَْعلَْيِن إَِذا َكانَ  ِخينـَْيِن "َعلَى  ا َث  
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“ini adalah pendapat lebih dari satu ulama, yaitu pendapatnya Sufyan ats-tsauri, 
Ibnul Mubarok, Syafií, Ahmad, Ishaq. Mereka berkata : ‘diusap kedua kaos kaki, 
sekalipun t idak memakai sandal jika kaos kakinya tebal’”. 
Imam Al Albani memiliki risalah yang berkaitan dengan bab ini yang 
beliau memberikan judul “Al Mashu Álal Jaurobain”. 

 
 
 
 

   



Penjelasan Shahih Bukhori Kitab Wudhu Hal 271 

 

َأْدَخَل ِرْجَلْيِه َوُهَما طَاِهَرتَانِ  - 49 باب ِإَذا   
Bab 49 Jika Memasukkan Kedua Kaki Dalam Keadaan Suci 

Penjelasan : 

 
 Imam Bukhori disini seolah-olah mengisyaratkan kewajiban dalam 
kondisi suci/berwudhu ketika hendak memakai khuf (sepatu). Pendapat 
tentang disyaratkan seorang harus dalam keadaan suci/berwudhu, lalu baru 
mengenakan khufnya, dimana nantinya ia mendapatkan keringanan untuk 
tidak perlu membuka khufnya ketika berwudhu, cukup diusap bagian 
atasnya, diriwayatkan berasal dari Imam Malik, Imam Syafi’I, Imam Ahmad 
dan Imam Ishaq, sebagaimana dinukil oleh Imam Syaukani dalam “Nailul 
Author”. 
 Kemudian Imam Syaukani menukil pendapat para ulama yang 
menyelisihi hal ini, kata beliau : 

َيُجوزُ اللبْ  ْحَيى ْبُن آَدَم َوالُْمَزِني َوأَبُو ثَْـوٍر َوَداُود :  الثـْورِي َوَي رَتَهُ ، َوقَاَل أَبُو َحنِيَفَة َوُسْفيَاُن  ْكِمُل طََها ُس َعلَى َحَدٍث ُثم ُي

َهاَرةَ َعَلى الشَجاَسةٌ َوالُْجْمُهورُ َحَملُوا الط هِ َن الََفُهْم دَاُود فـَقَاَل : اْلُمَرادُ إذَا َلْم َيُكْن َعَلى رِْجلَْي ْرِعيةِ َوَخ  
“Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauriy, Yahya bin Adam, Al Muzanniy, Abu Tsaur dan Dawud 
(Adh-Dhohiriy) berpendapat, boleh memakai kedua khuf pada waktu hadats lalu ia 
menyempurnakan bersuci/wudhunya. Mayoritas ulama membawa makna thoharoh 
dalam hadits-hadits pada bab ini sesuai dengan pengert ian syariat, namun Imam 
Dawud menyelisi mereka dengan berkata : ‘yang dimaksud jika t idak ada di kakinya 
najis’’”. 
Jadi menurut Imam Dawud suci yang dimaksud disini adalah lawan dari 
najis, sehingga yang dipersyaratkan menurut beliau adalah memasukkan 
kedua kaki ke dalam khuf dalam keadaan suci tidak ada najisnya, bukan 
dalam keadaan berwudhu sebagaimana pendapat kelompok ulama pertama. 
 
 Pendapat yang terpilih adalah dipersyaratkan dalam kondisi 
suci/wudhu ketika memasukkan kedua kaki ke dalam khufnya. Lalu ketika 
pada kesempatan selanjutnya, pada saat ia akan berwudhu lagi, maka 
diberikan keringanan untuk tidak usah membuka khufnya, untuk membasuh 
kedua kakinya, namun cukup diusap bagian atas khufnya. Syariat 
memberikan keringanan selama satu satu malam bagi orang yang mukim 
dan tiga hari tiga malam bagi yang bersafar, menurut pendapat yang 
terpilih. Kemudian diikutkan hukum mengusap khuf juga kepada orang yang 
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memakai kaos kaki dan sandal, menurut pendapat yang terpilih 
sebagaimana telah berlalu pembahasannya. 
 
Berkata Imam Bukhori : 

ثـَنَا زََكرِياُء عَْن َعاِمٍر َعْن ُعْرَوَة بِْن الْ  - 206 َعْيٍم قَاَل َحد ثـََنا أَبُو نـُ َحد ِبىُت َمَع الن هِ قَاَل ُكْن صلى  -ُمِغيَرةِ عَْن أَبِي
ُهَما طَاِهَرتـَْيِن « ِفى َسَفرٍ ، فََأْهَوْيُت ألَْنزِعَ ُخفْيِه فـََقاَل  -اهللا عليه وسلم  فََمَسَح » . َدْعُهَما ، فَِإنى أَْدَخْلتـُ

 َعلَْيِهَما
68). Hadits no. 206 

“Haddatsanaa Abu Nu’aim ia berkata, haddatsanaa Zakariyaa dari ‘Aamir dari ‘Urwah ibnul 

Mughiiroh dari Bapaknya ia berkata : ‘aku bersama Nabi � pada suatu perjalanan, aku 

hendak melepaskan kedua sepatu Nabi �, lalu Be liau � berkata : “biarkan, karena aku 

memasukkan kedua kakiku (memakai khuf) dalam keadaan suci”. Lalu Beliau � mengusap 

bagian atas khufnya’”. 
HR. Muslim no. 654 

 
Biografi Perowi Hadits 

 
Semua perowinya telah berlalu keterangannya. 
 
Penjelasan Hadits : 

1. Hadits ini salah satu dalil yang dijadikan oleh ulama yang berpendapat 
disyariatkannya dalam kondisi suci/wudhu bagi orang yang hendak 
memakai khuf untuk mendapatkan keringanan mengusapnya, tidak perlu 
melepas khufnya untuk membasuh kedua kakinya. 

2. Keutamaan sahabat Al Mughiiroh bin Syu’bah Rodhiyallahu anhu yang 
berkhidmat kepada Nabi � dan sunnah-sunah beliau sepeninggal Nabi �. 

3. Adapun batas waktu mengusap bagi yang mukim 1x24 jam dan bagi 
yang musafir 3x 24 jam, diriwayatkan haditsnya oleh Imam Muslim 
dalam “Shahihnya” dari Syuraih bin Hanii’ ia berkata : 

َقاَلْت َعَلْيَك بِابِْن أَِبى طَاِلٍب َفَسْلهُ فَِإنُه َكاَن ُيَساِفُر َمعَ  أَتـَْيُت َعاِئَشةَ   أَْسأَُلَها َعِن الَْمْسِح َعَلى الُْخفْيِن فـَ
للهِ -صلى اهللا عليه وسلم-َرُسوِل اللِه  ثَةَ أَياٍم  -صلى اهللا عليه وسلم-. َفَسأَلَْناُه فـََقاَل َجَعلَ َرُسوُل ا ثََال

َلًة لِْلُمِقيمِ َولَ  ُهن لِْلُمَساِفِر َويـَْوًما َولَيـْ يـَ َياِل  
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“aku mendatangi Aisyah Rodhiyallahu anha, aku bertanya kepadanya tentang mengusap 
kedua khuf?, maka beliau berkata : ‘engkau konfirmasi langsung kepada Ali bin Abi 

Tholib, la lu bertanya kepadanya, karena beliau Rodhiyallahu anhu yang menemani 

Rasulullah �’. Lalu kami pun bertanya langsung kepada Ali Rodhiyallahu anhu, maka 

jawabnya : ‘Rasullah memberikan waktu tiga hari tiga malam bagi Musafir dan satu satu 

malam bagi yang Mukim’”. 

4. Pembatasan waktu tersebut adalah pendapat yang terpilih, karena dalam 
masalah ini ada sebagian ulama yang berpendapat lain, kata Imam 
Syaukani dalam “Nailul Author” : 

ناُس ِفي َذِلَك فـَقَاَل َمالٌِك َواللْيُث ْبُن َسْعٍد : َال َوْقَت لِْلَمْسِح َعلَ  اْختـَلََف ال ِهٌر َوقَْد  ِه َوُهَو طَا ُخفْيِن َومَْن لَِبَس خُفْي ى اْل

َخطاِب  ُم ِفي َذِلَك َسَواٌء ، َورُوَِي ِمْثُل َذِلَك عَْن ُعَمَر ْبِن اْل ِفُر َوالُْمقِي اللهِ ْبِن َمَسَح َما بََدا َلهُ ، َواْلُمسَا اِمٍر َوَعْبِد  َوُعْقبََة بِْن َع
 اْلَبْصِري  ُعَمَر َواْلَحَسِن 

“terdapat ulama yang menyelisihi hal diatas. Imam Malik dan Imam Al-Laits bin  
Sa’ad berkata : ‘t idak ada batasan waktu untuk mengusap khuf. Orang yang 
memakai khuf dalam keadaan suci, ia dapat mengusapnya sekehendaknya, Musafir 
dan yang mukim sama hukumnya. Diriwayatkan pendapat yang serupa dari Umar 
ibnul Khothoob, ‘Uqbaah bin ‘Aamir, Abdullah bin Umar Rodhiyallahu anhum dan Al 
Hasan Al Bashri”. 
Kemungkinannya kata Imam Syaukani, mereka berdalil dengan hadits 
Ubay bin ‘Imaaroh, ia berkata : 

لَتـَيِْن  -صلى اهللا عليه وسلم-بُْن أَيوَب وََكاَن قَْد َصلى َمَع َرُسوِل اللهِ قَاَل َيْحَيى  بـْ أَنُه قَاَل يَا َرُسوَل  -لِْلِق

َل ». نـََعْم « اللهِ َأْمَسُح َعَلى اْلُخفْيِن قَاَل  َوَثالََثًة  قَالَ ». َويَـْوَميِْن « قَاَل َويَـْوَمْيِن قَاَل ». يـَْوًما « قَاَل يـَْوًما قَا
»نـََعْم َوَما ِشْئَت « قَاَل   

“Yahya bin Ayyub Rodhiyallahu anhu –beliau pernah sholat bersama Rasulullah �  

menghadap kedua kiblat- beliau berkata : ‘wahai Rasulullah, apakah engkau mengusap 

kedua khuf?’, Nabi � menjawab : “iya”, tanyanya lagi : ‘satu hari?’, jawab Nabi � : 

“satu hari”,  lanjutnya : ‘dua hari?’, dijawab : “dua hari”,  lanjutnya : ‘tiga hari?’,  dijawab 
: “iya, sekehendakmua””. (HR. Abu Dawud, didhoifakan oleh Imam Al Albani). 

Dalam lafadznya Imam Ibnu Majah : 

 ًعا قَاَل َلهُ قَاَل َوَثالَثًا َحت َبَدا لََك « ى بـََلَغ َسبـْ »َومَا   

“tanyanya : ‘tiga hari sampai tujuh hari’, lalu dijawab : “sekehendakmu” (didhoifkan oleh 

Imam Al Albani). 
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Imam Syaukani dalam “Nailul Author” mengomentari hadits ini, kata 
beliau : 

هُ َال قَاَل أَبُو َداُود : َوقَ  َمامُ َأْحَمُد : رَِجاُل  يـُْعَرفُوَن ، ْد ُاْختُِلَف ِفي إْسنَاِدهِ َولَْيَس بِاْلَقوِي .َوقَاَل اْلُبَخاِري نَْحَوهُ َوقَاَل اْإلِ
َالثَةُ َمَجاِهيلَ : َعبْ  ارَُقْطِنّي .وَقَاَل : َهَذا إْسنَاُدُه َال يـَْثُبُت وَِفي إْسنَاِدِه َث وُب ْبُن َوأَْخَرَجُه الدُد ْبُن يَزِيَد ، وَأَيْحَمِن ، َوُمَحمُد الر

َن : َلسْ  ثِيًرا ، َوقَاَل اْبُن ِحبا اْخِتَالفًا َك ْحيَى ْبِن أَيوَب  ا فـََقْد اُْختُِلَف فِيِه َعَلى َي َخبَرِِه ، قَطٍَن ، َوَمَع َهَذ ى إْسنَادِ  ت أَْعتَِمُد َعَل

 اْلبـَر اَن بَِهذِ َوقَاَل اْبُن َعْبِد  لَْمْوُضوَعاِت ، َوَما َك لَْمْرتـَبَةِ َال : َال يـَْثُبُت َولَْيَس لَُه إْسنَادٌ قَاِئمٌ ، َوبَاَلغَ اْلُجوزََجاِنّي َفذََكَرهُ ِفي ا ِه ا
ِالْحِتَجاِج بِِه َعَلى فـَْرِض َعَدِم اْلُمَعاِرِض ، فَاْلَحق تـَْوِقيُت الَْمْسِح بِالثَالِث لِ  ْليـَْوِم َوالليـْلَِة لِْلُمِقيِم .َيْصُلُح ِل ْلُمسَاِفرِ ، وَا  

“Abu Dawud berkata : ‘telah terjadi perselisihan dalam sanadnya dan sanadnya 
t idak kuat, Bukhori juga mengatakan yang mirip dengannya. Imam Ahmad berkata 
: ‘perowinya t idak dikenal’. Daruquthni meriwayatkan haditsnya, lalu berkata : 
‘sanad ini t idak tetap, didalamnya terdapat t iga perowi majhul yaitu : Abdur 
Rokhman, Muhammad bin Yaziid dan Ayyub bin Qothon, disamping itu juga terjadi 
perselisihan yang sangat banyak terhadap diri Yahya bin Ayyub Rodhiyallahu anhu.  
Imam Ibnu Hibban mengomentari : ‘aku t idak berpegang dengan sanad 
pengabarannya’. 
Imam Ibnu Abdil Bar berkata : ‘tidak tetap, t idak memilik i sanad yang bisa tegak 
(hujjah padanya)’. 
Al Jauzajaaniy berlebihan dengan menyebutkannya didalam kitabnya “Al 
Maudhuu’aat”. 
Berdasarkan posisi sanad haditsnya, maka t idak layak dijadikan hujjah, sekalipun 
t idak ada penentangnya (apalagi disini ada penentangnya-pent,). 
Maka pendapat yang benar dibatasi waktu mengusap 3 hari bagi musafir dan 

satu hari satu malam bagi yang mukim”. 
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لسِويقِ  - 50 َلْم يـَتَـَوضْأ ِمْن َلْحِم الشاِة َوا باب َمْن   
ْم يـَتَـَوضئُوا -رضى اهللا عنهم  -َوَأَكَل َأبُو بَْكٍر َوعَُمُر َوعُثَْماُن   َلْحًما فَـَل  

Bab 50 Orang yang Tidak Berwudhu Karena Memakan 

Daging Kambing dan Tepung 

Abu Bakar, Umar dan Utsman Rodhiyallahu anhum memakan daging 

dan mereka tidak mengulangi wudhunya lagi 

 

Penjelasan : 

 

 Telah berlalu pembahasan masalah batalnya wudhu karena memakan 
daging yang dimasak dengan api, dan yang shahih adalah batalnya wudhu 
karena memakan daging unta saja, tidak untuk daging kambing atau yang 
selainnya. 
 Adapun riwayat Mu’alaq dari 3 sahabat utama yang dibawakan Imam 
Bukhori di judul bab, telah disambungkan riwayatnya sebagaimana 
dijelaskan oleh Al Hafidz dalam “Al Fath” : 

ا  ْد َوَصلَُه الطبـََراِني ِفي ُمْسَند الشاِمييَن بِِإْسنَادٍ َحَسن ِمْن طَرِيق ُسلَْيم ْبن َعاِمر قَاَل " رَأَْيت أَبَاَوقَ  بَْكر َوعَُمر َوُعثَْمان أََكلُوا ِمم
 َمسْت النار َوَلْم يـَتـََوضئُوا "

“Telah disambungkan sanadnya oleh Thobroni dalam Musnad Syaamiyyin dengan sanad 
hasan dari jalan Sulaim bin ‘Aamir ia berkata : ‘aku melihat Abu Bakar, Umar dan 
Utsman Rodhiyallahu anhum, mereka memakan daging yang dipanggang dengan api 
lalu t idak mengulangi wudhunya lagi’”. 
 
Berkata Imam Bukhori : 

َرنَا َماِلٌك َعْن َزيِْد بِْن َأْسَلمَ َعْن َعطَاِء بِْن َيَساٍر َعْن َعبْ  - 207 ُد اللهِ بُْن يُوُسَف قَاَل أَْخبـَ ثـََنا عَْب ِه بِْن َحدِد الل
َشاةٍ ، ُثم َصلى َوَلمْ يـَتـََوضأْ  -صلى اهللا عليه وسلم  -َعباٍس . أَن َرُسوَل اللهِ  لَ َكِتَف  َأَك  

69). Hadits no. 207 

“Haddatsanaa Abdullah bin Yusuf ia berkata, akhbaronaa Malik dari Zaid bin Aslam dari 

‘Athoo bin Yasaar dari Abdullah bin Abbaas Rodhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah �  makan 

pundak kambing, lalu sholat tanpa mengulangi wudhunya lagi”. 
HR. Muslim no. 817 
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Biografi Perowi Hadits 

 
Semua perowinya telah berlalu keterangannya. 
 
Berkata Imam Bukhori : 

َرِنى َجْعَفُر بْنُ  - 208 ْخبـَ َقْيٍل َعِن ابِْن ِشَهاٍب قَاَل َأ ثـَنَا اللْيُث َعْن ُع ثـََنا يَْحَيى بُْن ُبَكْيرٍ قَاَل َحد َعْمِرو بِْن َحد
رَُه أَنهُ َرأَى َرُسوَل اللِه ُأمَ  الَِة  -صلى اهللا عليه وسلم  -يةَ َأن أَبَاُه أَْخبـَ ِإَلى الص ز مِْن َكِتِف َشاٍة ، فَُدِعَى  يَْحتـَ

كيَن َفَصلى َوَلْم يَـتـََوضأْ  فَأَْلَقى الس 
70). Hadits no. 208 

“Haddatsanaa Yahya bin Bukair ia berkata, haddatsanaa Al-Laits dari ‘Uqoil dari Ibnu 
Syihaab ia berkata, akhbaronii Ja’far bin ‘Amr bin Umayyah bahwa Bapaknya mengabarinya 

bahwa ia melihat Rasulullah �, memotong pundak kambing, lalu dikumandangkan sholat, 

lalu Beliau meletakkan pisau, lalu sholat tanpa mengulangi wudhunya lagi’”. 
HR. Muslim no. 820 

 

Biografi Perowi Hadits 

 
Semua perowinya telah berlalu keterangannya. 
 

Penjelasan Hadits : 

1. Diikutkannya tepung oleh Imam Bukhori kepada daging kambing adalah 
dalam rangka qiyas aula, yakni dimana daging kambing saja yang lebih 
berserat tidak membatalkan wudhu, apalagi tepung yang memiliki kadar 
serat lebih rendah, tentu lebih tidak membatalkan wudhu, karena 
terkadang tepung juga dipanggang dengan api, sebagai makanan yang 
dikenal sekarang dengan nama khubuz. 

2. Pendapat tidak batalnya wudhu karena memakan daging kambing 
dikuatkan dengan amalan khulafaur Rosyidin yang tidak membatalkan 
wudhunya kerena hal tersebut. 

3. Namun bagi yang memakan tepung (Sawiiq), dianjurkan untuk 
berkumur-kumur, sebagaimana akan datang babnya setelah ini –Insya 
Allah-. 
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باب َمْن َمْضَمَض ِمَن السِويِق َوَلْم يـَتَـَوضْأ - 51  

Bab 51 Barangsiapa yang Berkumur-kumur Karena 

Memakan Sawiiq (Tepung) dan Tidak Mengulangi 

Wudhunya Lagi 

Penjelasan : 

 

 Ini adalah kelanjutan dari bab sebelumnya. 
 
Berkata Imam Bukhori : 

َرنَا َماِلٌك َعْن َيْحَيى بِْن َسِعيٍد َعْن بَُشْيرِ بِْن َيَساٍر َمْولَى - 209 اللهِ بُْن يُوُسَف قَاَل أَْخبـَ ُد  ثـََنا عَْب بَِنى َحارَِثَة  َحد
أَنهُ َخَرَج َمَع َرُسوِل اللِه  رَُه .  ْعَماِن َأْخبـَ ُسَوْيَد بْنَ النـ ى ِإَذا َكانُوا  -صلى اهللا عليه وسلم  -َأنَعاَم َخْيبـََر ، َحت

َخْيبـََر  -بِالصْهَباِء  َى َأدْنَى  َر ِبِه فـَثـُرَى ،  -َوِه ِويِق ، فََأَم بِالس مْ يُـْؤَت ِإال دََعا بِاألَْزَوادِ ، فـََل  ْصَر ، ُثم لى الَْع فََص
ُثم َصلى  -وسلم صلى اهللا عليه  -فَأََكَل َرُسوُل اللِه  الَْمْغرِِب ، فََمضَْمَض َوَمْضَمْضَنا ،  َوَأَكْلَنا ، ثُم قَاَم ِإَلى 

 َولَمْ يـَتـََوضأْ 
71). Hadits no. 209 

“Haddatsanaa Abdullah bin Yusuf ia berkata, akhbaronaa Maalik dari Yahya bin Sa’id dari 
Busyair bin Yasaar Maula bani Haaritsah bahwa Suwaid bin An-Nu’maan Rodhiyallahu 

anhu mengabarinya bahwa ia pergi bersama Rasulullah � pada peperangan Khaibar, hingga 

ketika sampai di Shohbaa’ –daerah dibawah Khoibar- dilaksanakan sholat Ashr, lalu diminta  

dikumpulkan semua bekal yang ada, tidak didatangkan kecuali tepung, maka Beliau 

memerintahkan untuk membasahi tepung tersebut, la lu Rasulullah � memakannya dan kami 

pun memakannya, la lu ditegakkan sholat Maghrib, beliau berkumur-kumur, kami pun ikut 
berkumur-kumur, lalu sholat tanpa perlu mengulangi wudhu lagi”. 

 
Biografi Perowi Hadits 

 
Semua perowinya telah berlalu keterangannya. Kecuali : 
 
1.   Nama : Busyair bin Yasaar 
 Kelahiran : - 
 Negeri tinggal : Madinah 
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 Komentar ulama : Tabi’I Wasith. Ditsiqohkan oleh Imam Yahya bin Ma’in, 
Imam Ibnu Sa’ad, Imam Nasa’i dan Imam Ibnu Hibban.  

 Hubungan Rowi : Suwaid Rodhiyallahu anhu seorang gurunya, 
sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

2.   Nama : Abu ‘Uqbah Suwaid bin An-Nu’maan Rodhiyallahu anhu  
 Kelahiran : - 
 Negeri tinggal : Madinah 
 Komentar ulama : Sahabat  
 Hubungan Rowi : Beliau Rodhiyallahu anhu termasuk sahabat yang 

berbaiat dibawah pohon. 
 
(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib Ibnu 

Hajar) 

Penjelasan Hadits : 

1. Hadits ini dalil disyariatkannya berkumur-kumur setelah makan tepung, 
terkadang setelah makan tepung, ia mengeras di mulut kita (nggadel –
bs. Jawa), sehingga untuk menghilangkannya, dengan berkumur-kumur. 

2. Dikiaskan dengan hal ini, semua jenis makanan yang serupa, seperti 
makan jenang, gulali dan sejenisnya. 
 

Berkata Imam Bukhori : 

ى َعْمٌرو َعْن ُبَكْيرٍ َعْن ُكَرْيٍب َعْن َمْيُمونََة أَ  - 210 رَِن َرنَا ابُْن َوْهٍب َقاَل َأْخبـَ ثـََنا َأْصَبُغ قَاَل أَْخبـَ َوَحد ِبىالن ن- 
لَ ِعْنَدَها َكِتًفا ،  -صلى اهللا عليه وسلم  َولَمْ يـَتـََوضأْ َأَك ُثم َصلى   

72). Hadits no. 210 
“dan Haddatsanaa Asbagh ia berkata, akhbaronaa Ibnu Wahab ia berkata, akhbaronii ‘Amr 

dari Bukair dari Kuroib dari Maimunah Rodhiyallahu anha bahwa Nabi � pernah makan 
disisi Maimunah pundak kambing, lalu sholat tanpa berwudhu””. 

HR. Muslim no. 821 

 

Biografi Perowi Hadits 

 
Semua perowinya telah berlalu keterangannya. 
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Penjelasan Hadits : 

1. Kaitannya hadits ini dengan tepung telah berlalu sebelumnya. 
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باب َهْل يَُمْضِمُض ِمَن اللَبنِ  - 52  
Bab 52 Apakah Perlu Berkumur-Kumur Karena Minum Susu 

 

Penjelasan : 

 

 Yakni apakah disyariatkan berkumur-kumur setelah minum Laban 
(susu)? Dan dari hadits yang dibawakan oleh Imam Bukhori dalam bab ini, 
menunjukkan bahwa hal tersebut disyariatkan. 
 
Berkata Imam Bukhori : 

211 -  ْيُث َعْن ُعقَْيٍل َعِن اْبِن ِشَهاٍب عَْن ُعبـَْيِد اللـثََنا الل ثـََنا يَْحَيى بُْن ُبَكْيرٍ َوقـُتـَْيَبُة قَاالَ َحد هِ َحدل ِه بِْن َعْبِد ال
ابِْن َعباٍس َأن َرُسوَل اللِه  هُ َدَسًما « ، فََمْضَمَض َوقَاَل َشِرَب لَبـًَنا  -صلى اهللا عليه وسلم  -بِْن ُعْتَبَة َعِن  » ِإن َل

 ْهرِىز  . تَابـََعُه يُوُنُس َوَصاِلُح بُْن َكْيَساَن َعِن ال
73). Hadits no. 211 

“Haddatsanaa Yahya bin Bukair dan Qutaibah keduanya berkata, haddatsanaa Al-Laits dari 
‘Uqoil dari Ibnu Syihaab dari ‘Ubaidillah bin Abdullah bin ‘Utbah dari Ibnu Abbaas bahwa 

Rasulullah � minum susu, lalu beliau berkumur-kumur dan berkata : “ia asam”. 

Yunus dan Sholih bin Kaisaan memutaba’ahi dari Az-Zuhriy”. 
HR. Muslim no. 824 

 

Biografi Perowi Hadits 

 
Semua perowinya telah berlalu keterangannya. 
 
Penjelasan Hadits : 

1. Laban memang mengandung asam yang kalau dilihat dengan kasat 
mata, akan Nampak seperti serat-serat. Sehingga ketika seorang minum 
Laban, dimulutnya terasa nggadel (bs. Jawa). 

2. Disunnahkan berkumur-kumur agar ketika seorang sholat ia bisa lebih 
khusu’, karena tidak ada sesuatu yang mengganjal di mulutnya. 
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َأِو اْلَخْفَقِة ُوُضوءًا - 53 ْعَستـَْيِن  ْعَسِة َوالنـ ْوِم َوَمْن َلْم يََـر ِمَن النـباب اْلُوُضوِء ِمَن النـ  
Bab 53 Wudhu karena Tidur dan Orang yang Berpendapat 

Tidak Batal Wudhu Karena Satu Dua Kali Kantuk atau 

Terangguk-angguk Kepalanya Karena Rasa Kantuk 

 

Penjelasan : 

 

 Telah berlalu pembahasannya masalah ini pada bab 34 dari kitab 
wudhu ini. 
 
Berkata Imam Bukhori : 

اللهِ بُْن يُوُسفَ  - 212 ُد  ثـََنا عَْب هِ  َحدَرُسوَل الل َرنَا َماِلٌك َعْن ِهَشاٍم عَْن أَبِيهِ َعْن َعاِئَشَة أَن صلى اهللا  -قَاَل أَْخبـَ
مْ ِإذَا َصلى َوُهوَ « قَاَل  -عليه وسلم  ن أََحَدُك النـْومُ ، فَِإ َب َعْنُه  ُدُكمْ َوُهَو يَُصلى فـَْليـَرُْقْد َحتى َيْذَه نـََعَس َأَح  ِإَذا 

ْغِفُر فـََيُسب نـَْفَسهُ  نَاِعسٌ  ْستـَ »الَ َيْدِرى َلَعلُه َي  
74). Hadits no. 212 
“Haddatsanaa Abdullah bin Yusuf ia berkata, akhbaronaa Maalik dari Hisyaam dari 

Bapaknya dari Aisyah Rodhiyallahu anha bahwa Rasulullah � bersabda : “Jika kalian 
mengantuk sedangkan kalian sedang sholat, maka berbaringlah terlebih dahulu sampai hilang  

kantuknya, karena kalian jika sholat dalam keadaan mengantuk, kemungkinan tidak tahu, 

keinginannya ingin minta ampun, ternyata ia mengucapkan celaan terhadap dirinya”. 
HR. Muslim no. 1871 

 
Biografi Perowi Hadits 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya. 
 
Penjelasan Hadits : 

1. Menurut Al Hafidz dalam “Al fath” yang dimaksud dengan berbaring disini 
adalah berpaling dari sholatnya setelah salam, lalu baru tidur, hal ini 
dikuatkan dengan riwayat Imam Nasa’I dari jalan Ayyub dari Hisyaam 

dengan lafadz “ فـَْليـَْنصَرِْف” (maka berpalinglah). 

2. Pendapat yang terpilih, sebagaimana pembahasan yang lalu di bab 34, 
bahwa kantuk yang masih disadari oleh seseorang apakah telah keluar 
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darinya hadats atau tidak, maka inilah yang tidak membatalkan wudhu, 
namun sebaliknya jika kantuknya begitu menguasai dirinya, sehingga ia 
tidak sadar apa yang dilakukannya, maka ini mirip dengan tidur yang 
membatalkan wudhu. 

3. Kemudahan syariat Islam yang tidak memaksa pemeluknya untuk 
melakukan ibadah apapun kondisinya, sekalipun harus terkantuk-kantuk 
harus melanjutkan ibadah. Maka islam datang untuk melepas belenggu-
belenggu dan ikatan-ikatan yang berat. Allah � berfirman : 

ْنِجيِل يَْأُمُرُهمْ بِالَْمْعُروِف الِذيَن يـَتِبُعوَن الرُسولَ النِبي األُْ  ا ِعْنَدُهْم ِفي التـْورَاِة َواْإلِ مي الِذي َيِجُدوَنهُ َمْكُتوًب
ُهْم ِإْصَرُهمْ  مُ الطيَباِت َويَُحرمُ عََلْيِهُم اْلَخَباِئَث َويََضُع عَنـْ َهاُهْم َعِن الُْمْنَكِر َوُيِحل لَُه ِتي َكاَنْت  َواْألَْغَالَل ال َويَـنـْ

 َعلَْيِهمْ 
“(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka 
dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka 

mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan 
menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang  

buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada 
mereka” (QS. Al A’raf (7) : 157). 

 
Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا أَبُو مَ  - 213 َحد ِبىوُب َعْن أَِبى ِقالََبةَ َعْن أَنٍَس َعِن الننَا أَي ثـََنا َعْبُد الَْوارِِث َحدثـَ صلى اهللا  -ْعَمرٍ قَالَ َحد
ُدُكمْ ِفى الصالَِة فـَْليـَنَْم َحتى يـَْعَلمَ َما يـَْقَرأُ « قَاَل  -عليه وسلم  نـََعَس َأَح »ِإَذا   

75). Hadits no. 213 
“Haddatsanaa Abu Ma’mar  ia berkata, haddatsanaa Abdul Warits, haddatsanaa Ayyub dari 

Abi Qilaabah dari Anas dari Nabi � beliau bersabda : “Jika kalian mengantuk dalam sholat, 
maka tidurlah terlebih dahulu sampai ia tahu apa yang dibacanya”. 

 
Biografi Perowi Hadits 

 
Semua perowinya telah berlalu keterangannya. 
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Penjelasan Hadits : 

1. Dimakruhkan sholat apabila dikuasai oleh rasa kantuk, bahkan sampai 
diharamkan kalau ia sama sekali tidak sadar apa yang dikatakannya, 
sebagaimana Firman Allah � : 

َها الِذيَن َآ ى تـَْعَلُموا َما تـَُقولُونَ يَا أَيـَالَة َوأَنـُْتمْ ُسَكاَرى َحتَمُنوا َال تـَْقَربُوا الص  
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan 

mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan” (QS. An Nisaa’ (4) : 43). 
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باب اْلُوُضوِء ِمْن َغْيِر َحَدثٍ  - 54  
Bab 54 Berwudhu bukan Karena Hadats 

 

Penjelasan : 

 

 Yakni disunnahkan seorang untuk senantiasa memperbahurui 
wudhunya ketika akan sholat, sekalipun belum berhadats. Telah berlalu 
keutamaan amalan ini. 
 
Berkata Imam Bukhori : 

214 -  َوَحد ُد بُْن يُوُسَف قَاَل َحدثـََنا ُسْفَياُن عَْن َعْمِرو بِْن َعاِمٍر قَاَل َسِمْعُت أََنًسا ح قَاَل  ثـََنا ُمَحم ثـََنا َحد
ثَِنى َعْمُرو بُْن َعاِمٍر َعْن أََنٍس قَاَل َكاَن  ثـََنا َيْحَيى َعْن ُسْفَياَن قَاَل َحددٌ قَاَل َحد ُمَسد ِبىصلى اهللا عليه  -الن

ُعوَن قَاَل يُْجزُِئ َأَحَدنَا الُْوضُوءُ َما لَمْ ُيْحِدثْ  -وسلم  يـَتـََوضُأ ِعْنَد ُكل َصَالةٍ . قـُْلُت َكْيَف ُكنُْتمْ َتْصنـَ  
76). Hadits no. 214 

“Haddatsanaa Muhammad bin Yusuf ia berkata, haddatsanaa Sufyaan dari ‘Amr bin ‘Aamir 
ia berkata, aku mendengar Anas Rodhiyallahu anhu. 

(ganti sanad). 
Haddatsanaa Musaddad ia  berkata, haddatsanaa Yahya dari Sufyaan ia berkata,  haddatsanii 

‘Amr bin ‘Aamir dari Anas � ia berkata : ‘Nabi � senantiasa  berwudhu setiap kali hendak 

sholat’.  Aku (‘Amr bin ‘Aamir) berkata : ‘bagaimana kalian biasa  melakukannya?’,  jawab 

Anas Rodhiyallahu anhu : ‘kami mencukupkan tidak mengulangi wudhu selama belum  
hadats’. 

 
Biografi Perowi Hadits 

 
Semua perowinya telah berlalu keterangannya, Muhammad bin Yusuf adalah 
Al Firyaabiy, Sufyaan adalah Ats-Tsauriy, Yahya adalah bin Sa’id Al 
Qohthoon. Kecuali : 
 
1.   Nama : ‘Amr bin ‘Aamir Al Anshoriy 
 Kelahiran : - 
 Negeri tinggal : Kufah 
 Komentar ulama : Tabi’I shoghiir. Ditsiqohkan oleh Imam Abu Hatim, Imam 

Nasa’i dan Imam Ibnu Hibban.  
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 Hubungan Rowi : Anas Rodhiyallahu anhu adalah seorang gurunya, 
sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 
(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib Ibnu 

Hajar) 

Penjelasan Hadits : 

1. Hadits ini menunjukkan bahwa memperbahurui wudhu adalah sunnah 
hukumnya, dengan bukti pemahaman sahabat yang diwakili oleh Anas 
Rodhiyallahu anhu. 
 

Berkata Imam Bukhori : 

ثَِنى - 215 ثـََنا ُسَليَْماُن قَاَل َحد ثـََنا َخاِلُد بُْن َمْخَلٍد قَاَل َحد ُر بُْن يََساٍر  َحد رَنِى ُبَشيـْ َيْحَيى بُْن َسِعيٍد قَاَل أَْخبـَ
عَْماِن قَاَل َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل اللهِ  ا  -صلى اهللا عليه وسلم  -قَاَل َأْخبـََرِنى ُسَوْيُد بُْن النـى ِإَذا ُكنَعاَم َخْيبـََر ، َحت

هِ  ى لََنا َرُسوُل اللْهَباِء ، َصلاهللا عليه وسلم صلى  -بِالص-  ْطِعَمةِ ، فـََلمْ يـُْؤَت ِإال اْلَعْصَر ، فـََلما َصلى َدَعا بِاَأل
 ِبىقَاَم الن ِويِق ، فََأَكلَْنا َوَشِربـَْنا ، ُثم ى لََنا  -صلى اهللا عليه وسلم  -بِالسَصل ِإلَى الَْمغِْرِب فََمْضَمَض ، ُثم

ِرَب َوَلْم يَـتـََوضأْ   الَْمْغ
77). Hadits no. 215 
“Haddatsanaa Khoolid bin Makhlad ia berkata, haddatsanaa Sulaiman ia berkata,  

haddatsanii Yahya bin Sa’id dari, akhbaronii  Busyair bin Yasaar, akhbaronii  Suwaid bin An-

Nu’maan Rodhiyallahu anhu ia berkata : ‘kami pergi bersama Rasulullah � pada peperangan 

Khaibar, hingga ketika sampai di Shohbaa’ –daerah dibawah Khoibar- dilaksanakan sholat 
Ashr, lalu diminta dikumpulkan makanan, tidak didatangkan kecuali tepung, lalu kami 

memakannya dan meminumnya, lalu ditegakkan sholat Maghrib, beliau berkumur-kumur, ,  
lalu mengimami sholat kami tanpa mengulangi wudhu lagi”. 

 
Biografi Perowi Hadits 

 
Semua perowinya telah berlalu keterangannya, Sulaiman disini adalah ibnu 
Bilaal. Khoolid bin Makhlad dituduh tasyayu (perowi syi’ah). Namun pada 
hadits no. 209 yang telah berlalu sebagai penguat untuk riwayatnya. 
 
Penjelasan Hadits : 

1. Kaitannya hadits ini dengan judul bab adalah, disini diungkapkan bahwa 
Nabi berkumur-berkumur yang dimungkinkan bahwa Nabi � berwudhu, 
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dan diungkapkan berkumur-kumur adalah penamaan sesuatu atas 
bagiannya, seperti sholat yang disebut dengan sujud. 
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ِمْن بَْـوِلهِ  - 55 اْلَكَباِئِر َأْن َال َيْسَتِتَر  باب ِمَن   
Bab 55 Termasuk Dosa Besar adalah Tidak Memakai 

Penghalang Ketika Kencing 

 

Penjelasan : 

 Definisi dosa besar yang terbaik adalah : 
 هي ما كبره الشرع من المحرمات لفظا أو معنى

“Apa Yang Syariat menganggapnya sebagai dosa besar dari hal-hal yang diharamkan 
baik secara lafadz maupun secara makna” (dinuk il dari Arsip Multaqo Ahlul Hadits 21-10-2003). 
Yang dimaksud dengan secara lafadz adalah misalnya yang secara tegas 
nash Al Qur’an dan Al Hadits mengungkapkannya dengan dosa besar, 
misalnya hadits : 

ْكَبرِ الَْكَباِئرِ  نـَبُئُكمْ بَِأ َشَهاَدةُ الزورِ  -َأْو قَاَل  -قـَْوُل الزوِر  -قَاَل  -َأالَ ُأ  

“Ingatlah! Aku beritahu kepada kalian dosa  besar yang paling besar yakni Perkataan Palsu 

atau Sumpah Palsu” (Muttafaqun ‘Alaih). 
Adapun yang secara makna adalah nash kitabullah dan hadits tidak datang 
dalam bentuk perkataan dosa besar atau yang sepadan dengannya, namun 
nash itu datang dengan memiliki konsekuensi ancaman di akhirat, dengan 
siksa neraka atau mendapatkan Had (hukum badan) didunia, maka semua 
ini disebut juga dengan dosa besar. Misalnya hadits tentang pelaku musbil, 
nabi � bersabda : 

ِمَن اِإلَزاِر فَِفى النارِ  َما َأْسَفلَ ِمَن الَْكْعبـَْينِ   

“Apa yang ada dibawah mata kaki, yakni kain sarungnya, maka tempatnya di Neraka” (HR. 

Bukhori). 
Contoh lainnya lagi adalah dalam masalah yang dibawakan oleh Imam 
Bukhori yakni berkaitan dengan seseorang yang tidak menjadikan 
penghalang ketika ia kencing sehingga air kencingnya memerciki badannya 
atau pakainnya, namun ia tidak memperdulikannya, sehingga ia sholat 
dalam keadaan najis yang menyebabkan akhirnya ia mendapatkan adzab 
kubur. 
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Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا - 216 َحد  ِبىالن َل َمر ثـََنا َجِريٌر عَْن مَْنُصوٍر عَْن ُمَجاِهٍد َعِن ابِْن َعباٍس قَا صلى اهللا عليه  -عُثَْماُن قَاَل َحد
صلى  -نِبى بَِحاِئٍط ِمْن ِحيطَاِن الَْمِديَنةِ َأْو َمكةَ ، َفَسِمَع َصْوَت إِْنَسانـَيِْن يـَُعذبَاِن ِفى قـُُبورِِهَما ، فـََقاَل ال -وسلم 

بَاِن ، َوَما يـَُعذبَاِن ِفى َكِبيرٍ «  -اهللا عليه وسلم  قَاَل » يـَُعذ ِمنْ بـَْوِلِه ، وََكاَن « ، ثُم الَ يَْسَتِتُر  َحُدُهَما  بـََلى ، َكاَن َأ
َدةٍ َفَكَسَرَها ِكْسَرتـَيِْن ، فَـَوَضعَ » . اآلَخُر يَْمِشى بِالنِميَمةِ  َدَعا بَِجرِي  ِقيَل َلهُ يَا  ُثم ْسرًَة . َف ُهَما ِك عََلى ُكل قـَْبٍر ِمنـْ

َل  إَِلى َأْن يـَيَْبَسا « َرُسوَل اللِه ِلمَ فـََعْلَت َهَذا قَا ُهَما َما لَْم تـَيَْبَسا َأْو  »َلَعلهُ َأْن ُيَخفَف َعنـْ  
78). Hadits no. 216 

“Haddatsanaa ‘Utsmaan ia berkata, haddatsanaa Jariir dari Manshuur dari Mujaahid dari 

Ibnu ‘Abbaas Rodhiyallahu anhu ia  berkata : ‘Nabi �  melewati tempat pemakaman di 

Madinah atau Mekkah, lalu Beliau � mendengar suara dua orang yang sedang diadzab di 

kuburnya. Nabi � bersabda : “kedua orang ini sedang diadzab, tidaklah mereka diadzab 

karena se suatu yang (dianggap) besar”. Lanjutnya : “ salah satunya karena tidak memakai 

penghalang ketika  kencing, sedangkan satunya lagi karena mengadu domba”. Lalu Beliau �  

meminta pelepah korma, lalu menyobeknya menjadi dua potong, masing-masing kuburan 

diletakan pelepah tadi diatasnya. Maka ada yang bertanya : ‘wahai Rasulullah � kenapa 

engkau melakukan hal ini?. Nabi � menjawab : “semoga keduanya diringankan adzabnya 

selama pelepah tersebut belum kering atau sampai pelepah tersebut kering”. 
HR. Muslim no. 703 

 

Biografi Perowi Hadits 

 
Semua perowinya telah berlalu keterangannya, Utsman disini adalah Ibnu 
Abi Syaibah, Jariir bin Abdullah dan Manshuur ibnul Mu’tamir. 
 
Penjelasan Hadits : 

1. Dalam lafadz lain, Nabi � bersabda : 

َيْستـَْنزُِه ِمَن الْبـَْولِ الَ   
“Tidak membersihkan bekas kencingnya” (HR. Bukhori, Abu Dawud, Nasa’I dan Ibnu 

Majah). 
2. Perkara masalah membersihkan air kencing, banyak dianggap orang 

sebagai perkara yang kecil/remeh, namun ternyata syariat 
menganggapnya sebagai perkara yang besar, sehingga banyak ulama 
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kita dalam kitab-kitabnya mengingatkan kaum Muslimin untuk 
senantiasa memperhatikan masalah kecing. Nabi � bersabda : 

ْولِ   َأْكثـَُر َعَذاِب اْلَقْبرِ ِمَن الْبـَ
“Kebanyakan adzab kubur karena masalah kencing” (HR. Ibnu Majah dan Ahmad, 
dishahihkan oleh Imam Al Albani dan Syaikh Syu’aib Arnauth). 

3. Adapun berkaitan dengan masalah meletakkan pelepah kurma basah di 
kuburan seseorang akan dibahas pada tempatnya –Insya Allah-. 
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باب َما َجاَء ِفى َغْسِل الْبَـْوِل  - 56  
 ِبىاْلَقْبِر  -صلى اهللا عليه وسلم  -َوقَاَل الن ْم » . َكاَن َال َيْسَتِتُر ِمْن بـَْولِِه « ِلَصاِحِب  َوَل

لناِس .  َيذُْكْر ِسَوى ـبَْوِل ا
Bab 56 Yang Berkaitan Tentang Mencuci Air Kencing 

Nabi �  bersabda kepada tentang penghuni kubur : “ia tidak memakai 

penghalang dari kecingnya’. Beliau � tidak menyebutkan selain 

kencing manusia. 

 

Penjelasan : 

 

 Imam Bukhori berdalil dengan hadits ini bahwa yang dimaksud 
kencing disini adalah air kencingnya manusia, bukan air kencing hewan 
secara keseluruhan. Sehingga siksa yang didapatkan oleh seseorang adalah 
karena tidak menjaga kencingnya. 
 
Berkata Imam Bukhori : 

ْلَقاِسمِ  - 217 ثَِنى َروُْح بُْن ا ِهيَم قَاَل َحد ثـََنا ِإْسَماِعيُل بُْن ِإبـْرَا ثـََنا يـَْعقُوُب بُْن ِإبـَْراِهيمَ قَاَل َحد ثَِنى َحد قَاَل َحد 
ُتُه بَِماٍء  -صلى اهللا عليه وسلم  -اُء بُْن أَبِى َمْيُموَنَة َعْن أَنَِس بِْن َماِلٍك قَاَل َكاَن النِبى َعطَ  َحاَجِتهِ أَتَْـي رَز ِل ِإَذا تـَبـَ

 فـَيـَْغِسُل ِبهِ 
79). Hadits no. 217 

“Haddatsanaa Ya’quub bin Ibrohiim ia berkata, haddatsanaa Ismail bin Ibrohiim ia berkata,  
haddatsanii Ruuh ibnul Qoosim ia berkata,  haddatsanii ‘Athoo; bin Abi Maimunah dari Anas 

bin Malik Rodhiyallahu anhu ia berkata : ‘Nabi �  senantiasa jika hendak buang hajat, aku 
memberinya air untuk digunakan mencucinya”. 
HR. Muslim no. 644 

 

Biografi Perowi Hadits 

 
Semua perowinya telah berlalu keterangannya, Kecuali : 
 
1.   Nama : Abu Ghiyaats Ruuh ibnul Qoosim 
 Kelahiran : Wafat 141 H 
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 Negeri tinggal : Bashroh 
 Komentar ulama : Tabi’I shoghiir. Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma’in, Imam 

Abu Hatim, Imam Abu Zur’ah dan Imam Ibnu Hibban. 
Imam Nasa’I menilaianya, laisa bihi ba’sun. 

 Hubungan Rowi : Athoo’ bin Abi Maimunah adalah seorang gurunya dan 
tinggal senegeri dengannya sebagaimana ditulis oleh 
Imam Al Mizzi. 

 
(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib Ibnu 

Hajar) 

Penjelasan Hadits : 

1. Hadits ini menunjukkan bahwa diwajibkan seseorang mencuci bekas 
kecingnya pada saat ia buang air kencing. 

2. Air kencing manusia adalah najis. 
 

باب -م  56  
Bab 56 

 

Penjelasan : 

 

 Begitu yang terdapat dalam cetakan kami, Imam Bukhori tidak 
memberikan judul apa-apa untuk bab ini, sehingga kami pun menjadikan 
bab ini sebagai kelanjutan dari bab sebelumnya. 
 
Berkata Imam Bukhori : 

ُد بُْن الُْمثَـ  - 218 ثـََنا ُمَحم طَاُوٍس َعِن َحد ثـََنا األَْعَمُش َعْن ُمَجاِهٍد َعْن  ُد بُْن َخازٍِم قَاَل َحد َحم نى قَاَل َحدثـََنا ُم
 ِبىالن اٍس قَاَل َمرَل  -صلى اهللا عليه وسلم  -ابِْن َعب َريِْن فـََقا بَاِن ِفى َكِبيرٍ َأما« ِبقَبـْ بَاِن ، َوَما يـَُعذ َما لَيـَُعذ  ِإنـُه

ِميَمِة  ا اآلَخُر َفَكاَن يَْمِشى بِالنْوِل ، َوَأم ُهَما َفَكاَن الَ َيْسَتِتُر ِمَن اْلبـَ َدةً َرطَْبةً ، فََشقَها نِْصَفْيِن » . َأَحُد َخَذ َجرِي ُثم َأ
ِحَدةً . َقالُوا يَا َرُسوَل اللهِ ، ِلمَ فـََعْلَت َهَذا قَالَ  ل قـَْبٍر وَا َرَز ِفى ُك َسا «  ، فََـغ » . َلَعلهُ ُيَخفُف َعنـُْهَما َما َلمْ يَْـيَب

ثـََنا األَعَْمُش قَاَل َسِمْعُت ُمَجاِهًدا ِمثـَْلهُ  ثـََنا وَكِيٌع قَاَل َحد ى َوَحدن ُر ِمْن بـَْولِِه « قَاَل ابُْن الُْمثـَ »يَْسَتِت  
80). Hadits no. 218 
“Haddatsanaa Muhammad ibnul Mutsana ia berkata, haddatsanaa Muhammad bin Khoozim 

ia berkata, haddatsanaa Al A’masy dari Mujaahid dari Thoowus dari Ibnu ‘Abbaas 
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Rodhiyallahu anhu ia berkata : ‘Nabi �  melewati 2 kuburan. Nabi � bersabda : “kedua orang  
ini sedang diadzab, tidaklah mereka diadzab karena sesuatu yang (dianggap) besar, salah 

satunya karena tidak memakai penghalang ketika kencing, sedangkan satunya lagi karena 

mengadu domba”. Lalu Beliau � meminta pelepah korma basah, lalu menyobeknya menjadi 

dua potong, masing-masing kuburan diletakan pelepah tadi diatasnya. Para sahabat 

Rodhiyallahu anhum bertanya : ‘wahai Rasulullah � kenapa engkau melakukan hal ini?. Nabi 

� menjawab : “semoga keduanya diringankan adzabnya selama pelepah tersebut belum  
kering”. 

Ibnul Mutsanaa berkata, haddatsanaa Wakii’ ia berkata, haddatsanaa Al A’masy ia berkata, 
aku mendengar Mujahid semisal ini “Ia tidak membersihkan air kencingnya”. 

HR. Muslim no. 703 

 
Biografi Perowi Hadits 

 
Semua perowinya telah berlalu keterangannya. 
 
Penjelasan Hadits : 

Wajibnya menjaga diri dari kencing. Bahkan Bani Isroil sangat berlebihan 
dalam masalah ini. Nabi � bersabda :  

ْوُل  مَا أََصاَبُه الْبـَ ْوُل َقَطُعوا  ُهمُ الْبـَ َهاُهمْ فـَُعذَب ِفى أَلَْم تـَْعَلُموا َما َلِقَى َصاِحُب بَِنى ِإْسَراِئيلَ َكانُوا ِإَذا أََصابـَ نـُْهمْ ـفَنـَ ِم
 قـَْبرِهِ 

“Bukankah kalian mengetahui, tidak seorang Bani Isroil yang mendapati air kencing yang 

menenpel pada pakainnya, melainkan mereka akan memotongnya, mereka dilarang (tidak 
bersuci) dari kencing, karena akan diadzab dalam kuburnya” (HR. Abu Dawud, dishahihkan 

oleh Imam Al Albani). 
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57 -  ِبىصلى اهللا عليه وسلم  -باب تـَرِْك الن-  اِس اَألْعَراِبىلن َوا  
ْلَمْسِجِد .  َحتى فَـَرَغ ِمْن بَْـوِلِه ِفى ا  

Bab 57 Nabi � dan Para Sahabatnya Membiarkan Arab 

Baduwi Sampai Selesai Kencingnya di Masjid 

 

Penjelasan : 

 

 Yakni ini adalah kisah yang masyhur, berkaitan dengan orang baduwi 
yang tiba-tiba datang di masjid dan langsung kencing di pojok masjid. 
Kisahnya dituturkan dengan runtut oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya 
dari sahabat Abu Huroiroh Rodhiyallahu anhu, kata beliau : 

ى  -صلى اهللا عليه وسلم-َأن َأْعَرابِيا َدَخلَ الَْمْسِجَد َوَرُسوُل اللِه  ٌس فََصل َدَة  -َجاِل تـَْيِن ُثم  -قَاَل ابُْن َعْب رَْكَع
ًدا َوالَ تـَْرَحْم َمَعَنا أََحًدا. اْرَحْمِنى َوُمَحم ُهمقَاَل الل 

 ِبىْرَت َواِسًعا «  -عليه وسلم صلى اهللا-فـَقَاَل الن ِد فََأْسرََع ». َلَقْد تََحج ى نَاِحيِة الَْمْسِج مْ يـَلَْبْث أَْن بَاَل ِف ُثم َل
 ِبىَهاُهُم الن َل  -صلى اهللا عليه وسلم-الناُس ِإلَْيِه فـَنـَ رِيَن ُصبوا « َوقَا َعثُوا ُمَعس رِيَن َوَلمْ تـُبـْ َما ُبِعثُْتْم ُمَيسَلْيهِ ِإن َع

الً ِمْن َماٍء  ا ِمْن َماٍء « َأْو َقاَل ». َسْج »ذَنُوًب  

“Seorang Baduwi masuk masjid, sedangkan pada waktu itu Rasulullah � sedang duduk di 

masjid, lalu Baduwi tersebut sholat –Ibnu ‘Abdah berkata : ‘baduwi sholat 2 rakaat’- la lu ia  
berdoa : ‘Ya Allah rahmati aku dan Muhammad, jangan engkau berikan rahmat seorang pun 

selain kami’. Nabi � pun berkata : “engkau telah membatasi rahmat Allah yang sangat luas”. 
Kemudian tiba-tiba baduwi tadi membuka celananya dan kencing di pojok masjid, orang-orang 

pun segera ingin menghardiknya, namun Nabi � mencegah mereka, Nabi � bersabda : 
“sesungguhnya kalian diutus untuk memudahkan, buka diutus untuk mempersulit, siram  

kencing tadi dengan secedok air atau Beliau � bersabda : “setimba air” (dishahihkan oleh 

Imam Al Albani). 
 
Berkata Imam Bukhori : 

219 -  ِبىالن َرنَا ِإْسَحاُق َعْن أََنِس بِْن َمالٍِك َأن ثـََنا َهماٌم أَْخبـَ ثـََنا مُوَسى بُْن ِإْسَماِعيلَ قَاَل َحد صلى اهللا  - َحد

ِد فََـقاَل  -عليه وسلم  ى الَْمْسِج َحتى ِإَذا فـََرغَ دََعا بَِماٍء فََصبُه َعَلْيهِ » . دَعُوُه « َرَأى أَْعَرابِيا يـَبُوُل ِف  
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81). Hadits no. 219 
“Haddatsanaa Musa bin Ismail ia berkata, haddatsanaa Hammaam, akhbaronaa Ishaaq dari 

Anas bin Malik Rodhiyallahu anhu bahwa Nabi �  melihat seorang arab baduwi yang kencing  

di masjid, lalu berkata  : “biarkan ia”, hingga ketika  telah selesai,  Beliau � meminta air untuk 

disiramkan di kencing tersebut”. 

 
Biografi Perowi Hadits 

 
Semua perowinya telah berlalu keterangannya. Hammaam adalah Ibnu 
Yahya sedangkan Ishaaq adalah ibnu Abdillah bin Abi Tholah. 
 
Penjelasan Hadits : 

1. Kelembutan Nabi � dalam mendakwahi umatnya, terutama mereka yang 
sangat awam. 

2. Kematangan cara berpikir Beliau � dalam menghadapi situasi yang 
terjadi secara tiba-tiba, seandainya Beliau membiarkan para sahabatnya 
menghardik Baduwi tadi, sehingga akhirnya Baduwi tersebut malah lari 
kemana-mana atau dipukuli beramai-ramai, tentu akan menjadi 
preseden buruk bagi dakwah Islam, karena bisa jadi kencingnya 
kemana-mana, atau Baduwi tersebut menderita sakit karena menahan 
kencing atau citra buruk dari masyarakat, seandainya terjadi keributan 
didalam masjid. 

3. Najisnya kencing manusia, sehingga perlu dicuci untuk 
menghilangkannya. 

4. Mungkin ini isyarat lembut dari Imam Bukhori yang menyindir orang-
orang yang kencing, namun tidak membuat penghalang atau tidak 
membersihkan air kencingnya, maka ini mirip dengan kelakuan Baduwi 
yang tidak berpendidikan. 
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باب َصب اْلَماِء عََلى اْلبَـْوِل ِفى اْلَمْسِجدِ  - 58  
Bab 58 Menyiramkan Air Untuk  

Menghilangkan Kencing di Masjid 

 

Penjelasan : 

 

 Yakni cara penanganan adanya air kencing di masjid. 
 
Berkata Imam Bukhori : 

220 -  هِ بُْن َعْبِد اللَرِنى ُعبـَْيُد الل ثـََنا أَبُو الَْيَماِن قَاَل َأْخبـََرنَا ُشعَْيٌب عَِن الزْهِرى قَاَل َأْخبـَ ِه بِْن ُعْتَبةَ بِْن َحد
َناَوَلُه الناُس ، فـََقاَل َلُهمُ النِبى َمْسُعوٍد أَن أَبَا ُهرَ  الَْمْسِجدِ فَـتـَ صلى اهللا عليه  -يـْرََة قَاَل قَاَم أَْعَراِبى فـََباَل ِفى 

ٍء ، فَِإنَما ُبِعثُْتمْ ُمَيسرِيَن ، َولَ «  -وسلم  وبًا مِْن َما الً ِمْن َماٍء ، َأْو ذَُن وا َدعُوُه َوَهرِيُقوا َعَلى بـَْوِلهِ َسْج َعُث ْم تـُبـْ
رِيَن  ُمَعس«  

82). Hadits no. 220 

“Haddatsanaa Abul Yamani ia berkata, akhbaronaa Syu’aib dari Az-Zuhriy ia berkata, 
akhbaronii Ubaidillah bin Abdullah bin ‘Utbah bin Mas’ud bahwa Abu Huroiroh 

Rodhiyallahu anhu berkata : ‘Baduwi berdiri, lalu kenc ing di Masjid, orang-orang pun akan 

menghardiknya, namun Nabi � berkata kepada mereka : “biarkan ia, siramilah bekas kencing  

dengan seciduk atau setimba air, sesungguhnya kalian hanya diutus untuk mempermudah 
bukan diutus untuk mempersulit”. 

 
Biografi Perowi Hadits 

 
Semua perowinya telah berlalu keterangannya. 
 
Berkata Imam Bukhori : 

رَنَا َيْحَيى بُْن َسِعيٍد قَاَل َسِمْعُت أََنَس بَْن َمالِ  - 221 َرنَا َعْبُد اللهِ قَاَل َأْخبـَ َداُن قَاَل َأْخبـَ ثـََنا عَْب َحد ِبىٍك َعِن الن- 
-م صلى اهللا عليه وسل  

83). Hadits no. 221 

“Haddatsanaa ‘Abdaan ia berkata, akhbaronaa Abdullah, ia berkata akhbaronaa Yahya bin 
Said ia berkata, aku mendendar Anas bin Malik dari Nabi �”. 
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Biografi Perowi Hadits 

 
Semua perowinya telah berlalu keterangannya. Abdaan adalah laqob untuk 
Abu Abdir Rokhman Abdullah bin Utsman bin Jabalah. Abdullah disini adalah 
Ibnul Mubarok dan Yahya bin Sa’id Al Anshori. 
 

ْلبَـْولِ  -م  58 باب يـَُهرِيُق اْلَماَء َعَلى ا  
Bab Mengalirkan Air Untuk Bekas Kencing 

 

Penjelasan : 

 

 Yakni bab ini masih dikaitkan dengan bab sebelumnya, jadi masih 
dianggap satu bab. 
 
Berkata Imam Bukhori : 

ُت أََنَس بَْن َمالٍِك قَاَل َجاءَ أَعْ  -م  221 ْحَيى بِْن َسِعيدٍ َقاَل َسِمْع َماُن عَْن َي دثـََنا ُسَلْي ٌد قَاَل َح ثـََنا َخاِل َحد َرابِى
َهاُهُم النِبى فـََباَل ِفى طَاِئَفةِ الَْمْسجِ  َمَر  -صلى اهللا عليه وسلم  -ِد ، فـََزَجرَُه الناُس ، فـَنـَ ى بـَْوَلهُ َأ لَما قََض ، فـَ

 ِبىهِ  -صلى اهللا عليه وسلم  -الن ْهرِيَق عََلْي َماٍء ، فَُأ وٍب ِمْن  ِبَذُن  
83). Hadits no. 221 

“Haddatsanaa Khoolid ia berkata, haddatsanaa Sulaiman dari Yahya bin Sa’id ia berkata, aku 
mendengar Anas bin Malik berkata : ‘datang seorang arab Baduiw la lu kencing dipojok 

masjid, maka orang-orang pun akan menghardikanya, namun Nabi � melarangnya, ke tika  

sudah selesai kencing, Nabi � memerintahkan untuk mengambil satu timba air, lalu 
disiramkan diatas kecingnya”. 

 

Biografi Perowi Hadits 

 
Semua perowinya telah berlalu keterangannya. Khoolid yaitu bin Makhlad 
dan Sulaiman yaitu ibnu Bilaal. Imam Bukhori meriwayatkan dari Anas dari 
Yahya bin sa’id dari dua jalan yakni dari Abdullah bin Mubarok dengan dari 
Sulaiman bin Bilaal. 
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Penjelasan Hadits : 

1. Cara membersihkan air kencing di masjid adalah cukup disiramkan air 
diatasnya, ini apabila lantai masjid dari tanah, karena dengan 
disiramkannya air akan lebih cepat membuatnya meresap kedalam 
tanah. Adapun masjid zaman sekarang yang umumnya lantainya 
menggunakan ubin, maka ia dipel sampai tidak terdapat lagi bekas 
kencingnya. 

2. Syariat Islam sebenarnya diturunkan untuk memudahkan manusia, 
sehingga pembawa benderanya harus bersikap demikian, tidak 
mempersulit urusan yang dimudahkan oleh Allah �. 

 
 
 

 

 

   



Penjelasan Shahih Bukhori Kitab Wudhu Hal 298 

 

باب بـَْوِل الصبْـَيانِ  - 59  
Bab 59 Kencingnya Bayi 

Penjelasan : 

 

 Yakni hukum terkait dengan kencingnya bayi laki-laki. Berkaitan 
dengan masalah hukum air kencing bayi laki-laki dan perempuan ada 3 
pandangan dari para ulama. Imam Shon’aniy dalam “Subulus Salam” 
berkata : 

ِجُب َغسْ  َحنَِفيِة ، َواْلَمالِِكيةِ : أَنُه َي لِلَْهاَدوِيِة ، َواْل َالثَُة َمَذاِهَب :  ِر النَجاَولِْلُعَلَماِء ِفي َذلَِك َث ُهَما َكَساِئ لِبـَْولِِهَما َعلَى ُل سَاِت ِقيَاًسا 
. صلُوا اْألََحاِديَث ، َوُهَو تَْـقِديٌم لِْلِقيَاِس َعَلى النَجاَساِت ، َوتَأَوَسائِرِ الن 

َال  رِيَةِ َفَكغَْيِرَها ِمْن النَجاَساِت ، عََمًال الثاِني َوْجهٌ لِلشافِِعيِة ، وَُهَو َأَصح اْألَْوُجهِ ِعْنَدُهْم : أَنهُ َيْكِفي النْضحُ ِفي ـبَْوِل اْلُغ َجا مِ َال اْل
حَ  نـَُهَما ، َوُهَو قـَْوُل " َعِلي " َعلَْيِه السَالمُ ، َوَعطَاٍء ، َواْل ْسَحاَق ، وَغَْيرِِهْم .بِاْألََحاِديِث اْلَوارَِدةِ بِالتـْفرِقَةِ بـَيـْ ْحَمَد ، َوِإ َسِن ، وََأ  

ِفيِهَما ، َوُهَو َكَالُم اْألَْوزَاِعي .َيْكِفي النْضحُ   
 
“Yang pertama pendapatnya Al Hadawiyyah, Al Hanafiyyah dan Al Malik iyyah, mereka 
berpendapat wajib mencuci kencingnya bayi lak i-lak i dan perempuan, sama sepert i 
najis lainnya, dikiaskan kepada kencing pada umumnya, mereka memalingkan hadits, 
lebih mengedepankan qiyas disbanding nash. 
Yang kedua, salah satu pendapat Syafi’iyyah dan ini yang rajih menurut mereka yakni, 
cukup diperciki air untuk kencing bayi lak i-laki t idak untuk bayi perempuan, ia 
disamakan sepert i najis lainnya, mereka beramal dengan hadits-hadist yang datang 
berkaitan dengan pembedaan diantara keduanya, ini juga pendapatnya sahabat Ali 
Rodhiyallahu anhu, ‘Athoo, Al Hasan, Ahmad, Ishaaq dan selainnya. 
Yang ketiga adalah semuanya diperciki baik bayi laki-lak i maupun perempuan, ini 
adalah pendapatnya Al Auzaa’iy”. 
 Barangkali yang rajih adalah pendapat Syafi’iyyah dan Hanabilah yang 
membedakan antara kencing bayi laki-laki yang cukup hanya diperciki saja 
dan kencingnya bayi perempuan, diikutkan kepada hukum najis sama 
seperti lainnya, wajih dicuci sampai hilang bekasnya. Dalil mereka 
berdasarkan riwayat-riwayat yang shahihah yang membedakan perlakuan 
terhadapnya, diantara dalilnya : 
1. Hadits Abu Samh � bahwa ia berkata, Rasulullah � bersabda : 

ْن بـَْوِل اْلَجاِرَيةِ ، َويـَُرش ِمْن بـَْوِل اْلغَُالمِ يـُغَْسلُ مِ   
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“dicuci kenc ingnya bayi perempuan dan diperciki kencingnya bayi laki- laki” (HR. Abu 
Dawud, dan Nasa’I, disahihkan oleh Imam Al Hakim dan Imam Al Albani). 

2. Hadits Ummu Qois binti Mihshoon yang nanti akan dibawakan oleh Imam 
Bukhori dalam bab ini. 

3. Hadits Ali bin Abi Tholib Rodhiyallahu anhu, kata beliau : 

هِ  َرُسوَل الل ِضيِع  -صلى اهللا عليه وسلم-َأنالر ْلغُالَِم َويـُْغَسلُ بَـْوُل « قَاَل ِفى بـَْوِل الُْغالَِم  ُح بَـْوُل ا يـُنَْض
َجِميعًا قَالَ ». اْلَجارَِيةِ  َما ُغِسالَ  مْ َيْطعََما فَِإَذا َطِع قـََتادَُة َوَهَذا مَا َل  

“Rasullah �  bersabda tentang air kencing bayi laki- laki yang masih menyusui : “Diperciki 
kencingnya bayi laki-laki dan dicuci kencingnya bayi perempuan”. 

Qotadah berkata : ‘hal ini selama bayi laki-laki belum makan, jika sudah makan maka 
keduanya juga dicuci’” (HR. Tirmidzi, dishahihkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Al 

Albani). 
4. Hadits Aisyah Rodhiyallahu anha, bahwa ia berkata : 

 ِبىالن كُ  -صلى اهللا عليه وسلم  -أُتَِى  يَُحن َعهُ الَْماءَ بَِصِبى َل َعَلْيِه ، فَأَتـْبـَ هُ ، فـَبَا  
“Nabi � didatangkan bayi laki-laki untuk ditahnik, lalu ia  kencing, Nabi �  mengalirkan 

air padanya” (HR. Bukhori). 

5. Hadits Ummu Kurzin Rodhiyallahu anha, bahwa ia berkata : 

النِبي َصلى اهللاُ َعَلْيهِ  هِ فََأَمَر ِبِه فـَُغِسلَ  أُتَِي  َلْت َعَلْي ْيهِ فَأََمَر ِبهِ فـَُنِضَح، َوأُتَِي ِبَجارَِيٍة فـَبَا َوَسلمَ ِبُغَالٍم فََـباَل َعَل  
“Nabi � didatangkan seorang bayi laki-laki, lalu mengencingi Beliau, maka beliau 
memerintahkan memericikinya. Lalu datang bayi perempuan, lalu mengencingiya, maka 

beliau memerintahkan mencuc inya” (HR. Ahmad, dikatakan Syaikh Syu’aib Arnauth :  
‘shahih lighoirihi’). 

6. Hadits Ummu Kurzin secara marfu bahwa Nabi � berkata : 

ْنَضُح َوـبَْوُل اْلَجارَِيةِ يـُْغَسلُ   بـَْوُل اْلغُالَِم يـُ
“Kencing bayi laki-laki diperc iki, sedangkan kencing bayi perempuan dicuci” (HR. Ibnu 

Majah, dishahihkan oleh Imam Al Albani). 
 
Berkata Imam Bukhori : 

َرنَا َماِلٌك َعْن ِهَشاِم بِْن ُعْرَوَة َعْن أَبِيِه عَ  - 222 ُد اللهِ بُْن يُوُسَف قَاَل أَْخبـَ ثـََنا عَْب َها َحدالُْمْؤِمِنيَن أَنـ ْن َعاِئَشةَ أُم
َعُه إِياهُ  -صلى اهللا عليه وسلم  -قَاَلْت أُتَِى َرُسوُل اللهِ  َعا بَِماٍء فَأَتْـبـَ ْوبِهِ ، فََد َل َعَلى ثـَ بَِصِبى ، فـََبا  

84). Hadits no. 222 
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“Haddatsanaa Abdullah bin Yusuf ia berkata, akhbaronaa Malik dari Hisyaam bin Urwah 
dari Bapaknya dari Aisyah Rodhiyallahu anhu Ummul Mukminin bahwa ia berkata :  

‘didatangkan bayi laki-laki, lalu mengencingi baju Beliau �, kemudian Beliau meminta air,  
lalu mengalirkan air padanya”. 

 

Biografi Perowi Hadits 

 
Semua perowinya telah berlalu keterangannya. 
 
Berkata Imam Bukhori : 

ِد اللهِ  - 223 لِه بِْن عَْب َهاٍب عَْن ُعبـَْيِد ال َرنَا َماِلٌك َعِن ابِْن ِش اللهِ بُْن يُوُسَف قَاَل أَْخبـَ ُد  ثـََنا عَْب بِْن ُعْتَبَة َعْن  َحد
،  -صلى اهللا عليه وسلم  -بٍْن َلَها َصِغيرٍ ، َلمْ يَْأُكِل الطَعاَم ِإَلى َرُسوِل اللِه أُم قـَْيٍس بِْنِت ِمْحصٍَن أَنـَها أََتْت بِا

يـَغِْسْلهُ  -صلى اهللا عليه وسلم  -فَأَْجَلَسُه َرُسوُل اللهِ  َماٍء فََـنَضَحُه َولَْم  َلى ثَـْوِبِه ، َفَدعَا ِب ِفى ِحْجرِِه ، فـَبَاَل َع  
85). Hadits no. 223 

“Haddatsanaa Abdullah bin Yusuf ia berkata, akhbaronaa Malik dari Ibnu Syihaab dari 
‘Ubaidillah bin Abdullah bin ‘Utbah dari Ummu Qois binti Mihshon bahwa ia  datang  

bersama dengan bayi laki-lakinya yang belum makan makanan menemui Rasulullah �, la lu 

Rasulullah � mendudukkan bayi tersebut di pangkuannya. Kemudian bayi tersebut 

mengencingi baju Nabi �, maka Beliau meminta air, kemudian memercikinya tidak 
mencucinya”. 
HR. Muslim no. 691 

 

Biografi Perowi Hadits 

 
Semua perowinya telah berlalu keterangannya, kecuali : 
 
1.   Nama : Ummu Qois Aminah binti Mihshon Rodhiyallahu anha   
 Kelahiran : - 
 Negeri tinggal : Madinah 
 Komentar ulama : Shahabiyyah. 
 Hubungan Rowi : Termasuk wanita yang berhijrah. 
 
(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib Ibnu 

Hajar) 
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Penjelasan Hadits : 

1. Dalam hadits Ummul Mukminin Aisyah Rodhiyallahu anha diatas, 
disebutkan bayi laki-laki secara mutlak, sedangkan pada hadits Ummu 
Qois Rodhiyallahu anhu terdapat tambahan bayi yang belum makan 
makanan, sehingga dalam masalah air kencing bayi laki-laki terdapat 
dalil yang menyebutkannya secara mutlak tanpa ada pembatasan, 
selama masih dikatakan bayi, maka diberlakukan hukum cukup 
memerciciki air kencingnya saja dan ada yang membatasi selama belum 
makan makanan. Bahkan dalam hadits Ali bin Abi Tholib Rodhiyallahu 
anhu diatas, ada perkataan dari rowi haditsnya yakni Qotadah yang 
secara tegas menyatakan bahwa hukum tersebut berlaku bagi bayi yang 
belum makan makanan. Sehingga apakah kemutlakan penyebutan bayi 
laki-laki ditaqyid (dibatasi) dengan belum makan makanan? Ataukah 
tetap berlaku kemutlakannya, dalam artian selama masih disebut bayi 
laki-laki maka hukumnya masih berlaku, sekalipun ia telah diberikan 
makanan tambahan selain air susu ibu? Jawabannya akan diberikan oleh 
Imam Mubarokfuriy dalam kitabnya “Tuhfatul Ahwadziy” : 

رَ  لِلَْفِظ اْلُغَالِم ِبَكْونِهِ  الشوَْكانِي ِفي النـْيِل : قـَْولُُه بـَْوُل اْلُغَالِم الرِضيِع َهَذا تـَْقيِيٌد  ي قَاَل  لَْفِظ الصِب  ِضيًعا َوَهَكَذا َيُكونُ تـَْقيِيًدا ِل
 َرِضَي الل تـََهى ، َورََوى أَبُو َداُودَ عَْن َعِلي ْوقُوفًا قَاَل يُْـغَسُل بـَْوُل َوالصِغيِر َوالذَكرِ اْلَوارِدَةِ ِفي بَِقيِة اْألََحاِديِث اِنـْ ُه َعْنُه َم

ُغَالِم مَا َلْم يَْطَعْم َورُِوَي ِمْن طَرِيِق اْلحَ  َجارِيَةِ وَيـُْنَضحُ بـَْوُل اْل َسِن َعْن أُمِه قَالَْت إِنـَها أَْبَصَرْت أُم َسلََمَة َتُصب اْلَماَء َعَلى اْل

َجارِيَةِ ، قَاَل اْلَحاِفُظ ِفي ا َنْت تَْـغِسُل بَْـوَل اْل ِإَذا طَِعَم َغَسلَْتُه وََكا َلْم يَْطَعْم َف اْلُغَالِم َما  لتـْلِخيِص سََنُدُه َصِحيٌح َورََواُه بـَْوِل 
لَْمْذُكورِ ِفي اْلبَااْلبـَيـْهَ  تـََهى . َوِفي َحِديِث أُم قـَْيٍس ا َحهُ اِنـْ َها َمْوقُوفًا أَْيًضا َوَصح ِب َدَخْلت بِاْبنٍ ِلي َعَلى ِقي ِمْن َوْجهٍ آَخَر َعنـْ

ْلَفْتحِ  اِفُظ ِفي ا ، قَاَل الَْح ْل الطَعاَم  اْلُمَرادُ بِالطَعاِم َما َعَدا اللبََن الذِي يـَْرَتِضُعهُ َوالتْمَر  النبِي َصلى اللهُ عَلَْيِه َوَسلمَ َلْم يَأُْك

لْ لَ  َلْم يَْحُص عَُقُه لِْلُمَداَواِة َوغَيْرَِها . فََكاَن الُْمَرادُ أَنُه  َحنُك بِهِ َواْلَعَسلَ الِذي يـَْل للبَِن َعَلى اِالْستِقْ الِذي ُي ِل ُه اِالْغِتَذاءُ بِغَْيِر ا َال
ِب َوَأْطَلَق ِفي الرْوَضةِ تـَبـًَعا ِألَْصِلَها ِفي َشْرِح ُمْسِلٍم َوَشْرِح الُْمَهذ َووِيُه َلْم يَْطَعْم وََلْم َيْشَرْب غَيـَْر  َهَذا ُمْقَتَضى َكَالِم النـأَن

لتـْنبِيهِ : اْلُمَرادُ أَنُه َلْم يَْأُكلْ  ي ُنَكِت ا َر َما يَُحنُك بِِه ، َومَا َأْشبـَهَهُ  اللبَِن ، َوقَاَل ِف َر اللبَِن َوغَيـْ غَيـْ  
“Syaukaniy berkata dalam “An-Nail” : ‘ucapannya bayi laki-laki yang menyusui’, ini 
adalah taqyid (pembatasan) bahwa bayi tersebut adalah yang masih menyusui, 
sehingga ini juga pembatasan untuk lafadz Shobiy kecil dan anak laki-lak i 
sebagaimana disebutkan dalam hadits-hadits lainnya’.  
Abu Dawud meriwayatkan dari Ali Rodhiyallahu anhu secara mauquf, beliau berkata 
: ‘dicuci bayi perempuan dan diperciki bayi lak i-laki selama belum makan makanan’. 
Diriwayatkan dari jalan Al Hasan dari Ibunya ia berkata : ‘aku melihat Ummu salam 
menyiramkan air diatas kencingnya bayi laki-laki selama ia belum makan makanan, 
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jika ia sudah makan makanan, beliau mencucinya dan beliau juga mencuci air 
kencingnya bayi perempuan’. 
Al Hafidz berkata dalam “At-Talkhiish dengan sanad yang shahih dan Baihaqiy juga 
meriwayatkan dari jalan lain secara mauquf dan juga dishahihkannya. Dalam hadits 
Ummu Qois yang telah disebutkan pada bab ketika beliau masuk bersama anak 
laki-lakinya yang belum makan makanan menemui Nabi �. Al Hafidz berkata dalam 
“Al Fath” : ‘yang dimaksud dengan makanan adalah selain air susu ibu yang mana 
bayi tersebut menyusu kepadanya, lalu kurma yang biasanya ditahnikkan kepada 
bayi yang baru lahir dan juga madu yang dilepet-lepeti (bs. Jawa) di mulut bayi, 
sebagai bentuk kasih sayang kepadanya dan semisalnya. Maka yang dikehendaki 
adalah bahwa bayi tersebut t idak mendapatkan kekenyangan selain air susu ibu  
ketika makan makanan tersebut. Ini adalah konsekuensi dari ucapan Nawawi dalam 
syarah Muslim dan syarah Muhadzab dan pemutlakan beliau bahwa bayi tersebut 
masih menyusu adalah mengikuti hukum asalnya, yakni bahwa ia tidak makan dan 
minum selain ASI. Nawawi berkata dalam “Nukat Tanbiih” : ‘yang diinginkan bayi 
tersebut belum makan selain ASI dan makanan tahnik dan yang semisalnya’”. 
Jadi kesimpulannya, yang mendapatkan keringanan adalah bayi 

laki-laki yang belum mendapatkan makanan tambahan selain 

ASI. Jika sudah diberikan makanan tambahan, maka 

diberlakukan hukumnya sama seperti bayi perempuan, yakni 

harus dicuci bekas kencingnya. 

2. Hikmah dari pembedaan antara bayi laki-laki dan perempuan dalam 
masalah kencingnya adalah karena Rasulullah � membedakannya, tidak 
dinukil dari Nabi � secara jelas alasan pembedaannya, kecuali kewajiban 
bagi kita menerima apa-apa yang Rasulullah � telah tetapkan bahwa hal 
tersebut memang dibedakan. 

3. Namun tidak sedikit ulama yang mencoba memberikan hikmah dari 
perbedaan tersebut, yang paling baik dalam menjelaskan adalah 
Syaikhul Islam Ibnul Qoyyim dalam kitabnya “Tuhfatul Maudud”, kata 
beliau : 
شق غسله الثاني  أحدها أن بول الغالم يتطاير وينشر هاهنا وهاهنا فيشق غسله وبول الجارية يقع في موضع واحد فال ي

أن حمل أن بول الجارية أنتن من بول الغالم ألن حرارة الذكر أقوى وهي تؤثر في إنضاج البول وتخفيف را ئحته الثالث 
 الغالم أكثر من حمل الجارية لتعلق القلوب به كما تدل عليه المشاهدة

“yang pertama, air kencing bayi lak i-laki terpencar dan menyebar kemana-mana, 
maka akan t imbul kesulitan untuk mencucinya, berbeda dengan bayi perempuan air 
kencing berada pada satu tempat, sehingga tidak menyulitkan mencucinya. Yang 
kedua air kencing bayi perempuan lebih pesing dibandingkan bayi laki-laki, karena 
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panas tubuh laki-laki lebih kuat dibandingkan perempuan, sehingga berpengaruh 
terhadap kejernihan air kencing dan ringan baunya. Yang ketiga, bayi laki-laki lebih  
sering digendong dibandingkan bayi perempuan, karena senangnya hati terhadap 
bayi laki-laki sebagaimana ini adalah realitas yang ada”. 
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باب اْلبَْـوِل قَائًِما َوَقاِعًدا - 60  

Bab 60 Kecing Dalam Posisi Berdiri dan Duduk 

 

Penjelasan : 

 
 Pembahasan kali ini berkaitan dengan tata cara kencing, apakah 
berdiri atau dengan posisi duduk/jongkok. Kebiasaan Rasulullah � adalah 
kencing dengan posisi duduk, sampai-sampai istri Beliau �, Ummul 
Mukminin Aisyah Rodhiyallahu anha berkata : 

ثَُكمْ َأن َرُسوَل اللِه  َجاِلًسا -صلى اهللا عليه وسلم-َمْن َحد قُوُه َما َكاَن يـَُبوُل ِإالبَاَل قَائًِما َفالَ تَُصد  
“Barangsiapa yang menceritakan kepada kalian bahwa Rasulullah � pernah kencing berdiri,  

maka jangan kalian benarkan, tidaklah Nabi � kencing, melainkan dalam posisi duduk” (HR. 

Nasa’I, Tirmidzi dan Ibnu Majah, dishahihkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Al Albani). 
 Namun Imam Bukhori sepertinya lebih condong kepada pendapat 
diperbolehkannya kedua posisi dalam kencing yaitu dalam kondisi berdiri 
dan duduk. Apa yang dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah Rodhiyallahu 
anha tidak bertentang dengan riwayat dari sahabat Khudzaifah Rodhiyallahu 
anhu yang menceritakan bahwa Nabi � pernah kencing berdiri, sehingga 
kalau kita kompromikan antara penafian sahabat Aisyah Rodhiyallahu anha 
dengan riwayat penetapan kencingnya Nabi � dalam posisi berdiri, bahwa 
Aisyah Rodhiyallahu anha melihat kebiasaan Nabi sholallahu alaihi wa salam 
kencing dengan posisi duduk ketika di rumah, sedangkan Khudzaifah 
rodhiyallahu anhu pernah melihat Beliau sholallahu alaihi wa salam kencing 
berdiri ketika di luar rumah. 
 
Berkata Imam Bukhori : 

أَِبى َواِئٍل عَْن ُحَذيـَْفةَ قَاَل  - 224 ثََـنا ُشْعَبُة َعِن األَْعَمِش َعْن  ثـََنا آَدُم قَاَل َحد َحد ِبىصلى اهللا عليه  -أََتى الن
بَِماٍء فـَتـََوضأَ  -وسلم  ُسَباَطةَ قَـْوٍم فـَبَاَل قَائًِما ، ُثم َدَعا بَِماٍء ، َفِجْئُتهُ   

85). Hadits no. 224 
“Haddatsanaa Adam ia berkata, haddatsanaa Syu’bah dari A l A’masy dari Abi Wail dari 

Khudzaifah rodhiyallahu anhu ia berkata : ‘Nabi sholallahu alaihi wa salam mendatangi 
tempat sampah suatu kaum, lalu Be liau kencing dengan berdiri,  la lu beliau meminta a ir, maka 

aku yang membawakan air untuk digunakan berwudhu”. 
HR. Muslim no. 647 
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Biografi Perowi Hadits 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya 
 

Penjelasan Hadits : 

1. Imam Ibnu Bathool dalam “Syarah Bukhori” (1/359) berkata : 
ا فمن دليل الحديث، ألنه إذا جاز البول قائًما فقاعًدا أجوز، ألنه  فى نص الحديث جواز البول قائًما، وأما البول قاعًد

 أمكن.
“dalam nash hadits in i terdapat dalil bolehnya kencing berdiri, adapun kencing 
dengan duduk termasuk dalam cakupan hadits, karena jika kencing berdiri saja 
diperbolehkan, maka kencing dengan duduk lebih diperbolehkan lagi, karena itu 
lebih mungkin”. 

2. Sebagian ulama memakruhkan kencing dengan berdiri dan alasan 
Rasulullah sholallahu alaihi wa salam kencing berdiri adalah ada 
beberapa kemungkinan : 
A. Rasulullah kencing berdiri karena pada waktu itu sedang luka di 

lututnya, sebagaimana diriwayatkan dalam hadits : 

 ِبىلن بَاَل قَائًِما ِمْن ُجْرٍح َكاَن بَِمآِبِضه -اهللا عليه وسلم صلى-َأن ا  
“Bahwa Nabi sholallahu alaihi wa salam kencing berdiri karena luka lutut” (HR. 

Baihaqi, Al Hakim dan selainnya). 
Hadits ini dinilai shahih oleh Imam Al Hakim, namun penilaian ini 
dibantah oleh Imam Adz-Dzahabi dalam “at-Talkhis”, kata beliau : 
‘Hamaad (salah satu perowinya-pent.) dinilai dhoif oleh Imam 
Daruquthni’. Hadits ini didhoifkan juga oleh Imam Al Albani. 

B. Imam Baihaqi menukil juga perkataan Imam Ahmad : 

ِقيَل َكانَِت اْلَعَرُب َتْستَ  هِ إِْذ َذاَك َوَجُع الصْلبِ َوقَْد  ْشِفى لَِوَجِع الصْلِب بِاْلبَْـوِل قَائًِما ، فـَلََعلُه َكاَن ِب  
“dikatakan bahwa orang arab biasa melakukan terapi sakit pinggang dengan 
kencing berdiri, maka kemungkinan Nabi sholallahu alaih i wa salam kencing 
berdiri karena sedang melakukan terapi”. 

C. Imam Baihaqi menukil juga dari Imam Syafií : 
ِجْد لِْلُقُعوِد َمَكانًا أَْو َمْوِضًعا َواللُه أَْعَلم  إِنَما فـََعلَ َذِلَك ألَنُه َلْم َي

“hanyalah Beliau sholallahu alaih i wa salam melakukan hal itu karena t idak 
didapati tempat untuk duduk, Wallahu A’lam”. 

3. Kami tutup dengan fatwa Lajnah Daimah Saudi Arabia yang pada waktu 
itu diketuai oleh Imam bin Baz : 

رقم  2001السؤال األول من فتوى   
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 س: هل تبول اإلنسان واقفا حرام أو حالل؟
وصحبه.. وبعد: ج: الحمد هللا وحده والصالة والسالم على رسوله وآله  

من حدثكم أن النبي صلى اهللا « ال يحرم تبول اإلنسان قائما لكن يسن له أن يتبول قاعدا لقول عائشة رضي اهللا عنها: 

ال قاعدا عليه وسلم كان يبول قائما فال ت باب وألنه  » صدقوه ما كان يبول إ رواه الترمذي وقال: هذا أصح شيء في ال
به شيء من رشاش بوله.استر له وأحفظ له من أن يصي  

خاري ومسلم عن  د بن ثابت رضي اهللا عنهم لما رواه الب لبول قائما عن عمر وعلي وابن عمر وزي وقد رويت الرخصة في ا

قائما« حذيفة رضي اهللا عنه عن النبي صلى اهللا عليه وسلم  وال منافاة بينه وبين حديث  »  أنه أتى سباطة قوم فبال 
ذلك لكونه في موضع ال يتمكن فيه من عائشة رضي اهللا عنها الح تمال أن يكون النبي صلى اهللا عليه وسلم فعل 

ناس أن البول قائما ليس بحرام وذلك ال ينافي أن األصل ما ذكرته عائشة رضي اهللا عنها من  الجلوس أو فعله ليبين لل

. نه سنة ال واجب يحرم خالفه  بوله صلى اهللا عليه وسلم قاعدا وأ
وصلى اهللا على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وباهللا التوفيق  

Soal : Apakah seorang yang kencing dengan berdiri itu haram atau 
halal? 
Jawab : tidak diharamkan seseorang untuk kencing berdiri, namun 
dianjurkan baginya untuk kencing dengan duduk, karena ucapan Aisyah 
rodhiyallahu anhu : ‘Barangsiapa yang meriwayatkan bahwa Nabi 
sholallahu alaihi wa salam kencing dengan berdiri, maka jangan 
benarkan, karena Beliau tidak kencing kecuali dengan duduk’. 
Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau berkata : ‘ini adalah yang paling 
shahih dalam bab ini, karena lebih tertutup dan lebih terjada dari terkena 
cipratan air kencing’. 
Telah diriwayatkan keringanan kencing berdiri dari Umar, Ali, Ibnu Umar 
dan Zaid bin Tsabit rodhiyallahu anhum, berdasarkan riwayat Bukhori-
Muslim dari Khudzaifah rodhiyallahu anhu dari Nabi sholallahu alaihi wa 
salam bahwa Beliau sholallahu alaihi wa salam mendatangi tempat 
sampah suatu kaum, lalu kencing berdiri. Hal ini tidak bertentangan 
antara hadits ini dengan hadits Aisyah rodhiyallahu anha, karena 
kemungkinan Nabi sholallahu alaihi wa salam melakukan hal itu di 
tempat yang tidak mungkin untuk duduk atau Beliau sholallahu alaihi wa 
salam melakukan itu dalam rangka mengajarkan manusia, bahwa 
kencing berdiri tidak haram. Hal ini tidak bertentangan karena asal apa 
yang disebutkan oleh Aisyah rodhiyallahu anha, kencingnya Nabi 
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sholallahu alaihi wa salam dengan duduk bahwa hal itu adalah sunnah, 
bukan wajib, sehingga haram yang menyelisihinya. 
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ِر بِاْلَحاِئطِ  - 61 َستباب اْلبَـْوِل ِعْنَد َصاِحِبِه َوالت  
Bab 61 Kecing ketika bersama Rekannya dan Membuat 

Penutup ketika Kencing dengan Suatu Penutup 

 

Penjelasan : 

Pada Pembahasan sebelumnya disebutkan bahwa Nabi sholallahu 
alaihi wa salam kencing berdiri ketika sedang melakukan perjalanan 
bersama para sahabatnya. Barangkali ada yang memahami bahwa ketika 
Nabi sholallahu alaihi wa salam kencing akan dilihat auratnya oleh para 
sahabatnya, maka disini Imam Bukhori menampilkan hadits yang 
menginformasikan bahwa Nabi sholallahu alaihi wa salam kencing dibalik 
sebuah penutup, sehingga para sahabat tidak melihat aurat Beliau sholallahu 
alaihi wa salam. Hanya saja Khudzaifah rodhiyallahu anhu melihat posisi 
tubuh Nabi sholallahu alaihi wa salam yang kencing sedang berdiri. 
 
Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا عُثَْمانُ  - 225 ثـَنَا َجرِيٌر َعْن َمْنُصوٍر َعْن أَبِى َواِئٍل َعْن ُحَذيـَْفةَ قَاَل رَأَيـُْتِنى أَنَا  َحد بُْن أَِبى َشْيَبَة قَاَل َحد

 ى َطةَ قـَْوٍم َخْلَف َحاِئٍط ، فـََقاَم َكَما يـَُقومُ أََحُدُكمْ فـََباَل ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -َوالنِب نـَتََماَشى ، َفأََتى ُسَبا
َعِقِبِه َحتى فـََرغَ فَ  ُتهُ ، فـَقُْمُت ِعْنَد  ِإَلى َفِجْئ انَْـتَبْذُت ِمْنهُ ، فََأَشاَر   

86). Hadits no. 225 

“Haddatsana Utsman bin Abi Syaibah ia berkata, haddatsanaa Jariir dari Manshuur dari Abi 
Wail dari Khudzaifah rodhiyallahu anhu ia berkata, saya melihat dengan mata  kepala sendiri,  

Nabi sholallahu alaihi wa salam berjalan mendatangi tempat sampah suatu kaum dibalik 
tembok, Beliau berdiri sebagaimana kalian berdiri, la lu aku mendekat, Beliau berisyarat 

kepadaku, maka aku berdiri di belakangnya sampai selesai”. 
HR. Muslim no. 648 

 

Biografi Perowi Hadits 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya 
 

Penjelasan Hadits : 

1. Disyariatkan ketika kencing untuk mencari tempat yang terhalang agar 
tidak kelihatan auratnya dari manusia. 



Penjelasan Shahih Bukhori Kitab Wudhu Hal 309 

 

2. Disyariatkan seorang murid memberikan pelayanan kepada gurunya 
dengan sesuatu yang layak. 
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باب اْلبَـْوِل ِعْنَد ُسَباَطِة قَـْومٍ  - 62  
Bab 62 Kencing di Tempat Sampahnya Suatu Kaum 

 

Penjelasan : 

Judul bab ini diangkat Imam Bukhori seolah-olah ingin membantah 
orang yang keras dalam masalah kencing berdiri. Al Hafidz dalam “Al-Fath” 
berkata : 

 ْحَمن ْبن اْألَْسوَِد َعْن أَبِيهِ " أَنْشدِيد فََأْخَرَج ِمْن طَرِيِق َعْبد الرَن اِْبن الُْمْنِذر َوْجه َهَذا التى َورََأى َرُجًال يـَبُوُل بـَي عَ أَبَا ُموَس ُه سَِم
َفة ِفي تـََعق قَائًِما فـََقاَل : وَ  َال قَاِعًدا " ُثم ذََكَر ِقصةَ بَِني ِإْسَرائِيلَ ، َوبَِهَذا يَْظَهُر ُمطَابـََقة َحِديث ُحَذيـْ ى أَِبي ُموسَىْيَحك أََف بِِه َعَل  

“Ibnul Mundzir menjelaskan sisi kerasnya, beliau meriwayatkan dari jalan Abdur 
Rokhman ibnul Aswad dari Bapaknya bahwa ia mendengar Abu Musa al-Asyáriy ketika 
melihat orang yang kencing berdiri berkata : ‘apa yang engkau lakukan, kenapa engkau 
t idak kencing dengan duduk?’, lalu disebutkan kisah bani Isro il. Maka dengan ini 
nampaklah kesesuain hadits Khudzaifah yang membantah Abu Musa rodhiyallahu 
anhumaa”. 
 
Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا ُشْعَبةُ عَْن َمْنُصورٍ َعْن أَِبى َواِئٍل قَاَل َكاَن أَبُو ُموَسى األَ  - 226 َحد ُد بُْن َعرَْعرََة قَاَل  ثـََنا ُمَحم َحد ْشَعرِى
ْوِل َويـَقُوُل ِإن بَ  دُ ِفى الْبـَ مَْسَك ، أََتى ُيَشد ِنى ِإْسَرائِيَل َكاَن ِإَذا أََصاَب ثَـْوَب أََحِدِهمْ قـََرَضهُ . فـََقاَل ُحَذيـَْفةُ لَْيَتُه َأ

اَطةَ قَْـوٍم فـَبَاَل قَائًِما -صلى اهللا عليه وسلم  -َرُسوُل اللِه  ُسَب  
87). Hadits no. 226 

“Haddatsana Muhammad bin Árárah ia berkata, haddatsanaa Syu’bah dari Manshuur dari 
Abi Wail ia berkata, Abu Musa al-Asyáriy rodhiyallahu anhu sangat keras dalam masalah 

kencing, beliau berkata  : ‘se sungguhnya Bani Isroil,  jika a ir kencingnya mengenai pakaian 
mereka, maka mereka akan menggunting bekas terkena najis’. Khudzaifah rodhiyallahu anhu 

berkata : ‘sekiranya ia berhenti, Rasulullah sholallahu alaihi wa salam mendatangi tempat 

sampah suatu kaum, lalu kencing berdiri”. 
HR. Muslim no. 648 

 

Biografi Perowi Hadits 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya 
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Penjelasan Hadits : 

1. Dalam riwayat Muslim Khudzaifah rodhiyallahu anhu berkata : 

هِ  ِنى أَنَا َوَرُسوُل الل دُ َهَذا التْشِديَد فَـَلَقْد َرأَيـُْت َصاِحَبُكمْ الَ ُيَشد نـَتََماَشى  -صلى اهللا عليه وسلم-لََوِدْدُت َأن
َخْلَف َحاِئٍط  فـَقَاَم َكَما يـَقُومُ َأَحُدُكمْ فـََباَل فَانـْتََبْذُت ِمْنُه فََأَشاَر ِإَلى َفِجْئُت فـَُقْمُت ِعْنَد َعِقِبهِ فَأََتى ُسَباَطًة 

 َحتى فـَرَغَ 

“Saya berharap teman kalian tidak keras dalam masalah ini, aku te lah melihat dengan 

mata kepalaku sendiri, Rasulullah sholallahu alaihi wa salam berjalan, lalu mendatangi 
tempat sampah suatu kaum dibalik dinding, Beliau berdiri seperti berdirinya kalian, lalu 

kencing, aku mendekat dan beliau berisyarat, la lu aku datang dan berdiri di belakangnya, 
sampai Beliau sholallahu alaihi wa salam selesai kencingnya”. 
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مِ  - 63 باب َغْسِل الد  
Bab 63 Mencuci Darah 

 

Penjelasan : 

Yang dimaksud dengan darah disini adalah darah haidh, karena nanti 
Imam Bukhori akan menurunkan dua buah hadits dalam bab ini berkaitan 
dengan wanita haidh. Imam al-Áini dalam “Úmdahtul Qoriy” berkata : 

الحيض في بيان  . أي هذا باب في بيان حكم غسل الدم بفتح الغين وأراد به دم  والمناسبة بين البابين ظاهرة ألن كال منهما 
ففي األول عن البول وفي الثاني عن الدم وكالهما في النجاسة سواء  إزالة النجاسة 

“yaiu bab tentang penjelasan hukum mencuci ad-Dam (darah) dengan difathah Áin-nya 
dan yang dimaksud adalah darah haidh.  Hubungan antara bab ini dengan sebelumnya 
adalah, kedua bab berkaitan dengan cara menghilangkan najis, di bab sebelumnya 
berkaitan dengan kencing dan di bab ini berkaitan dengan darah, keduanya dalam 
masalah najis sama”. 
 
Berkata Imam Bukhori : 

َماَء قَالَ  - 227 ثـَْتِنى فَاِطَمُة َعْن أَْس ثـََنا َيْحَيى عَْن ِهَشاٍم َقاَل َحدى قَاَل َحدُد بُْن الُْمثـَن ثـََنا ُمَحم ْت َجاَءِت َحد
 ِبىَل  -عليه وسلم  صلى اهللا -اْمَرَأةٌ الن ا َتِحيُض ِفى الثـْوِب َكْيَف َتْصَنُع قَا َت ِإْحَداَن َلْت أََرأَْي هُ ، ثُم « فـََقا َتُحت

ُحهُ َوُتَصلى ِفيِه  »تـَْقُرُصهُ بِالَْماِء ، َوتـَنَْض  
88). Hadits no. 227 
“Haddatsana Muhammad bin bin a l-Mutsanaa ia berkata, haddatsanaa Yahya dari Hisyaam 

ia berkata, haddatsani Fatimah dari Asmaa’ Rodhiyallahu 'anhu ia berkata : ‘seorang wanita  
datang kepada Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam, ia berkata : ‘bagaimana pendapat engkau 

jika salah seorang dari kami darah haidhnya mengenai pakaian, apa yang harus dilakukan?’.  
Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam menjawab : “engkau kerik, lalu diperciki dengan air,  

kemudian dibasuh dengan air, baru digunakan untuk sholat”. 
HR. Muslim no. 701 

 

Biografi Perowi Hadits 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya. Yahya disini adalah 
ibnu Sa’id al Qohthoon dan Hisyaam adalah ibnu Urwah bin az-Zubair. 
Fatimah adalah bintu al-Mudzir bin az-Zubair, sepupu sekaligus istri 
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Hisyaam. Asmaa’ Rodhiyallahu 'anha adalah bintu Abu Bakar ash-Shidiiq 
Rodhiyallahu 'anhu, istrinya Zubair bin al-Awwaam. 
 

Berkata Imam Bukhori : 

َلْت  - 228 بِيهِ َعْن َعائَِشَة قَا ْرَوَة َعْن َأ ثـََنا ِهَشامُ بُْن ُع ثـََنا أَبُو ُمَعاِوَيَة َحد ٌد قَاَل َحد ثـََنا ُمَحم َجاَءْت فَاِطَمُة َحد
 ِبىلن ْطُهُر ،  -وسلم صلى اهللا عليه  -ابـَْنُة أَِبى ُحبـَْيٍش ِإَلى ا هِ ِإنى امَْرأَةٌ أُْسَتَحاُض َفالَ َأ َلْت يَا َرُسوَل الل فـََقا

َحْيٍض ، فَِإَذا أَقـْبـََلْت «  -صلى اهللا عليه وسلم  -أَفََأدَعُ الصالََة فـََقاَل َرُسوُل اللهِ  الَ ، ِإنَما َذِلِك ِعْرٌق ، َولَْيَس ِب
مَ ثُم َصلى َحْيَضُتِك َفَدِعى الصالََة ،  ى » . َوِإذَا َأْدبـََرْت فَاْغِسِلى َعْنِك الد الَةٍ « قَاَل َوقَاَل أَِب ُكل َص َوضِئى ِل ُثم تـَ

»، َحتى َيِجىءَ َذلَِك الَْوْقُت   
89). Hadits no. 228 
“Haddatsana Muhammad ia  berkata, haddatsanaa Abu Mu’awiyyah, haddatsanaa Hisyaam 

bin Urwah dari Bapaknya dari Aisyah Rodhiyallahu 'anha ia berkata : ‘Fatimah binti Abi 
Khubaisy mendatangi Nabi Sholallahu 'a laihi wa salaam, lalu bertanya : ‘Wahai Rasulullah 

saya adalah wanita yang istihadhoh, tidak pernah suci, apakah saya harus meninggalkan 
sholat?’. Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam menjawab : “jangan, itu hanyalah peluh, bukan 

haidh, jika engkau mendapatkan waktu kebiasan haidhmu, maka tinggalkan sholat, jika telah 

berlalu masa haidh, bersihkanlah darah tersebut, lalu sholat”. 

Hisyam berkata, Bapakku berkata : “la lu engkau berwudhu se tiap kali sholat sampai datang  
waktu sholat lagi”. 
HR. Muslim no. 779 

 

Biografi Perowi Hadits 

Muhammad disini adalah ibnu Salaam al-Bakindiy perowi yang tsiqoh 
tsabat; lalu Abu Mu’awiyyah adalah Muhammad bin Haazim, perowi tsiqoh 
dipakai juga oleh Imam Muslim. 
 

Penjelasan Hadits : 

1. Dalam hadits no. 227 terdapat penjelasan bagaimana cara mencuci 
darah haid, yaitu dengan dikerik darahnya, sambil diperciki air agar 
bekasnya dapat hilang, baru kemudian dicuci seperti pakaian pada 
umumnya. Dalam riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan selainnya, 
dishahihkan oleh Imam Al Albani, dari Ummu Qois bintu Mihshoon 
Rodhiyallahu 'anha beliau berkata : 
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يِه «يَُكوُن ِفي الثـْوِب قَاَل:  تـَقُوُل: َسأَْلُت النِبي َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلمَ َعْن َدِم اْلَحْيضِ  يهِ بِِضْلٍع، َواْغِسِل ُحك
»بَِماٍء َوِسْدرٍ   

“aku bertanya kepada Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam berkaitan dengan darah haidh 

yang mengenai pakaian, Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam bersabda : “keriklah dengan 

dahan, lalu cucilah dengan air dan daun bidara”. 

2. Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa salah satu syarat sholat adalah 
sucinya pakaian yang dikenakan, karena Nabi Sholallahu 'alaihi wa 
salaam memerintahkan para wanita yang pakaiannya terkena darah 
haidh untuk membersihkannya terlebih dahulu. 

3. Syariat mewajibkan para wanita untuk bersungguh-sungguh dalam 
membersihkan darah haidh yang menempel di pakaian, sampai-sampai 
mereka diperintahkan untuk menggosok-gosok bekas darahnya, bisa 
menggunakan dahan, atau bahan apa saja yang dapat menghilangkan 
najis tersebut, bahkan jika tidak menemukan alat untuk mengeriknya, 
bisa menggunakan kuku, sebagaimana dalam hadits Aisyah Rodhiyallahu 
'anhu berikut : 

له بريقها ثم يكون إلحدانا الدرع فيه تحيض ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه بريقها ـ وفى رو  ايةـ  تب
 تقصعه بظفرها

“salah seorang wanita memiliki pakaian (yang biasa dipakai dalam rumah) dan ia sedang  

haidh, la lu ia melihat pada pakainnya ada sete tes darah haidh, maka ia langsung  

membersihkannya dengan ludah”. Dalam riwayat lain : ‘ia memberi ludah, lalu 
membersihkannya dengan kukunya” (Imam Al Albani dalam Irwa’ul Gholil (no. 182) 

menshahihkannya dan mengatakan riwayat ini berasal dari sunan Abu Dawud). 
4. Setelah berusaha untuk membersihkan darah haidh, namun 

kenyataannya bekas darah belum juga hilang sempurna, karena darah 
bersifat cair sehingga meresap dalam pori-pori kain dan ia memiliki 
pigmen warna yang membuat kain kelihatan bekas warna tersebut. 
Berdasarkan prinsip syariat Islam yang tidak memberatkan umatnya, 
maka Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam telah mengajarkan hal tersebut. 
Abu Huroiroh Rodhiyallahu 'anhu meriwayatkan : 

ِلي إال ثـَْوٌب َواِحٌد َوأَنَا َأِحيُض ِفيهِ قَاَل : فَإِ  َذا َطُهْرت َأن َخْوَلةَ بِْنَت َيَساٍر قَاَلْت : يَا َرُسوَل اللِه لَْيَس 
يَْخُرْج أَثـَرُُه ؟ قَاَل : َيْكِفيك الَْماُء وََال فَاْغِسِلي َمْوِضَع ا ِم ُثم َصلي ِفيِه قَاَلْت : يَا َرُسوَل اللهِ إْن لَْم  لد

 َيُضرك أَثـَرُهُ 
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“bahwa Khoulah binti Yasaar Rodhiyallahu 'anha bertanya : ‘wahai Rasulullah, aku 
tidak memiliki pakaian kecuali satu saja dan pada waktu haidh saya menggunakan pakain 

tersebut?’. Nabi Shola llahu 'a laihi wa salaam menjawab : “jika engkau sudah suci,  
bersihkanlah bekas darahnya, la lu sholat menggunakan pakaian (yang sudah dicuci 

tersebut)”. Tanyanya lagi : ‘wahai Rasulullah, bagaimana jika bekas darahnya tidak juga  
hilang?’. Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam menjawab : “dikerik dengan air dan tidak 

mengapa bekasnya (jika masih ada)”. 
5. Dalam hadits no. 278 terdapat dalil juga untuk membersihkan darah 

haidh, lalu bagaimana dengan darah istihadhoh, maka kondisinya seperti 
orang yang memiliki penyakit beser (yaitu kencing terus-menerus). 
Dalam fatawa Islam sual wa jawab (no. 22843) dinukil fatwa dari Imam 
Ibnu Utsaimin berikut :  

ريح والدم الخارج من الفرج نواقض للوضوء ، واهللا سلس البول وسلس الريح حكمهما حكم االستحاضة ، والبول وال
شكرون } المائدة /  تعالى يقول : { ما يريد اهللا ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم ت

البقرة /  6 يريد بكم العسر }  ليسر وال  اهللا بكم ا : { يريد  ال تعالى  بأن يتوض 185، وق ئوا لكل ، ولذلك رُخص لهؤالء 
دم أثناء هم ريح أو بول أو  الصالة . صالة بعد دخول وقتها ، ويصلون على حالهم هذا وإن خرج من  

انقطاعه وجب عليه أن  يمكنه أداء الصالة في وقت  حَدثه مستمراً ، فإن كان متقطعاً بحيث  وهذا الحكم فيمن كان 
في الوقت عثيمين :قال الشيخ ابن  الذي ينقطع فيه الحدث . يتوضأ ويصلي   

 المصاب بسلس البول له حاالن :
ع شيء بالمثانة نزل : فهذا يتوضأ إذا دخل الوقت  األولى : إذا كان مستمّراً عنده بحيث ال يتوقف ، فكلما تجم

. ويتحفظ بشيء على ه ما خرج  ي وال يضرفرجه ، ويصل  
أو ربع ساعة  ا ينتظر حتى يتوقف ثم يتوضأ ويصلي ، ولو الثانية : إذا كان يتوقف بعد بوله ولو بعد عشر دقائق  : فهذ

الجماعة فاتته صالة  
“orang yang kencing beser dan kentut beser, hukumnya sama dengan hukum 
ist ihadhoh. Kencing, kentut dan darah yang keluar dari kemaluan adalah pembatal 
wudhu. Allah berfirman : {Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak 

membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur} 
[QS. Al Maidah : 6] dan firmannya : {Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak 

menghendaki kesukaran bagimu} [QS. Al Baqoroh : 185]. Oleh karenanya mereka 
diberikan keringan untuk berwudhu setiap kali sholat setelah masuk waktunya, lalu  
mereka sholat dengan kondisi tetap sepert i itu, sekalipun kentut, kencing dan darah 
itu tetap keluar pada saat sholat. Ini adalah hukum bagi yang hadatsnya terus 
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keluar, jika ia t idak terus-menerus yang mana ia masih mungkin melaksanakan  
sholat ketika hadatsnya berhenti, maka wajib baginya berwudhu dan sholat pada 
waktu hadatsnya berhenti. 
Imam Ibnu Utsaimin berkata : ‘penyakit beser kencing ada dua keadaan : 
A. Jika ia terus-menerus dimana t idak mungkin berhenti, maka ia memakai 

sesuatu yang dapat menahan kencing tersebut berceceran (pakai pampers-
pent.) , lalu ia berwudhu ketika masuk waktu sholat dan menjaga agar 
kencingnya t idak berceceran dan ia sholat tidak masalah hal tersebut. 

B. Jika kencingnya dapat berhenti sekalipun hanya 10 menit atau seperempat jam, 
maka ia menunggu kencingnya berhenti lalu berwudhu dan sholat, sekalipun ia 
dapat terluput dari sholat jama’ah. 

6. Berkaitan dengan tambahan ucapan Hisyaam dari Bapaknya Urwah bin 
Zubair berkaitan perintah kepada wanita mustahadhoh untuk berwudhu 
setiap kali sholat, maka tambahan ini marfu’ kepada Nabi Sholallahu 
'alaihi wa salaam melalui jalan lain. Kami memiliki risalah yang 
menjelaskan hal ini secara luas, silakan merujuknya bagi yang berkenan. 
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باب َغْسِل الَْمِنى َوفَـرِْكِه َوَغْسِل َما يُِصيُب ِمَن اْلَمْرَأةِ  - 64  
Bab 64 Mencuci Mani dan Menggosoknya serta Mencuci 

Sesuatu yang Terkena Mani Istri 

Penjelasan : 

Imam al-‘Aini berkata menjelaskan judul bab ini dalam “Umdhatul 
Qory” : 

يابسا  أي هذا باب في بيان حكم غسل المني عند كونه رطبا وبيان حكم فركه عند كونه 
“bab ini menjelaskan hukum mencuci mani ketika kondisinya basah dan menjelaskan 
hukum menggosoknya jika kondisinya sudah mengering” 
Kemudian untuk penggalan kalimat kedua, Al Imam berkata : 

 أي وفي بيان غسل ما يصيب الثوب أو الجسد من المرأة عند مخالطته إياها
“yaitu penjelasan penjelasan mencuci sesuatu yang mengenai pakaian atau tubuh, 
berupa mani istri ket ika berhubungan dengannya”. 

Para ulama berbeda pendapat mengenai kesucian mani sebagai 
berikut : 
A. Mani adalah Najis, pendapat ini dianut oleh Imam Abu Hanifah, Imam 

Laits, Imam Sufyan ats-Tsauri, Imam Malik dan para pengikutnya. Namun 
mereka berbeda pendapat didalam cara menghilangkan mani, Imam Malik 
mengatakan harus dicuci, tidak sah jika hanya digosok, sedangkan Imam 
Abu Hanifah dicuci jika basah dan digosok jika kering, adapun Imam ats-
Tsauri sekalipun digosok sudah mencukupi. 

B. Mani adalah suci, ini adalah pendapatnya Imam Syafi’I, Imam Ahmad, 
Imam Ishaq bin Rohawiyah, Imam Abu Tsaur dan para pengikutnya. 
Imam Nawawi menisbatkan pendapat ini kepada mayoritas ahlu hadits. 
Diriwayatkan bahwa ini adalah pendapatnya Ali bin Abi Tholib, Sa’ad bin 
Abi Waqqoosh, Ibnu Umar dan Aisyah Rodhiyallahu anhum ajma’in. 

Dalil bagi madzhab yang mengatakan najisnya mani diantaranya : 
• Terdapat riwayat berkenaan untuk mandi karena keluar mani, menurut 

mereka mandi tidaklah ditujukan kecuali untuk sesuatu yang najis. 
• Mereka berdalil dengan hadits dari ‘Ammaar Rodhiyallahu anhu bahwa 

Nabi Sholallahu 'alaihi wa Salaam bersabda : 

ِم َوالَْقْيء لد َوالْبـَْوِل َوالَْمْذِي َوالَْمِني َوا  إنَما نـَْغِسُل الثـْوَب ِمْن اْلغَائِِط 
“sesungguhnya hanyalah kami mencuci pakaian karena terkena tahi, a ir kencing, madzi, 

mani, darah dan muntahan” (HR. Bazaar dan Abu Ya’laa serta selainnya, namun hadits 
ini didhoifkan oleh Imam Syaukani dalam “Nailul Author”). 
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• Mereka mengkiyaskan mani dengan sisa-sisa yang keluar dari tubuh 
seperti air kencing, tahi dan madzi. Lagi pula mani keluar dari kemaluan, 
sebagaimana air kencing yang keluar dari tempat itu juga. 

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa mani suci, mereka 
berdalil dengan hadits di bab ini yaitu perbuatan Aisyah Rodhiyallahu anha 
yang mencuci baju Rasulullah Sholallahu 'alaihi wa Salaam dan masih 
terlihat bekas cucian tersebut dan Beliau tetap melakukan sholat. 

Pendapat terakhir inilah yang penyusun anggap paling rajih, yakni 
sucinya air Mani. Hal ini diperkuat juga dengan perkataan Ibnu Abbas 
Rodhiyallahu anhu : 

، َأْو الُْمَخاطِ لَْمِني ُيِصيُب الثـْوَب أَِمْطهُ عَْنَك قَاَل َأَحُدُهَما بُِعوٍد، أَْو إْذِخرٍَة َوإِنَما ُهَو بَِمْنزَِلةِ الُْبَصاقِ أَنُه قَاَل ِفي ا  
“bahwa beliau Rodhiyallahu anhu berfatwa tentang mani yang mengenai baju, yaitu gosoklah 

dengan dahan atau batang idkhir, karena ia seperti ingus dan dahak”. 
Hadist ini diriwayatkan oleh Imam Syafi’I dalam Al Umm, Imam Al Albani 
dalam “Adh-Dhoifah” (no. 948) setelah menyebutkan hadits ini : 

م  قلت : و هذا سند لشافعي ث صحيح عن ابن  قال : " هذاصحيح على شرط الشيخين ، و قد أخرجه البيهقي من طريق ا
 عباس من قوله ، و قد روي مرفوعا ، و ال يصح رفعه

“sanad ini shah ih atas syarat Bukhori-Muslim, Baihaq i meriwayatkan dari jalan Imam 
Syafi’I lalu berkata : ‘ini shahih dari perkataan Ibnu Abbas Rodhiyallahu anhu (secara 
mauquf), telah diriwayatkan secara marfu’, namun t idak shahih pemarfuannya”. 
Benar hadits ini juga diriwayatkan secara marfu’ namun tidak shahih, Imam 
Al Albani telah menjelaskan sebab pelemahannya, silakan merujuk di kitab 
tersebut bagi yang mau. 

Imam Syafi’I dalam “Al Umm” (1/73) menyanggah orang-orang yang 
mengatakan najisnya mani, karena ada perintah mandi : 

ُغسْ  ا اْل َجاَسِة َما يَْخُرُج إنَم ِمْن َن ُغْسُل لَْيَس  : اْل ُه قـُْلنَا ز َوَجل  -ْلَق ُل َشْيٌء تـََعبَد اللُه بِِه اْلخَ فَِإْن قَاَل قَاِئٌل فـََقْد يـُْؤمَُر بِاْلغُْسِل ِمْن َع
َالِل َوَلْم  - لَْفْرِج اْلَح ي ا َذا َغيَب َذَكرَُه ِف ت الرُجَل إ ِقيَل أَرَأَْي ى َذلَِك؟  ِه فَإِْن قَاَل قَاِئٌل َما َدل َعَل أَْوَجْبت َعلَْي ُه َماٌء َف أِْت ِمْن َي

َجاَسةٌ  َل، َولَْيَسْت ِفي اْلَفْرِج َن  اْلغُْس
“Jika ada yang bertanya : ‘sungguh telah ada perintah untuk mandi karena keluar 
mani’. Kami jawab : ‘mandi bukan karena najis yang keluar darinya, hanyalah mandi 
disini dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla’. Jika ia bertanya lagi apa 
dalilnya?, jawab : ‘bukankah engkau melihat seorang laki-lak i jika kemaluannya telah 
tenggelam dalam kemaluan wanita yang halal, sekalipun t idak keluar mani, ia wajib  
untuk mandi dan pada saat itu di kemaluannya t idak ada najis (baca mani)”. 

Beliau juga menyanggah lagi masih dalam kitab yang sama (1/74) : 
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َساٍر  ِن َي َن ْب بِيِه َعْن ُسلَْيَما ْيُموٍن رََوى َعْن َأ ْبَن َم َرو  ي ِمْن ثـَْوِب َرُسوِل «فَِإْن قَاَل قَاِئٌل فَِإن َعْم ِسُل الَْمِن ا كَاَنْت تَْـغ َة أَنـَه َعْن َعائَِش
ِه َوَسلَم  -اللِه  : َهذَ » -َصلى اللُه َعلَْي ـثَْوِب رَُسوِل اللِه قـُْلنَا رُُكُه ِمْن  أَفـْ ْولَِها ُكْنت  ِخَالٍف لَِق ا فـَلَْيَس ِب َجَعلْنَاُه ثَابًِت َصلى اللُه  - ا إْن 

لَِمْسِحِه َعلَى ُخفْيِه يـَْوًما ِمْن  -َعلَْيِه َوَسلَم  َقَدَميِْه ُعْمَرُه ِخَالفًا  َصلي ِفيِه َكَما َال َيُكوُن غُْسُلُه  ا  ُثم ُي َسَح َعِلْمَن أَياِمِه وََذلَِك أَنُه إَذا َم
َحتِه َوتُْجِزئُ  ْجِزُئ الصَالُة ِب ْجِزُئ الصَالُة بِاْلَمْسِح َوتُْجِزُئ الصَالُة بِاْلغُْسِل وََكَذلَِك ُت ُهَما  أَنُه ُت الصَالُة بِغُْسِلِه َال أَن َواِحًدا ِمنـْ

 َمَع أَن َماَن ْبنِ  ِخَالُف اْآلَخِر  ْيُموٍن إنَما ُهَو رَْأُي ُسلَْي ِه غََلَط َعْمرِو ْبِن َم َخافُوَن ِفي ائَِشَة ُهْم َي َساٍر َكَذا َهَذا لَْيَس بِثَابٍِت َعْن َع  َي
َهَذا اْلقَ  َة ِخَالُف  َأَحب إلَي َوَقْد رُِوَي َعْن َعائَِش ُه  فاُظ أَنُه قَاَل ُغْسُل ُه الُْح ْوِل وَلَْم َيْسَمْع ُسلَْيَماُن َعِلْمنَاُه ِمْن َعاِئَشَة َحْرفًا َحفَِظُه َعْن

ْرَسل نـَْها َكاَن ُم  َقط َولَْو رََواُه َع
“Jika ada yang berkata : ‘’Amr bin Maimuun telah meriwayatkan dari Bapaknya dari 
Sulaiman bin Yasaar dari Aisyah Rodhiyallahu anha bahwa beliau mencuci mani yang 
menempel di baju Rasulullah Sholallahu 'alaihi wa Salaam’. Kami katakan : ‘ini jika kita 
anggap tsabit, maka tidak menyelisih i perkataan Aisyah Rodhiyallahu anha yang 
mengerik baju Rasulullah Sholallahu 'alaihi wa Salaam, lalu sholat, sebagaimana beliau 
(meriwayatkan) bahwa Nabi Sholallahu 'alaihi wa Salaam tidak mencuci kedua telapak 
kakinya pada saat Umroh menyelisihi riwayat bahwa Nabi Sholallahu 'alaihi wa Salaam 
mengusap kedua khufnya pada suatu hari.  
Yang demikian bahwa jika Aisyah mengusap mani, maka kita mengetahui bahwa sah 
sholat dengan baju yang terkena mani yang diusap, sah sholat dengan dicuci, sah 
sholat dengan dikerik dan sah sholat dengan dicuci, t idak ada pertentangan diantara hal 
tersebut. Sekalipun sebenarnya riwayat ini tidak tsabit dari Aisyah Rodhiyallahu anha, 
para ulama khawatir ini adalah kekeliruan ‘Amr bin Maimuun bahwa hal tersebut adalah 
pendapat pribadinya Sulaiman b in Yasaar, demikian yang dihapal para Hufadz  dari 
Sulaiman bahwa ia berkata : ‘mencucinya lebih aku sukai’. Telah diriwayatkan dari 
Aisyah Rodhiyallahu anha yang menyelisihi hal ini yang t idak didengar oleh Sulaimanm 
sehingga kami tahu dari Aisyah Rodhiyallahu anha satu kalimat saja, seandainya ia 
meriwayatkan dari Aisyah maka hal ini adalah mursal”. 

Sebelumnya (1/73) Imam Syafi’I berkata : 
مَ  ِمْن  ل بََدَأ َخْلَق آدََم  ، فَإِْن قَاَل قَاِئٌل فََما اْلَمْعقُوُل ِفي أَنُه لَْيَس بِنَِجٍس فَِإن اللَه عَز َوَج رًَة، الَْماُء َجِميًعا طََها اٍء َوِطيٍن َوَجَعلَُهَما 

ي َحاِل اْإلِْعَوازِ  ْد َخلََق اللُه  َوالطيُن ِف َر َنِجٍس َوَق ِهًرا َوغَيـْ أَْن َيُكوَن طَا ي َخْلٍق  َما َيُكوُن ِف طََهارٌَة، َوَهَذا أَْكثَـُر  اِء  تـَبَاَرَك ِمْن اْلَم
َئ َخْلًقا مِ  ْن يـَْبتَِد افِِق َفَكانَ َجل ثـَنَاُؤُه أَعَز َوَأَجل ِمْن َأ ِمْن اْلَماِء الد ى بَنِي آَدَم  نُة َوتََـعاَل ْت َعلَْيِه ُس ا َدل ِمم ٍس َمَع َما َوَصْفت  ْن نََج

ِه َوَسلَم  -َرسُوِل اللِه  ِمْن  -َصلى اللُه َعلَْي ا يُْدرُِكُه اْلَعْقُل  ِمم ا َوَصْفت  ْبِن َعباٍس َوَسْعِد ْبِن أَبِي َوقاٍص َمَع َم ائَِشَة َوا َخبـَُر َعْن َع َواْل
َحهُ َوَخْل َق َما َيْخُرجُ ِمْن ذََكٍر َورِيِحهِ أَن رِي  َقُه ُمبَايٌِن َخْل

“jika ada yang berkata : ‘bagaimana secara logika bahwa mani itu tidak najis’. (kita 
jawab) : ‘sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memulai penciptaan Adam dari air dan  
tanah dan menjadikan semua tadi suci, air dan tanah pada kondisi campuran adalah air 
suci. Ini adalah unsur terbesar dari manusia bahwa hal tersebut adalah suci bukan 
najis. Allah telah menciptakan anak Adam dari Air yang terpancar, maka Allah sangat 
Mulia dan sangat Tinggi untuk menciptakan manusia dari sesuatu yang najis, 
bersamaan dengan sifat yang ditunjukkan oleh hadits Rasulullah Sholallahu 'alaihi wa 
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Salaam dan atsar dari Aisyah Rodhiyallahu anha, Ibnu Abbas, Sa’ad bin Abi Waqqoosh 
Rodhiyallahu anhum ajmain (tentang sucinya). Dan sifat yang disaksikan oleh akal 
bahwa baunya berbeda dengan sesuatu yang keluar dari kemaluan (air kencing)”. 
 
Berkata Imam Bukhori : 

رَنَا َعْمُرو بُْن َمْيُموٍن اْلَجزَرِى عَْن ُسَليْ  - 229 َرنَا َعْبُد اللهِ قَاَل َأْخبـَ َداُن قَاَل َأْخبـَ ثـََنا عَْب َماَن بِْن َيَسارٍ َعْن َحد
 ِبىِسلُ اْلَجَناَبةَ ِمْن ثَـْوِب الن بـَُقَع  -صلى اهللا عليه وسلم  -َعائَِشَة قَاَلْت ُكْنُت أَْغ  الَةِ ، َوِإن َيْخُرُج ِإَلى الص ، فـَ

 الَْماِء ِفى ثـَْوِبهِ 
90). Hadits no. 229 
“Haddatsana Ábdaan ia berkata, akhbaronaa Abdullah ia  berkata, akhbaronaa Ámr bin 
Maimuun Al Jazariy dari Sulaimaan bin Yasaae dari Áisyah rodhiyallahu anha ia berkata :  
áku pernah mencuci janabah (baca mani) dari baju Nabi sholallahu alaihi wa salam, lalu 
Beliau keluar untuk sholat, dan bekas (blentongan air-jawa) ada di bajunya’”. 

 
Biografi Perowi Hadits 

 
Abdaan adalah laqob untuk Abdullah bin Utsman seorang perowi tsiqoh 
tsbat, telah berlalu keterangannya; Abdullah yakni ibnul Mubarok. 
 
� Nama : Abu Abdillah/Abdur Rokhman Ámr bin Maimuun 
 Kelahiran : Wafat 147 H 
 Negeri tinggal : ar-Ruqiy 
 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Maín, Imam Ibnu Saád, 

Imam Nasaí, Imam Ibnu Numair dan Imam Ibnu Hibban.  
 Hubungan Rowi : Sulaimaan salah seorang gurunya, sebagaimana ditulis 

oleh Imam Al Mizzi. 
 

� Nama : Abu Ayyub Sulaimaan bin Yasaar Al Hilaaliy 
 Kelahiran : Wafat setelah tahun 100-an H 
 Negeri tinggal : Madinah 
 Komentar ulama : Tabi’I wasith. Salah satu fuqoha yang tujuh, Aimah 

Tabiín pada zamannya.  
 Hubungan Rowi : Aisyah  Rodhiyallahu 'anha adalah salah seorang 

gurunya. 
 
(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib Ibnu 

Hajar) 
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Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا َعْمٌرو َعْن ُسَلْيَماَن قَاَل َسمِ  - 230 ثـََنا َيزِيدُ قَاَل َحد ْيَبُة قَاَل َحد ثـََنا قُـتـَ دٌ قَاَل َحد ثـََنا ُمَسد ْعُت َعائَِشَة ح َوَحد
يَْماَن بِْن َيَسارٍ قَاَل َسأَْلُت عَاِئَشَة عَ  ثـََنا َعْبُد الَْواِحِد قَاَل َحدثـََنا َعْمُرو بُْن َمْيُموٍن َعْن ُسَل يُِصيُب َحد ِن الَْمِنى

 ْوَب فـََقاَلْت ُكْنُت أَْغِسُلهُ ِمْن ثَـْوِب َرُسوِل اللغَْسِل  -صلى اهللا عليه وسلم  -هِ الثـ الَِة َوأَثـَُر اْل ى الص َيْخُرُج ِإَل ، فـَ
 ِفى ثـَْوِبهِ بـَُقُع الَْماءِ 

91). Hadits no. 230 
“Haddatsana Qutaibah ia berkata, haddatsanaa Yaziid ia berkata, haddatsanaa Ámr dari 
Sulaimaan ia berkata, aku mendengar Aisyah rodhiyallahu anha. (ganti sanad) 
Haddatsanaa Musaddad ia berkata, haddatsanaa Abdul Wahid ia berkata, haddatsanaa Ámr 
bin Maimuun dari Sula imaan bin Yasaar ia  berkata, aku bertanya kepada Aisyah rodhiyallahu 
anha tentang  mani yang mengenai baju?’. Lalu beliau menjawab : áku pernah mencuci baju 
Rasulullah shola llahu alaihi wa salam, lalu Beliau sholat dan bekas cucian di bajunya masih 
blentong (jawa) terlihat’”. 

 
Biografi Perowi Hadits 

 
Qutaibah adalah ibnu Saíd, perowi yang tsiqoh tsabat; Musaddad yaitu ibnu 
Musarhid, perowi tsiqoh tsabat; Abdul Wahid yakni ibnu Ziyaad, perowi 
tsiqoh. 
 
� Nama : Abu Muáwiyyah Yaziid bin Zurai’ 
 Kelahiran : Lahir 101 H Wafat 182 H 
 Negeri tinggal : Bashroh 
 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Maín, Imam 

Ibnu Saád, Imam Abu Hatim, dan Imam Nasaí.  
 Hubungan Rowi : Ámr bin Maimuun salah seorang gurunya, sebagaimana 

ditulis oleh Imam Al Mizzi. 
 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib Ibnu 

Hajar) 

Penjelasan Hadits : 

1. Pada penjelasan Imam Syafií yang kami nukil di bab ini, beliau 
meragukan keshahihan pendengaran Sulaimaan bin Yaasir dari Aisyah 
rodhiyallahu anha, karena Ámr bin Maimuun menyendiri dalam riwayat 
tentang hal ini dari Sulaimaan, dimana para muridnya yang lain 
menjadikan hal ini adalah perkataannya Sulaimaan bukan perkataannya 
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Aisyah rodhiyallahu anha. Namun dengan adanya sanad pada hadits no. 
230 yang menunjukkan bahwa Sulaimaan mendengar dari Aisyah 
rodhiyallahu anha secara langsung dan melalui sanad lain Sulaimaanlah 
yang bertanya kepada Aisyah rodhiyallahu anha, sehingga dengan ini 
diketahui kelemahan pendapat yang menyatakan bahwa Sulaimaan tidak 
pernah mendengar dari Aisyah rodhiyallahu anha. 

2. Sucinya mani berdasarkan pendapat yang rajih, karena terdapat riwayat 
bahwa Aisyah rodhiyallahu anha pernah menggosok mani Nabi sholallahu 
alaihi wa salam ketika sudah kering. Imam Abu Dawud dalam sunannya 
(no. 372) dan dishahihkan oleh Imam Al Albani meriwayatkan : 

لَْمِني مِْن ثـَْوِب َرُسولِ  اللهِ َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ فـَُيَصلي فِيهِ  ُكْنُت أَفـُْرُك ا  
“aku pernah mengerik mani dari baju Rasulullah sholallahu alaihi wa salam, lalu Beliau 
sholat menggunakan pakain tersebut”. 

3. Termasuk dalam bab ini adalah maninya wanita juga dihukumi suci. 
Sebagaimana telah diisyaratkan Imam al-Áini dalam pembukaan bab 
diatas. 
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َأثَـرُهُ  - 65 َيْذَهْب  َأْو غَيْـَرَها فَـَلْم  ْلَجَناَبةَ  باب ِإَذا َغَسَل ا  
Bab 65 Jika Mencuci Mani atau Selainnya, namun tidak 

Hilang juga Bekasnya 

 

Penjelasan : 

Imam al-‘Aini berkata menjelaskan judul bab ini dalam “Umdhatul 
Qory” : 

يذهب أثره ومراده أن األثر إذا كان باقيا ال يضره   أي هذا باب في بيان حكم غسل المني أو غيره ولم 
“yaitu bab ini menjelaskan hukum mencuci mani atau selainnya dan t idak hilang 
bekasnya. Yang dimaksud bekas disini adalah jika ia masih tersisa maka t idak 
mengapa”. 

Kemudian lanjut beliau : 
او غيرها أي غير الجنابة نحو دم الحيض ولم يذكر في الباب حديثا يدل على هذه الترجمة وقال بعضهم وذكر في  قوله 

او  اهللا تعالى عنه أن الباب حديث الجنابة وألحق غيرها قياسا وأشار بذلك إلى ما رواه أبو د د وغيره من حديث أبي هريرة رضي 
لم  فاغسليه قالت فان  ا طهرت  ا أحيض فكيف أصنع قال إذ خولة بنت يسار قالت يا رسول اهللا ليس لي إال ثوب واحد وأن

 يخرج الدم قال يكفيك الماء وال يضرك أثره انتهى
“judul bab “atau selainnya” yakni selain mani, misal darah haidh, dalam bab ini t idak 
disebutkan hadits yang menunjukkan hal tersebut, sebagian ulama berkata : 
‘disebutkan dalam bab ini hadits mani, lalu diikutkan selainnya dan yang menunjukkan 
hal in i adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya dari hadits Abu 
Huroiroh rodhiyallahu anhu dari Khoulah bintu Yasaar rodhiyallahu anha ia berkata : 
‘wahai Rasu lullah aku t idak memilik i kecuali satu baju dan saya haidh, maka apa yang 
harus saya lakukan?’, Nabi sholallahu alaihi wa salam menjawab : “jika engkau telah 
suci, maka cucilah bajumu”. Tanyanya lagi : ‘jika bekas darahnya t idak hilang’. Nabi 
sholallahu alaihi wa salam menjawab : “diperciki air dan t idak mengapa bekasnya”. 
Hadits ini telah kami singgung pada bab-bab sebelumnya. 
 

Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا َعْبُد الَْواِحِد قَاَل َحدثـََنا َعْمُرو بُْن َمْيُموٍن قَالَ  - 231 د ثـََنا مُوَسى قَاَل َح َن بَْن يََساٍر ِفى  َحد ُت سَُلْيَما َسأَْل
ِسُلهُ ِمْن ثَـْوِب َرُسوِل اللِه  ، ُثم  -اهللا عليه وسلم  صلى -الثـْوِب تُِصيُبُه الَْجَناَبةُ قَاَل قَاَلْت عَاِئَشُة ُكْنُت أَْغ

 َيْخُرُج ِإَلى الصالَةِ َوأَثـَُر اْلغَْسِل ِفيِه بـَُقُع الَْماءِ 
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92). Hadits no. 231 
“Haddatsanaa Musa ia berkata, haddatsanaa Abdul Wahid ia berkata, haddatsanaa Ámr bin 
Maimuun dari Sulaimaan bin Yasaar ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah rodhiyallahu 
anha tentang  mani yang mengenai baju?’. Lalu beliau menjawab : áku pernah mencuci baju 
Rasulullah shola llahu alaihi wa salam, lalu Beliau sholat dan bekas cucian di bajunya masih 
blentong (jawa) terlihat’”. 

 
Biografi Perowi Hadits 

 
Musa adalah ibnu Ismail, perowi tsiqoh; sementara para perowi sisanya baru 
saja berlalu di bab sebelumnya. 
 

Berkata Imam Bukhori : 

ْهَرانَ  - 232 ثـََنا َعْمُرو بُْن َميُْموِن بِْن ِم ٌر قَاَل َحد ثـََنا ُزَهيـْ د ثـََنا عَْمُرو بُْن َخاِلٍد قَاَل َح َعْن ُسَلْيَماَن بِْن َيَساٍر  َحد
 ِبىِمْن ثـَْوِب الن َها َكاَنْت تـَْغِسلُ الَْمِنىأََراُه ِفيهِ بـُْقَعًة أَْو بـَُقًعا -صلى اهللا عليه وسلم  -َعْن َعاِئَشَة أَنـ ثُم ،  

93). Hadits no. 232 
“Haddatsanaa ‘Amr bin Khoolid ia berkata, haddatsanaa Zuhair ia berkata, haddatsanaa Ámr 
bin Maimuun dari Sula imaan bin Yasaar dari Aisyah rodhiyallahu anha bahwa beliau mencuci 
mani dari baju Nabi sholallahu alaihi wa salam, lalu beliau melihat masih ada bekas blentong  
di baju tersebut”. 

 
Biografi Perowi Hadits 

 
‘Amr bin Kholid perowi tsiqoh; Zuhair yakni ibnu Muáwiyah, perowi tsiqoh 
tsabat. 
 

Penjelasan Hadits : 

1. Setelah dilakukan upaya untuk membersihkan mani atau sejenisinya dan 
ternyata bekasnya masih belum hilang, maka syariat memberikan 
pemaafan untuk menggunakannya didalam ibadah sholat. 

2. Islam tidak mengharuskan umatnya memakai pakaian baru ketika 
beribadah kepada Allah Ta’alaa, namun kebersihan pakaian dan badan 
harus diperhatikan. Hal ini sesuai firman Allah Taálaa : 

رْ  َوثَِياَبَك َفَطه 
“Dan Pakainmu, bersihkanlah”(QS. Al Muddatsir : 4). 
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َواب َواْلَغَنِم َوَمرَاِبِضَها - 66 باب َأبـَْواِل اِإلِبِل َوالد  
َجنِْبِه فـََقاَل َها ُهَنا َوَثم َسَواءٌ  ريةُ ِإَلى  ْرِقيِن َوالْبـَ ى أَبُو ُموَسى ِفى دَاِر الَْبِريِد َوالسَوَصل 

Bab 66 Kencing Unta, Binatang Ternak dan Kambing Serta 

Kandang Binatang Tersebut 

Abu Musa rodhiyallahu anhu sholat di rumah al-Bariid, sedangkan 

tahi binatang ternak dan padang pasir ada disebelahnya, beliau 

berkata : ‘disini dan disana sama saja’. 

 

Penjelasan : 

Imam al-‘Aini berkata menjelaskan judul bab ini dalam “Umdhatul 
Qory” : 
اإلبل فقط بل المراد بيان  أي هذا باب في بيان حكم أبوال اإلبل إلى آخره إنما جمع األبوال ألنه ليس المراد ذكر حكم بول 

 حكم بول اإلبل وبول الدواب وبول الغنم 
“yaitu bab ini menjelaskan hukum kencing Unta dan seterusnya,  disini digunakan kata 
jamak kencing (Abwaal), karena yang dimaksud adalah bukan penyebutan hukum 
kencing Unta semata, namun penjelasan hukum kencing unta, kencing hewan ternak 
dan kencing Kambing”. 

Imam al-‘Aini menyebutkan bahwa atsar sahabat Abu Musa 
rodhiyallahu anhu diriwayatkan dengan sanad bersambung sebagai berikut : 

هذا االثر وصله أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب ( الصالة ) له قال حدثنا األعمش عن مالك بن الحارث هو السلمي 
ى بنا أبو موسى في دار البريد وهناك سرقين الدواب والبرية ع لى الباب فقالوا لو صليت على الباب الكوفي عن أبيه قال صل

ألعمش عن مالك بن  ثنا وكيع ا ي ( مصنفه ) فقال  بن أبي شيبة أيضا ف فذكره وهذا تفسير لما ذكره البخاري معلقا وأخرجه ا
دار البريد فحضرت الصالة فصلى بنا على روث وتبن فقلنا ال نصلي ههنا والبرية  يه قال كنا مع أبي موسى في  الحارث عن أب

ا من طريق شعبة وسفيان كالهما عن األعمش عن مالك بن الحارث عن إ لى جنبك فقال البرية وههنا سواء وقال ابن حزم روين
ذا لفظ سفيان وقال شعبة روث الدواب قال ورويناه من طريق غيرهما  أبيه قال صلى بنا أبو موسى على مكان فيه سرقين وه

 والصحراء أمامه وقال ههنا وهناك سواء
“atsar ini disambungkan oleh Abu Nuáim gurunya Imam Bukhori dalam kitab “Sholat” : 
haddatsanaa Al-A’masy dari Maalik ibnul Haarits as-Sulamiy al-Kuufiy dari Bapaknya ia 
berkata : Ábu Musa sholat bersama kami di rumah al-Bariid, disana terdapat kotoran 
hewan ternak dan gurun pasir terletak didepan pintu, mereka berkata : ‘seandainya 
engkau sholat di pintu’, maka Abu Musa berkata : “Al-Atsar”. Ini adalah sebagai 
penjelas untuk apa yang disebutkan Imam Bukhori secara Muálaq. 
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Ibnu Abi Syaibah dalam “al-Mushonaf” meriwayatkan : haddatsanaa Wakii’dari Al-
A’masy dari Maalik ibnul Haarits dari Bapaknya ia berkata : ‘kami bersama Abu Musa di 
rumah al-Bariid, lalu datang waktu sholat, lalu beliau akan mengajak kami sholat di 
tempat yang terdapat kotoran ternak dan jerami’, maka kami berkata : ‘jangan sholat 
disini, itu gurun pasir disampingmu!’. Beliau berkata : ‘di gurun dan disini sama saja’. 
Ibnu Hazm berkata : ‘kami meriwayatkan dari jalan Syu’bah dan Sufyan keduanya dari 
Al-‘Amasy dari Malik ibnul Haarits dari Bapaknya ia berkata : ‘Abu Musa rodhiyallahu 
anhu akan mengimami kami sholat di tempat yang terdapat kotoran’. Ini adalah  
lafadznya Sufyan, sedangkan riwayatnya Syu’bah ‘kotoran ternak’. Ibnu Hazm berkata : 
‘kami meriwayatkan dari jalan selain keduanya dengan lafadz : ‘sedangkan gurun pasir 
didepannya’, lalu Abu Musa rodhiyallahu anhu berkata : ‘disini dan disana sama’ 

Yang dimaksud dengan Daarul Bariid adalah sebagaimana dijelaskan 
oleh Imam Al-Áini : 

بريد وهي دار ينزلها من يأتي برسالة السلطان والمر  في دار ال لرسل تنزل فيه قوله  د ههنا موضع بالكوفة كانت ا اد من دار البري
الكوفة في زمن عمر وفي زمن عثمان رضي  ميرا على  إذا حضروا من الخلفاء إلى األمراء وكان أبو موسى رضي اهللا تعالى عنه أ

 اهللا عنهما وكان الدار في طرف البلد ولهذا كانت البرية إلى جنبها
“yakni rumah yang ditempati oleh orang yang mengantarkan surat dari sultan dan yang 
dimaksud darul bariid didalam atsar ini adalah tempat di Kufah yang dijadikan tempat 
singgah ketika mereka ditugaskan kholifah untuk mengantarkan pesannya kepada 
Gubernur. Abu Musa rodhiyallahu anhu pada waktu itu adalah sebagai gubernur Khufah 
pada zaman Umar dan Utsman rodhiyallahu anhumaa. Rumah ini terletak di ujung kota, 
oleh karenanya dekat dengan padang pasir”. 

Jadi karena rumah ini bersifat sementara dan hanya disinggahi ketika 
utusan kholifah datang ke wilayah gubernuran, maka ketika tidak ditempati 
kemungkinan binatang ternak masuk disitu dan akhirnya rumah tersebut 
mirip kandang binatang. 

Jadi dalam bab ini, Imam Bukhori ingin menyampaikan hukum air 
kencing dan kotoran binatang ternak apakah ia suci atau najis?, karena “Ad-
dawaab” dalam bahasa arab, dijelaskan oleh Al Hafidz Ibnu Hajar dalam “Al-
Fath” : 

َحِميرِ  َخْيِل َواْلبِغَاِل َواْل  َوالُْمَراد بِالدَواب َمْعنَاُه اْلُعْرِفّي َوُهَو َذَوات اْلَحاِفرِ ِمْن اْل
“yang dimaksud ad-Dawaab adalah secara urf (kebiasaan) yaitu binatang berkuku 
sepert i Kuda, Bighol (campuran kuda dan keledai) dan Keledai”. 

Al Hafidz dalam “Al Fath” condong kepada pendapat yang 
mengatakan najisnya air kencing dan kotoran binatang, menurut beliau 
berhujjah dengan sholatnya Abu Musa rodhiyallahu anhu di tempat yang 
terdapat kotoran ternak disitu tidak serta merta melazimkan bahwa kotoran 



Penjelasan Shahih Bukhori Kitab Wudhu Hal 327 

 

ternak tersebut suci, karena bisa jadi Abu Musa sholat dengan menggunakan 
alas, namun dalam riwayat diatas sangat jelas menunjukkan bahwa Abu 
Musa rodhiyallahu anhu sholat tanpa menggunakan alas, terlebih lagi dinukil 
dari Ibnul Musayyib dan selainnya bahwa sholat menggunakan alas adalah 
bidáh. Atau bisa jadi Abu Musa rodhiyallahu anhu berpendapat bahwa 
sucinya tempat bukan syarat sholat, namun hanya sekedar wajib saja. Tapi 
dengan adanya riwayat yang menawarkan kepada Abu Musa rodhiyallahu 
anhu agar melakukan sholat di gurun pasir saja daripada di Rumah Bariid, 
namun Abu Musa rodhiyallahu anhu menolaknya dan mengatakan bahwa 
kedua tempat itu sama saja, menunjukkan bahwa Abu Musa rodhiyallahu 
anhu berpandangan bahwa kotoran hewan ternak adalah suci.  

Lalu Al Hafidz masih mengatakan bahwa seandainya seperti itu maka 
bisa jadi ini adalah pendapat pribadinya Abu Musa rodhiyallahu anhu, karena 
ada sahabat lain seperti Ibnu Umar rodhiyallahu anhu yang menyelisihi 
beliau rodhiyallahu anhu. Kemudian Al Hafidz membandingkan riwayat dari 
seorang sahabat yang diserang dengan panah ketika sedang sholat menjaga 
perbatasan, sehingga beliau rodhiyallahu anhu sholat dengan penuh luka 
darah, namun dalam hal ini tidak otomatis menjadi hujjah bahwa darah itu 
suci, sebagaimana sholatnya Abu Musa rodhiyallahu anhu di tempat yang 
ada kotoran ternak, menjadi hujjah bahwa kotoran ternak itu suci. Dalam 
kesimpulannya Al Hafidz condong kepada pendapat najisnya kencing hewan, 
karena masuk dalam keumuman sabda Nabi sholallahu alaihi wa salam : 

ْوِل فَِإن َعامة َعَذاب اْلقَْبر ِمْنهُ   ِاْستـَْنزُِهوا ِمْن الْبـَ
“Menjauhlah dari kencing, karena umumnya adab kubur, karena (tidak bisa menjaga diri dari 

air kencing-pent)”(dishahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah). 

Imam Syaukani dalam “Nailul Author” menulis bahwa yang 
berpendapat najisnya air kencing hewan dengan berdalil keumuman hadits 
ini adalah : 

ج اْلَقائِلُونَ  ِح إَلى اْل َواْحَت ُه ِفي اْلَفْت يةُ ، َوَنَسَب َحنَِف يةُ َواْل ْألَْزبَاِل ، َوُهْم الشاِفِع َواِل َوا َجاسَةِ َجِميِع اْألَبـْ َحْزٍم ِفي بَِن ُجْمُهوِر ، َورَوَاُه اْبُن 

 ُه َصلَفِق َعلَْيِه أَنُمتـ َحِديِث اْل لسَلِف بِاْل بَاِن َوَما اْلُمَحلى عَْن َجَماَعٍة ِمْن ا ُهَما لَيـَُعذنـ َقاَل : { إ َرْيِن فـَ ى اللُه َعلَيِْه َوَسلَم مَر بِقَبـْ
َحِديَث . ْوِل } اْل ُدُهَما َفَكانَ َال َيْستـَْنزِهُ َعْن الْبـَ بَاِن ِفي َكبِيٍر ، أَما أََح يـَُعذ 

ْنَساِن ، َوَال أَْخَرَج َعْنُه بـَْوَل اْلَمْأُكوِل ، وََهَذا اْلَحِديُث غَاَيُة َما تََمسُكوا بِِه .قَالُوا : يـَُعم ِجْنَس اْلبـَْوِل َوَلْم يَُخصُه بِبـَْوِل اْإلِ   

ْلُبَخاِري بِلَْفِظ : { َكاَن َال َيْستـَْنزُِه مِ  ْنَساِن لَِما ِفي َصِحيِح ا ْوُل اْإلِ ْن بَْـولِِه } .َوأُِجيُب َعْنُه بِأَن اْلُمَراَد بـَ  
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اْل رَادَ بَِقْولِِه َكاَن َال  ُبَخاِري : وََلْم َيْذُكْر ِسَوى بـَْوِل الناِس ، فَالتـْعرِيُف ِفي اْلبـَْوِل لِْلَعْهِد ، قَاَل ابُْن بَطاٍل : َأرَادَ قَاَل  اْلُبَخارِي أَن اْلُم
َحيـَوَ  ْنَساِن َال بـَْوَل َسائِِر اْل اْإلِ زِهُ ِمْن اْلبـَْوِل : بـَْوِل  َحيََـواِن ، َيْستَـْن بـَْوِل َجِميِع اْل ْلُعُموِم ِفي  ٌة لَِمْن َحَملَُه َعَلى ا اِن فََال َيُكوُن ِفيِه ُحج

َواِل ُكلَها َجاَسةِ اْألَبـْ  وََكأَنُه َأرَاَد الرد َعَلى اْلَخطاِبي َحْيُث قَاَل : فِيِه َدلِيٌل َعَلى َن
“Mereka yang berpendapat najisnya seluruh air kencing dan kotoran adalah Syafiíyah, 
Hanafiyyah dan Al Hafidz dalam “Al Fath” menisbatkannya kepada mayoritas ulama,  
Ibnu Hazm dalam “Al Muhalla” meriwayatkan dari sekolompok ulama salaf, mereka 
berdalil dengan hadits Bukhori-Muslim bahwa Nabi sholallahu alaihi wa salam melewati 
2 buah kuburan, maka Beliau sholallahu alaihi wa salam bersabda : “sungguh keduanya 
sedang diadzab, t idaklah keduanya diadzab karena perkara yang besar (menurut 
kebanyakan manusia-pent), adapun salah satunya, ia t idak menjaga diri dari kencing”. 
Mereka berkata : ‘ini umum, mencakup semua kencing, t idak dikhususkan dengan 
kencing manusia saja dan t idak dikecualikan air kencing binatang yang boleh dimakan’. 
Ini adalah hadits yang sangat mereka andalkan untuk dijadikan hujjah, maka dapat 
dijawab bahwa yang dimaksud dengan kencing adalah kencingnya manusia, karena 
dalam shahih Bukhori dengan lafadz : “ia t idak menjaga diri dari kencingnya”. 
Bukhori berkata : ‘t idak disebutkan, kecuali kencing manusia’. Maka Alim Laf dalam isim 
ma’rifah “al-Baul” adalah untuk “Áhd (tertentu)”. Ibnu Batthool berkata : ‘Bukhori 
menginginkan yang dimaksud dengan sabda Nabi sholallahu alaih i wa salam : “ia t idak 
menjaga diri dari kencingnya”, adalah kencing manusia bukan kencing seluruh hewan, 
maka dalam hal ini t idak hujjah bagi yang membawa hadits ini atas keumumannya 
bahwa ini mencakup air kencing seluruh hewan’. Maka seolah-olah Ibnu Batthool 
membantah Al Khothobiy yang mengatakan : ‘didalamnya terdapat dalil najisnya air 
kencing semuanya’. 

Pendapat yang rajih adalah bahwa air kencing dan kotoran hewan 
ternak yang boleh dimakan dagingnya itu suci. Pendapat ini dianut oleh 
an-Nakhoí, az-Zuhriy, Malik, Ahmad, Muhammad ibnul Hasan, Zufar, Ibnu 
Khuzaimah, Ibnul Mundzir, Ibnu Hibban, asy-Syaukani dan selainnya. Dalil 
yang menguatkan adalah : 
1. Hadits izin dari Nabi sholallahu alaihi wa salam kepada penduduk Uroinah 

yang memerintahkan mereka untuk berobat dengan air kencing Unta –
sebagaimana nanti akan dibawakan oleh Imam Bukhori-. 

2. Hadits sholatnya Nabi sholallahu alaihi wa salam di kandang Kambing 
sebelum masjid Nabawi selesai dibangun –juga akan dibawakan Imam 
Bukhori-. 

3. Baroáh ashliyyah, yakni hukum asal segala sesuatu adalah suci, sampai 
datang dalil yang memalingkan dari kesuciannya dan dalam hal ini tidak 
ada dalil yang shahih dan tegas yang memalingkan hukum asalnya. 
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4. Hadits dari Ummu Salamah rodhiyallahu anha dalam riwayat Ibnu Hibban 
dan Baihaqi serta dari Wail bin Hujr rodhiyallahu anhu dalam riwayat 
Muslim, Tirmidzi dan Abu Dawud dengan lafadz : 

لهَ لَْم َيْجَعلْ ِشَفاءَُكمْ ِفيَما َحرَم َعَلْيُكمْ إن ال  
“Sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat untuk kalian dengan sesuatu yang  
diharamkan kepada kalian”. 

Imam Abu Dawud dan Tirmidzi meriwayatkan juga dari Abu Huroirah 
rodhiyallahu anhu, belia berkata : 

  نـََهى َرُسوُل اللهِ َصلى اللُه عََلْيِه َوَسلمَ عَْن ُكل َدَواٍء َخِبيثٍ 
“ Rasulullah sholallahu alaihi wa salam melarang untuk menggunakan se luruh obat yang 

khobits (jelek)”. 
Maka pengharaman disini melazimkan najisnya dan ketika diketahui 
diperbolehkannya (baca : dihalalkan) berobat dengan air kencing unta, 
menunjukkan bahwa kencing unta adalah suci. 

5. Dan dalil-dalil lain yang disebutkan oleh Imam Syaukani, namun hadits 
tersebut lemah, sehingga saya tidak menampilkannya disini. 

Setelah beliau memaparkan dalil-dalil sucinya air kencing dan kotoran 
hewan ternak yang boleh dimakan dagingnya, Imam Syaukani dalam “an-
Nail” berkata : 

َواِل َواْألَْزبَاِل ِمْن ُكل َحيـََواٍن يُـؤَْكُل لَْحمه تََمسًكا بِاْألَْصِل َواْستِ  يِة ، َوالنَجاَسةُ ُحْكٌم َوالظاِهُر طََهارَةُ اْألَبـْ ْصَحابًا لِلْبـََراَءِة اْألَْصِل

ِجْد لِْلَقائِِليَن َشْرِعي نَاِقٌل َعْن اْلُحْكمِ الِذي يَْـقَتِضيه اْألَْصلُ َواْلبـََراَءةُ َفَال يـُْقَبلُ قـَْوُل ُمدِعيَها إال ِبَدلِيلٍ  ُهَما ، َولَْم َن  َيْصلُُح لِلنـْقِل َعنـْ
 ا بِِه اْلُخُصوصَ بِالن َسلَفَ َجاَسةِ َدلِيًال َكَذِلَك ، َوغَايَُة َما َجاءُوا بِِه َحِديُث َصاِحِب اْلَقْبرِ َوُهَو َمعَ َكْونِِه ُمَراًد   َكَما 

“yang nampak (baca : rajih) sucinya air kencing dan kotoran binatang yang boleh 
dimakan dagingnya, berpegang dengan hukum asal dan baroáh ashliyah. Penajisan  
adalah hukum syarí yang memalingkan dari hukum asal dan baroáh ash liyah, maka 
t idak diterima ucapan yang mengklaim najisnya hal tersebut, kecuali dengan dalil yang 
menegaskan pemalingan hukum tersebut dan kita belum mendapatkan orang yang 
mengatakan najisnya, sebuah dalil yang menegaskan hal tersebut. Maksimal dalil yang 
dibawakan adalah hadits penghuni kubur yang mana sebenarnya yang dimaksud 
dengan (air kencing disitu) adalah khusus (manusia) sebagaimana penjelasannya telah 
berlalu”. 

Mungkin ada yang bertanya, apa dalilnya yang memisahkan antara 
hewan yang boleh dimakan dagingnya sehingga dikatakan kotorannya suci 
dengan hewan yang tidak boleh dimakan, sehingga dikatakan kotorannya 
najis. Maka Imam Syaukani telah menjawabnya : 
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َخا ُب ي الرْوثَِة ، َأْخَرَجُه اْل ِري وَالتـْرِمِذي َوالنَساِئي .َقْد تََمسُكوا ِبَحدِيِث " إنـَها رِْكٌس " قَالَُه َصلى اللُه َعلَْيِه َوَسلَم ِف  
َحُقوا َسائَِر اْلَحيـََوانَا ي َوأَْل بـَْوِل اْآلدَِم تـََقدَم ِفي  َجاِمِع َعَدِم اْألَْكِل وَُهَو َال يَِتم إال بـَْعَد تَْسِليِم أَن ِعلَة َوبَِما  ِت التِي َال تـُؤَْكُل بِِه ِب

ْفُع بِأَن اْلِعلةَ  لَةِ ، َوالد اْلَجال اْلَقْوِل بِنََجاَسةِ زِْبِل  قُوٌض ِفي زِْبِل اْلَجال  النَجاَسةِ َعَدُم اْألَْكِل َوُهَو ُمْنتَِقٌض ِب لَِة ُهَو اِالْستِْقَذارُ َمنـْ

 زِْبلَ اْلَجال أَْن يَُـقاَل : إن اِهرِ إذَا َصارَ ُمْنتِنًا ، إالُمْستـَْقَذٍر َكالط َسِة ُكل َجا َجاَستِهِ َال لِِالْستِْقَذاِر ، َبْل بِاْستِْلَزاِمِه لَِن لَةِ ُهَو َمْحُكوٌم بَِن
َحالَةِ التامةِ . ِلَكْونِِه َعيَْن النَجاَسةِ  ِالْسِت َها الدابةُ لَِعَدِم ا َجلتـْ اْألَْصِليةِ الِتي   

“Mereka berpengang dengan hadits : “sesungguhnya (kotoran keledai) itu riksun (baca 
: najis)”. Nabi sholallahu alaihi wa salam bersabda berkaitan dengan kotoran Keledai, 
dikeluarkan oleh Bukhori, T irmidzi dan Nasaí. Dan juga dengan hadits yang lalu tentang 
air kencing manusia, maka diikutkan seluruh hewan yang t idak boleh dimakan 
dagingnya, dan ini t idak sempurna, kecuali setelah diterima bahwa alasan penajisannya 
karena t idak boleh dimakan dagingnya dan hal ini terbantahkan dengan ucapan 
najisnya kotoran binatang Jalalaah, namun dapat dibantah lagi bahwa alasan najisnya 
kotoran binatang Jalallah adalah karena ia kotor, maka ini terbantahkan juga dengan 
pelaziman najis semua yang kotor, sepert i benda suci jika busuk baunya, kecuali kalau  
dikatakan : ‘sesungguhnya kotoran Jalallah itu yang dihukumi najis bukan karena ia 
binatang kotor, namun karena kotorannya itu sendiri yang najis secara asalnya yang 
mana binatang tersebut makan sembarangan dan t idak adanya penghalalan yang 
menyeluruh terhadapnya”. 

Kesimpulan yang saya condong kepadanya adalah sucinya 

kotoran hewan yang boleh dimakan dagingnya dan saya tutup dengan 
fatwa lembaga ulama besar Saudi Arabia yang pada waktu itu diketuai oleh 
Imam bin Baz berikut teks fatwanya : 

9009السؤال الثاني من الفتوى رقم   

بوزر (ببول) اإلبل والصالة به؟ -س: أ هل يجوز غسل الرأس   
بوزر (ببول) الغنم والصالة به؟ -ب هل يجوز غسل الرأس   
هل يجوز الصالة في غرفة الغنم؟ -جـ  

لى رسوله وآله وصحبه.. وبعد: أوال: بول ما يؤكل لحمه طاهر، فإذا استعمله في ج: الحمد هللا وحده والصالة والسالم ع
يه  البدن لحاجة فال حرج من الصالة به. ثانيا: تجوز الصالة في غرفة الغنم ومرابضها؛ ألنه قد ثبت عن النبي صلى اهللا عل

 وسلم ما يدل على ذلك.

وسلم. وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا محمد وآله وصحبه  
 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
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 عضو // عضو // نائب الرئيس // الرئيس //
ز بن عبد اهللا بن باز // د الرزاق عفيفي // عبد العزي  عبد اهللا بن قعود // عبد اهللا بن غديان // عب

“Soal : A. Bolehkan mencuci kepala anak dengan kencing Unta dan sholat dengannya? 
B. Bolehkah mencuci kepada anak dengan air kencing Kambing dan sholat 

dengannya? 
C. Bolehkan sholat di kandang kambing? 

Jawab : Alhamdulillah wahdah dan sholawat salam terlimpahcurahkan kepada Rasul-
Nya, keluarganya dan para sahabatnya .. wa Ba’du : 
Pertama, air kencing binatang yang boleh dimakan dagingnya adalah suci, jika 
digunakan di badan karena ada keperluannya, maka tidak mengapa sholat dalam 
kondisi terlumuri dengan air kencingnya. 
Kedua, boleh sholat di kandang Kambing, karena telah tsabit dari Nabi sholallahu alaihi 
wa salam yang menunjukkan hal tersebut. 
 
Berkata Imam Bukhori : 

أَنٍَس قَالَ  - 233 ثـََنا َحمادُ بُْن َزْيٍد َعْن أَيوَب َعْن أَِبى ِقالََبةَ َعْن  ثـََنا ُسَلْيَماُن بُْن َحْرٍب قَاَل َحد َقِدَم أُنَاٌس  َحد
الَْمِديَنَة ، فََأَمرَُهُم النِبى ِمْن ُعْكٍل َأْو ُعرَ  َوُوا  َها  -صلى اهللا عليه وسلم  -يـَْنَة ، فَاْجتـَ ِمْن أَبَْـواِل بِِلَقاٍح ، َوَأْن يَْشَربُوا 

 ِبىُلوا رَاِعَى الن َعمَ  -صلى اهللا عليه وسلم  -َوأَلَْباِنَها ، فَاْنطََلُقوا ، ـفََلما َصحوا قـَتـَ فََجاءَ اْلَخبـَُر ِفى  َواْسَتاقُوا النـ ،
ِديـَُهمْ وَ  َهاُر ِجىءَ ِبِهمْ ، فَأََمَر فـََقَطَع أَْي ـ اْرتـََفَع الن َهاِر ، فـَبـََعَث ِفى آثَارِِهْم ، فَـَلما  ِل النـأَْرُجَلُهمْ ، َوُسِمَرْت َأو

قُوا ِفى اْلَحرِة َيْسَتْسُقوَن َفالَ ُيْسَقْوَن . قَاَل  ُهمْ ، َوأُْل ُلوا وََكَفُروا بـَْعدَ ِإيَمانِِهمْ أَْعيـُنـُ ،  أَبُو ِقالَبََة فـََهُؤالَِء َسَرقُوا َوقـَتـَ
 َوَحاَربُوا اللَه َوَرُسوَلهُ 

94). Hadits no. 233 
“Haddatsanaa Sulaimaan b in Harb ia berkata, haddatsanaa Hammaad bin Zaid dari Ayyub 
dari Abi Qilaabah dari Anas rodhiyallahu anhu ia berkata : ‘kaum uklin atau uroinah pernah 
datang ke Madinah, lalu mereka terkena penyakit di Madinah, maka Nabi sholallahu alaihi 
wa salam memerintahkan mereka untuk  mengikuti penggembala Unta, lalu mereka meminum 
air kencing dan susunya, lalu mereka pun pulang, maka ketika mereka sudah sehat, mereka 
membunuh penggembala Unta Nabi sholallahu alaihi wa salam dan mereka merampok hewan 
ternak. Lalu datang berita pada awal siang hari, maka Nabi sholallahu alaihi wa salam 
memerintahkan untuk mencari jejak mereka, ke tika matahari mulai naik, para sahabat berhasil 
membawa mereka, maka Nabi sholallahu alaihi wa salam memerintahkan untuk memotong 
tangan dan kaki mereka, lalu dicungkil matanya dan membiarkan mereka ditengah terik 
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matahari dan tidak diberi minum. Abu Qilaabah berkata : ‘mereka merampok, membunuh dan 
kafir setelah beriman, sehingga Allah an Rasul-Nya memerangi mereka’”. 
HR. Muslim no. 4447 

 
Biografi Perowi Hadits 

 
Semua perowinya telah berlalu. 
 
Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا آَدُم قَ  - 234 َحد ِبىاِح َيزِيُد بُْن ُحَمْيٍد َعْن أََنٍس قَاَل َكاَن النيرَنَا أَبُو التـ ثََـنا ُشْعَبُة قَاَل َأْخبـَ صلى اهللا  -اَل َحد
ِبِض اْلغََنمِ  -عليه وسلم  ُد ِفى َمَرا َأْن يـُبـَْنى الَْمْسِج لى قـَْبَل  يَُص  

95). Hadits no. 234 
“Haddatsanaa Adam ia berkata, haddatsanaa Syu’bah ia berkata, akhbaronaa Abu at-
Tayyaah Yaziid bin Humaid dari Anas rodhiyallahu anhu ia berkata : ‘Nabi sholallahu alaihi 
wa salam sholat di kandang Kambing sebelum masjid Nabawi dibangun”. 
HR. Muslim no. 1202 

 
Biografi Perowi Hadits 

 
Semua perowinya telah berlalu. 
 

Penjelasan Hadits : 

1. Al Hafidz Ibnu Hajar dalam “Al Fath” menukil pendapat ulama yang 
menyatakan bahwa hukuman keras yang dijatuhkan kepada suku 
Uroinah dalam rangka qishoh, kata beliau : 

َجْوزِ  ْل ُهْم اِْبن ا نـْ ِث ُسلَْيَمان َوَماَل َجَماَعة ِم ي إَِلى أَن َذِلَك َوَقَع َعلَْيِهْم َعَلى َسبِيِل اْلِقَصاِص ؛ لَِما ِعْند ُمْسِلم ِمْن َحِدي
ّي َعْن أََنس " إِنَما َسَمَل النِبّي َصلى اللهُ َعلَْيِه وََسلَم أَْعيـُنـَُهْم ؛ ِألَنـُهْم َسَملُوا أَعْ  "التـيِْم يَُن الرَعاةِ   

 “sebagian ulama diantaranya Ibnul Jauzi condong kepada pendapat bahwa hal 
tersebut adalah karena qishoh, karena riwayat dalam shahih Muslim dari hadits 
Sulaimaan at-Tamiimiy dari Anas rodhiyallahu anhu, kata beliau : ‘hanyalah Nabi 
sholallahu alaihi wa salam memerintahkan mencungkil mata mereka, karena 
mereka mencungkil mata penggembala Unta tersebut”. 

2. diperbolehkannya sholat di kandang Kambing. 
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النَجاَساِت ِفى السْمِن َواْلَماءِ  - 67 باب َما يـََقعُ ِمَن   

بِالَْماِء  مَا َلمْ يـُغَيـرُْه َطْعمٌ َأْو رِيٌح َأْو لَْوٌن . َوقَاَل َحمادٌ الَ بَأَْس ِبرِيِش الَْميَْتِة . َوقَاَل الزْهرِى َوقَاَل الزْهرِى َال بَْأَس 
ِهنُ  ُت نَاًسا ِمْن َسَلِف اْلُعَلَماِء يَْمَتِشُطوَن ِبَها ، َوَيد ِبهِ وَن فِ ِفى ِعظَاِم الَْمْوتَى َنْحَو اْلِفيِل َوَغْيرِِه َأدْرَْك الَ يـََرْونَ  يَها ، 

ابُْن ِسيرِيَن َوِإبـَْراِهيُم َوَال بَْأَس بِِتَجاَرِة الَْعاجِ   بَأًْسا . َوقَاَل 
Bab 67 Benda Najis yang Jatuh kedalam Mentega dan Air 

Az-Zuhriy berkata : ‘tidak mengapa najis yang jatuh kedalam air, 

selama tidak berubah rasa, bau dan warnanya’. 

Hammaad berkata : ‘tidak mengapa bulunya bangkai binatang’. 

Az-Zuhriy berkata berkaitan dengan tulang bangkai seperti gajah 

dan semisalnya : ‘aku menjumpai para ulama salaf, 

menggunakannya sebagai sisir dan meminyaki rambut, mereka 

menganggap hal tersebut tidak masalah’. 

Ibnu Siriin dan Ibrohim berkata : ‘tidak mengapa memperdagangkan 

gading Gajah’. 

 

Penjelasan : 

Bab ini menjelaskan hukum sesuatu yang najis jika bercampur 
dengan mentega yang mewakili cairan yang padat dan air yang mewakili 
cairan yang berbentuk cair. Az-Zuhriy adalah Imam Tabií yang cukup 
masyhur. Atsar ini dikatakan Al Hafidz dalam “al-Fath” : 

ِبي َعْمرو َوُهَو اْألَ  ِمْن طَرِيِق َأ ِقّي َمْعنَاُه  َس َعْنُه َوَرَوى اْلبـَيـَْه ِعِه َعْن يُوُن لزْهِري ْوَزاعِ َوَصَلُه اِْبُن َوْهٍب ِفي َجاِم ّي َعْن ا  
“disambungkan oleh Ibnu Wahab dalam “Jaami’nya” dari Yunus dari az-Zuhriy dan 
diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan maknanya dari jalan Abi ‘Amr Al Auza’i dari az-
Zuhriy” 
Sebenarnya terdapat hadits yang marfu’ dari jalan Abu Umaamah al-Bahiliy 
rodhiyallahu anhu, sebagaimana ditulis oleh Al Hafidz dalam “Bulughul 
Marom” : 

، َوضَ  اْبُن َماَجْه  } َأْخرََجُه  ُسهُ َشْيءٌ ، إال مَا غََلَب َعلَى رِيِحِه َوطَْعِمِه َولَْونِِه  ج َماَء َال يـَُن أَبُو َحاتٍِم إن اْل عَفُه  } 

 َهِقي يهِ } .َولِْلبـَيـْ َجاسٍَة َتْحُدُث ِف { اْلَماُء طَُهورٌ إال إْن تـَغَيـَر رِيُحهُ ، أَْو طَْعُمُه ، أَْو لَْونُُه ، بَِن  
“Sesungguhnya air itu t idak ada yang menajiskannya sesuatu apapun, kecuali yang 
berubah bau, rasa dan warnanya” (HR. Ibnu Majah, didhoifkan oleh Imam Abu Hatim). 
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“Air itu suci kecuali jika berubah bau, rasa dan warnanya dengan najis yang 
mengkontaminasinya” (HR. Baihaqi, didhoifkan oleh Imam Syafií, Imam Daruquthni dan 
Imam Nawawi). 
Imam Shonáni dalam subulus salam berkata : 

اَسةٌ فـَغَيـَرْت لَُه طَعْ قَاَل " اْبُن اْلُمْنذِ  َر إَذا َوقََـعْت ِفيِه نََج يلَ َواْلَكثِي ًحا فـَُهَو رِ " : َأْجَمعَ اْلُعلََماُء َعلَى أَن الَْماَء الْقَِل ْو رِي ا أَْو لَْونًا َأ ًم
َجاَسِة َما تـَغَيـَر أََحُد أَْوَصاِفِه ، َال  لِيلُ عََلى َن ْجَماُع ُهَو الد الزيَادَةُ . َنِجٌس ؛ فَاْإلِ َهِذهِ   

“Ibnul Mundzir berkata : ‘para ulama sepakat bahwa air sedikit atau banyak jika 
kejatuhan najis, lalu merubah rasa, warna dan baunya, maka menjadikan air tersebut 
najis’. Maka ijma d isini sebagai dalil atas najisnya sesuatu yang berubah salah satu 
sifatnya, bukan berhujjah dengan hadits (tambahan) ini”. 

Hammaad adalah ibnu Abi Sulaimaan, dikatakan Imam adz-Dzahabi 
sebagai seorang yang tsiqoh dan Imam mujtahid. Digolongkan oleh Al Hafidz 
Ibnu Hajar sebagai tabií shoghir. Atsar ini diriwayatkan dengan sanad 
bersambung oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam “al-Mushonaf” (no. 24901) 
dari jalan Abdur Rozaq dari Ma’mar dari Hammaad ia berkata : “sama persis 
lafadnya dengan Imam Bukhori”. Sementara itu Imam Abdur Rozaq 
meriwayatkan sendiri dalam “al-Mushonaf” (no. 206) dari jalan Ma’mar dari 
Hammaad ia berkata : 

 َال بَْأَس بُِصوِف الَْمْيتَِة وََلِكنُه يـُْغَسلُ َوَال بَْأَس بِرِيِش اْلَمْيتَةِ 
“t idak mengapa bulunya (yang tebal) hewan bangkai, namun dicuci dulu dan t idak 
mengapa bulunya bangkai”. 
Dalam fatwa Imam Hammaad ini maka kulit binatang sekalipun telah 
menjadi bangkai, maka dapat dimanfaatkan, namun dalam riwayatnya 
Imam Abdur Rozaq bahwa kulit tersebut harus dicuci terlebih dahulu baru 
digunakan. Kami mendapatkan sanad yang lebih tinggi sebagaimana 
diriwayatkan Imam Syafií dalam “Al Umm” (1/21) kata beliau : 

نََة َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم َعْن أَبِيِه أَن ُعَمَر ْبَن اْلَخطاِب تََـوضأَ ِمْن مَا ِء َنْصَرانِيٍة ِفي َجرِة َنْصَرانِيةٍ َأْخبَـَرنَا سُْفيَاُن ْبُن ُعيـَيـْ  
“akhbaronaa Sufyan bin Uyyainah dari Zaid bin Aslam dari Bapaknya bahwa Umar bin 
Khothob rodhiyallahu anhu pernah berwudhu dengan air milik wanita Nashrani yang 
berasal dari Jarroh (bejana)nya wanita Nashroni tersebut”. 
Jarroh adalah bejana yang dibawahnya ada mulutnya, pada zaman itu 
biasanya terbuat dari kulit. Sisi pendalilannya bisa jadi bejana tersebut dari 
kulit bangkai, karena orang Nashroni tidak mengenal suci dan najis dan 
kemungkinan besar kulit tersebut tidak disamak, karena mereka tidak 
mengenal pensyariatan samak kulit.  
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Perkataan Imam az-Zuhriy tentang tulang bangkai dan seterusnya, 
saya belum menemukan riwayat dengan sanad bersambung. Al Hafidz dalam 
“al-Fath” juga tidak menyebutkan secara jelas riwayat yang 
bersambungnya, barangkali fatwa Imam az-Zuhriy ini masih satu kesatuan 
dengan fatwa sebelumnya, sehingga sanadnya adalah ucapan yang pertama. 
Imam az-Zuhriy adalah seorang tabií, dan digolongkan oleh Al Hafidz Ibnu 
Hajar, sebagai tabií shoghir, sehingga yang dimaksud beliau dengan ulama 
salaf kalau tidak sahabat maka mereka adalah tabií kabiir atau senior.  

Perkataan Imam Ibnu Siriin diriwayatkan dengan sanad bersambung 
oleh Imam Abdur Rozaq dalam “al-Mushonaf” (no. 211) dan Imam Ibnu Abi 
Syaibah dalam “al-Mushonaf” (no. 23267) semuanya dari jalan Sufyaan ats-
Tsauri dari Hisyaam dari Muhammad bin Siriin. Adapun ucapan Imam 
Ibrohim an-Nakhoí, Al Hafidz belum mendapatkan sanad yang bersambung 
kepadanya, kata beliau dalam “al-Fath” : 

 َراِهيم ِفي رَِوايَتِهِ َوَال أَْكثـََر الر ةِ عَْن اْلَفَربِْريَلْم َيْذُكْر السْرَخِسّي إِبـْ َوا  
“as-Sarkhosiy t idak menyebutkan Ibrohim dalam riwayatnya dan begitu juga 
kebanyakan orang yang meriwayatkan dari al-Farbariy”. 

Berkaitan dengan hukum tulang, tanduk, kulit dan bulu bangkai 
binatang, maka para ulama berbeda pendapat. Syaikhul Islam Ibnu 
Taimiyyah dalam “majmu al-Fatawa” (4/395) menyebutkan ada 3 pendapat 
ulama dalam masalah ini yakni : 
1. Semuanya najis, ini adalah pendapatnya Imam Syafií yang masyhur dan 

salah satu riwayat dari Imam Ahmad. 
2. Tulang dan sejenisnya adalah najis, sedangkan rambut dan sejenisnya 

adalah suci, ini adalah madzhabnya Imam Malik dan riwayat yang 
masyhur dari Imam Ahmad. 

3. Semuanya suci, ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah dan juga 
salah satu riwayat dari Imam Malik dan Imam Ahmad. 

Kemudian Syaikhul Islam merajihkan pendapat yang ketiga yakni 
sucinya hal itu semua. Syaikh Sayyid Sabiq dalam “Fiqhus Sunnah” juga 
mengatakan hal yang sama. Syaikhul Islam menjelaskan alasannya : 
A. Asal segala sesuatu adalah suci dan dalam hal ini tidak ada yang 

memalingkannya dari najis. 
B. Tulang bangkai, rambut dan sebagainya adalah sesuatu yang thoyyibat 

(baik) bukan sesuatu yang khobits (buruk), sehingga masuk dalam 
keumuman ayat penghalalan, bukan tercakup dalam ayat yang 
mengharamkan hal-hal yang khobits (buruk). 
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C. Adapun ayat yang mengharamkan bangkai, maka rambut dan sejenisnya 
tidak masuk dalam cakupannya, karena kehidupan ada dua, kehidupan 
binatang dan kehidupan tumbuhan. Kehidupan binatang ditandai dengan 
adanya gerakan, bekerjanya panca inderanya dan sejenisnya, sedangkan 
kehidupan tumbuhan adalah dengan adanya pertumbuhan. Maka ayat 
pengharman bangkai adalah untuk membedakan kehidupan binatang 
dengan tumbuhan, yang mana jika tumbuhan mati seperti daunnya 
mengering, maka tumbuhan tersebut tidak najis berdasarkan 
kesepakatan kaum Muslimin. Maka rambut binatang disamakan juga 
dengan tumbuhan.  

Syaikh Sayyid Sabiq menambahkan alasannya, yakni : 
A. Imam Bukhori meriwayatkan dalam shahihnya dari Ibnu Abbas 

rodhiyallahu anhu, beliau berkata : 

رَُه أَن َرُسوَل اللهِ  ةٍ فـََقاَل  -صلى اهللا عليه وسلم  -َأْخبـَ ْم بِِإَهابَِها « َمر ِبَشاٍة َميَت قَالُوا ِإنـَها » . َهال اْسَتْمتـَْعُت
ُلَها « َميَتةٌ . قَاَل  »ِإنَما َحُرمَ َأْك  

“bahwa Rasulullah sholallahu alaihi wa salam melewati seekor kambing bangkai, maka 

Beliau sholallahu alaihi wa sa lam bersabda : “tidakkah kalian memanfaatkan kulitnya?, 
mereka menjawab : ‘sesungguhnya ini adalah bangkai’. Nabi sholallahu a laihi wa salam  

bersabda : “hanyalah yang diharamkan memakannya”. 
B. Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah serta selainnya dihasankan oleh 

Imam Al Albani, meriwayatkan dari Salmaan rodhiyallahu anhu bahwa 
beliau berkata : 

ْيهِ َوَسلَم عَِن السْمِن، َواْلُجْبِن، َواْلِفَراِء قَاَل:  ِه، «ُسِئلَ َرُسوُل اللهِ َصلى اهللاُ َعَل َحل اللهُ ِفي ِكَتاِب َالُل َما َأ اْلَح
»الَْحَرامُ َما َحرمَ اللُه ِفي ِكتَاِبِه، َوَما َسَكَت َعْنُه، فـَُهَو ِمما َعَفا َعْنهُ وَ   

“Rasulullah sholallahu ala ihi wa salam ditanya tentang mentega, keju dan bulu binatang, 
maka Beliau sholallahu a laihi wa salam berfatwa : “Yang Halal adalah apa yang Allah 

halalkan dalam Kitab-Nya dan yang Haram adalah apa yang Allah haramkan dalam 
Kitab-Nya, sedangkan apa yang didiamkan, maka ini adalah termasuk se suatu yang  

dimaafkan”. 
 

Berkata Imam Bukhori : 

ثَِنى َمالِكٌ  - 235 ثـََنا ِإْسَماِعيُل قَاَل َحد اٍس َعْن  َحدِه عَِن ابِْن َعبهِ بِْن َعبِْد الل َعِن ابِْن ِشَهاٍب عَْن ُعبـَْيِد الل
رٍَة َسَقَطْت ِفى َسْمٍن فـََقاَل  -صلى اهللا عليه وسلم  -َميُْموَنَة أَن َرُسوَل اللهِ  لَ َعْن فَْأ َحْوَلَها « ُسِئ أَْلُقوَها َوَما 

ُكمْ  » فَاْطَرُحوُه . وَُكُلوا َسمَْن  



Penjelasan Shahih Bukhori Kitab Wudhu Hal 337 

 

96). Hadits no. 235 
“Haddatsanaa Ismail ia berkata, haddatsanaa Malik dari Ibnu Syihaab dari Ubaidillah bin 
Abdullah dari Ibnu Abbas rodhiyallahu anhu dari Maimunah rodhiyallahu anha bahwa 
Rasulullah sholallahu alaihi wa salam ditanya tentang tikus yang jatuh di mentega?, maka 
Nabi sholallahu a laihi wa salam menjawab : “Buanglah tikusnya dan mentega disekitarnya, 
lalu makanlah mentega kalian tersebut”. 

 
Biografi Perowi Hadits 

 
Semua perowinya telah berlalu. 
 

Berkata Imam Bukhori : 

236 -  ثـََنا عَِلى َحد  لل ابِْن ِشَهاٍب عَْن ُعبـَْيِد اللهِ بِْن َعْبِد ا ِلٌك َعِن  ثـَنَا مَا عٌْن قَاَل َحد هِ بُْن َعْبِد اللهِ قَاَل َحدثـََنا َم
 ِبىالن مَْيُموَنةَ َأن ْسُعوٍد َعِن ابِْن َعباٍس َعْن  لَ عَْن فَْأرَ  -صلى اهللا عليه وسلم  -بِْن ُعْتَبَة بِْن َم ٍة َسَقَطْت ِفى ُسِئ

ْطرَُحوهُ « َسْمٍن فـََقاَل  َحْوَلَها فَا ٍس َعْن » . ُخُذوَها َوَما  ابِْن َعبا وُل َعِن  ْحِصيهِ يـَُق ٌك َما الَ ُأ ثـَنَا َماِل د قَاَل َمْعٌن َح
 َميُْموَنةَ 

97). Hadits no. 236 
“Haddatsanaa Ali bin Abdullah ia berkata, haddatsanaa Ma’nun ia berkata, haddatsanaa 
Malik dari Ibnu Syihaab dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Masúd dari Ibnu Abbas 
rodhiyallahu anhu dari Maimunah rodhiyallahu anha bahwa Nabi sholallahu alaihi wa salam 
ditanya tentang tikus yang jatuh ke mentega, maka Beliau sholallahu alaihi wa salam 
menjawab : “ambilah (tikusnya) dan daerah sekitarnya, lalu dibuang”. 
Ma’na berkata, haddatsanaa Malik yang aku tidak dapat menghitungnya ia berkata dari Ibnu 
Abbas rodhiyallahu anhu dari Maimunah rodhiyallahu anha”. 

 
Biografi Perowi Hadits 

 
Semua perowinya telah berlalu. 
 

Penjelasan Hadits : 

1. Dalam riwayat Imam Nasaí yang dishahihkan oleh Imam Al Albani dari 
jalan Abdur Rokhman dari Malik dari Ibnu Syihaab dari Ibnu Abbas 
rodhiyallahu anhu dari Maimunah rodhiyallahu anha dengan tambahan 
lafadz : “  .(mentega padat) ”َسْمٍن َجاِمدٍ 
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2. Imam Ma’mar meriwayatkan dari Ibnu Syihaab dari Saíd ibnul Musayyib 
dari Abu Huroiroh rodhiyallahu anhu dari Nabi sholallahu alaihi wa salam 
bahwa Beliau bersabda : 

َها ، َوِإْن َكاَن مَاِئًعا فََال تـَْقرَبُوهُ ِإْن َكاَن َجاِمًدا فَأَْلُقوَها َوَما َحْول  
“jika menteganya padat, maka buanglah (tikusnya) dan mentega yang ada disekitarnya, 
adapun jika cair, maka jangan mendekatinya”. 
Imam Al Khotobiy dalam “áunul Maubud” mengatakan bahwa sebagian 
ulama menshahihkannya karena dhohir sanadnya adalah para Aimah 
masyhuroh para perowi Bukhori-Muslim, diantara mereka Imam 
Muhammad bin Yahya adz-dzuhli. Namun yang benar bahwa hadits ini 
adalah kesalahan. Imam Al Khothobi menukil : 

ي َهَذا  قَاَل التـْرِمِذّي ِفي َجاِمعه : َسِمْعت ْلُمَسيب ِف َسِعيد ْبن ا ْهرِي َعْن  د بْن ِإْسَماِعيل يَُـقول : َحِديث مَْعَمر َعْن الز ُمَحم
 َخطَأ

“Tirmidzi dalam Jaami’nya berkata : ‘aku mendengar Muhammad bin Ismail (Imam 
Bukhori) berkata : ‘haditsnya Ma’mar dari az-Zuhriy dari Saíd ibnul Musayyib  
tentang hal ini adalah keliru’. 

3. Dhohirnya hadits ini menunjukkan najisnya bangkai, sehingga bagian 
makanan yang terkena bangkai tidak boleh dimanfaatkan (baca : 
dimakan), namun yang benar bahwa dibuangnya makanan tersebut 
adalah dalam rangka kebersihan, karena tikus adalah binatang carier 
(pembawa penyakit) seperti pes dan sebagainya. Oleh karenanya Nabi 
sholallahu alaihi wa salam menamakannya sebagai binatang Fuwaisiq 
yakni binatang kecil yang merusak, sebagaimana sabdanya sholallahu 
alaihi wa salam : 

يََتُكْم، فَِإن الشْيَطاَن  ُروا آنَِيَتُكمْ، َوَأْطفُِئوا ُسُرَجُكمْ ، َوأَوُْكوا أَْسِق ُمغَْلًقا، أَغِْلُقوا أَبـَْواَبُكْم، َوَخم َتُح بَابًا  َال يـَْف
ى َأْهِلهِ " يـَْعِني: اْلَفأْرَةَ َوَال َيْكِشُف ِغطَاًء، َوَال َيُحل وَِكاءً ، َوِإن اْلُفَويِْسَقةَ ُتْضرِمُ الْبـَْيَت َعلَ   

“tutuplah pintu, bejana dan tempat minum kalian, karena syaithon tidak mampu 
membuka pintu, bejana dan tempat minum yang tertutup dan fuwaisiqoh –yakni tikus-  
biasanya akan mencari makanan di rumah”. 

4. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam “Fatawa al-Kubro” (1/464) menukil 
dalam Masail Imam Ahmad dari riwayat anaknya Sholih bin Imam Ahmad 
dari Ikrimah ia berkata : 

، قَاَل : تـُْؤَخُذ اْلَفْأَرةُ َوَما َحْوَلَها . ِفي َسْمٍن  ت : يَا مَْوَالنَا فَِإن أَثَـَرَها ِفي السْمِن ُكلِه قـُْل أَن اْبَن َعباٍس ُسئَِل َعْن فَْأرٍَة َماَتْت 
َدتْ  . َحْيُث ُوِج نَما َماَتْت  لسْمِن ، َوِهَي َحيٌة َوِإ َن أَثـَرَُها بِا ك إنَما َكا : َعِضْضت بِِهن أَبِي قَاَل   

“Ibnu Abbas Rodhiyallahu 'anhu pernah ditanya tentang t ikus yang mati di 
mentega, lalu beliau Rodhiyallahu 'anhu menjawab : ‘t ikus dan mentega yang 
disekitarnya diambil’. Aku (Ikrimah) berkata : ‘wahai maulana, sesungguhnya 
bekasnya tadi ada diseluruh mentega?’, beliau menjawab : ‘bekas yang ada di 



Penjelasan Shahih Bukhori Kitab Wudhu Hal 339 

 

mentega adalah pada saat t ikusnya masih hidup, kemudian ia mati sebagaimana 
ditemukan’. 
Maksud fatwa Ibnu Abbas Rodhiyallahu 'anhu adalah bahwa sekalipun 
terlihat bekasnya diseluruh mentega, maka itu terjadi pada saat tikusnya 
hidup, yakni setelah tikus jatuh ke mentega, ia berusaha menyelamatkan 
diri, sehingga terlihat jejaknya diseluruh bagian mentega, dan karena 
kehabisan nafas, maka ia mati sehingga tempat itulah yang dibuang saja 
bukan keseluruhannya. 
Masih dari riwayat Shoolih bin Imam Ahmad dari jalannya sampai ke 
Abul Aswad ad-Dailamiy ia berkata : 

ْحُمَها َوَدُمَها ي َسْمٍن ؟ فـََقاَل : إنَما َحُرَم ِمْن اْلَمْيتَةِ َل  ُسئَِل اْبُن َمْسُعودٍ َعْن فَْأَرةٍ َوقـََعْت ِف
“Ibnu Mas’ud Rodhiyallahu 'anhu  ditanya tentang tikus yang jatuh di mentega? 
Maka beliau menjawab : ‘hanyalah yang diharamkan dari bangkai itu adalah daging  
dan darahnya’. 
Jadi secara implisit Abdullah bin Mas’ud Rodhiyallahu 'anhu berpendapat 
bahwa bulu, rambut dan sejenisnya dari bangkai tidaklah najis. 

5. Adapun berkaitan dengan hukum jual beli gading Gajah, maka DR. 
Abdullah al-Faqih dalam “Fatawa Syabkah Islamiyyah”(19 Dzul Qo’dah 
1432) berfatwa : 

 ما هو حكم شراء العاج ؟
 الفتوى

ما بعد:  الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه أ

ل العلم  العرب. فالعاج هو أنياب الفيل، وقيل: هو ظهر السلحفاة البحرية، كما ذكر ابن منظور في لسان وقد اختلف أه
في حكم بيعه تبعًا الختالفهم في طهارته ونجاسته، فمن قال بنجاسته منع بيعه، ومن قال بطهارته أجاز بيعه واالنتفاع به، 

فذهب الشافعية وكذا الحنابلة في معتمد مذهبهم إلى حرمة بيعه، قال النووي في المجموع: ال يجوز بيعه وال يحل 

ز.ثمنه، وبهذا  قال طاووس وعطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزي  
وأما المالكية فمذهبهم أن العاج المتخذ من فيل ميت بغير ذكاة يكره االنتفاع به، ومنهم من حمل الكراهة على كراهة 

تنزيه، وأما العاج المتخذ من فيل مذكى فال خالف في جواز استعماله عندهم،  وأما التحريم، ومنهم من حملها على ال

ه بناء على القول بطهارته. أعلم. الحنفية فيجوزون بيعه واالنتفاع ب واهللا   
الفتوى بإشراف د.عبداهللا الفقيه  المفتي: مركز 

Soal : bagaimana hukum jual-beli gading Gajah? 
Jawab : Alhamdulillah sholawat dan salam terlimpahcurahkan kepada Rasulullah,  
keluarganya dan para sahabatnya. Amma Ba’du : 
al-‘Aaj adalah gading Gajah, dikatakan juga itu adalah punggungnya (batok –bs. 
Jawa) Penyu, sebagaimana disebutkan Ibnu Mandhuur dalam “Lisanul ‘Arob”. Para 
ulama berbeda pendapat tentang hukum jual belinya mengikuti perbedaan 
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pendapat tengan kesucian dan kenajisannya. Bagi yang mengatakan najis, maka 
mereka melarang jual belinya dan bagi yang mengatakan suci, maka mereka 
membolehkan jual beli dan memanfaatkannya.  
Syafi’iyyah demikian juga Hanabilah dalam madzhab yang dipegangi berpendapat 
haramnya jual beli tersebut. Imam Nawawi dalam “al-Majmu” berkata : ‘t idak boleh 
berjual beli dan t idak halal duitnya, ini adalah perkataan Thawus, ‘Athoo’ bin Abi 
Robaah dan Umar bin Abdul Aziz’. 
Adapun Malikiyyah maka madzhab mereka bahwa gading yang berasal dari Gajah  
yang t idak disembelih maka dimakruhkan untuk dimanfaatkan, diantara mereka ada 
yang membawa makna makruh kepada pengharaman ada juga yang membawa 
kepada pengert ian makruh untuk kebersihan. Adapun gading yang berasal dari 
Gajah yang disembelih, maka t idak ada perselisihan dalam kebolehan 
pemanfaatannya menurut Malikiyyah. 
Adapun Hanafiyyah mereka membolehkan jual beli dan memanfaatkannya, 
berdasarkan pendapat yang mengatakan kesuciannya. Wallahu A’lam. 

Catatan : bagi yang berpendapat bolehnya jual beli gading Gajah, 
namun perlu diingat pemerintah Indonesia telah melarang pembunuhan 
Gajah untuk diambil gadingnya dan menganggapnya sebagai perbuatan 
kriminal, maka perkara ini harap diperhatikan. 

 
Berkata Imam Bukhori : 

237 -  هٍ َعْن أَ َحداِم بِْن ُمَنبَرنَا َمْعَمٌر َعْن َهم ٍد قَاَل َأْخبـََرنَا َعْبُد اللِه َقاَل أَْخبـَ ِبى ُهرَيـْرََة عَِن ثـََنا أَْحَمُد بُْن ُمَحم
 ِبىِه يَُكوُن يَـ « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم  -النَسِبيِل الل ِلمُ ِفى  َلُمهُ الُْمْس ِة َكَهْيَئِتَها ِإذْ ُكل َكْلٍم ُيْك ْوَم الِْقَياَم

لِْمْسِك  ِم ، َواْلَعْرُف َعْرُف ا ْوُن لَْوُن الدرُ َدًما ، الل ُطعَِنْت ، تـََفج«  
98). Hadits no. 237 
“Haddatsanaa Ahmad bin Muhammad ia berkata, akhbaronaa Abdullah ia berkata, 
akhbaronaa Ma’mar dari Hammaam bin Munabbih dari Abi Huroiroh rodhiyallahu anhu dari 
Nabi sholallahu alaihi wa salam beliau Bersabda : “setiap luka yang diderita oleh seorang 
Muslim di jalan Allah, maka nanti pada hari kiamat seperti itu keadaanya ketika  
dibangkitkan, darah bercucuran dan warnanya adalah warna darah, namun baunya bau 
minyak Misik”. 

 
Penjelasan biografi perowi hadits : 
 
1.   Nama : Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Musa Al Marwaziy 
 Kelahiran : Wafat  235 H 
 Negeri tinggal : Marwazi 
 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Ibnu Wadhooh dan Imam Ibnu Hibban. 

Imam Nasa’I menilainya, laa ba’sa bih.  
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 Hubungan Rowi : Abdullah ibnul Mubarok adalah salah seorang gurunya, 
sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib Ibnu 

Hajar) 

Penjelasan Hadits : 

1. Sisi kesesuaian hadits yang dibawakan Imam Bukhori dengan judul bab 
adalah bahwa darah saja seandainya najis dapat menjadi suci jika 
berubah baunya karena sesuatu yang suci, maka begitu juga air, ia 
hanya berubah menjadi najis ketika terjadi perubahan pada salah satu 
unsurnya yaitu rasa, warna dan baunya, sebagaimana telah berlalu 
penjelasannya. 

2. Kami memandang bahwa darah manusia tidak najis, sekalipun keluar 
banyak. Sebagaimana kisah seorang sahabat Anshor yang dipanah oleh 
orang Musyrik ketika sedang sholat sehingga bercucuran darahnya, 
namun ia tetap sholat karena sedang khusyu’ dengan bacaan al-Qurán. 
Kisah ini diriwayatkan Imam Bukhori secara muálaq dan disambung oleh 
Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, atsar ini dishahihkan oleh Imam Al 
Albani dan dihasankan oleh Syaikh Syuáib Arnauth. Imam Al Albani 
dalam “Tamaamul Minnah” mengomentari atsar ini : 

المرفوع ألنه يه وسلم على ذلك فلو كان الدم الكثير ناقضا  وهو في حكم  ع النبي صلى اهللا عل يستبعد عادة أن ال يطل
ألصوللبينه  لحاجة ال يجوز كما هو معلوم من علم ا صلى اهللا عليه وسلم ألن تأخير البيان عن وقت ا  

لذي ال تخفى عليه خافية في  وعلى فرض أن النبي صلى اهللا عليه وسلم خفي ذلك عليه فما هو بخاف على اهللا ا
 األرض وال في السماء

“ini dihukumi marfu’ karena sangat jauh dari kebiasaan Nabi Sholallahu 'alaihi wa 
salaam untuk t idak mengetahui hal tersebut, seandainya darah banyak 
membatalkan sholat, niscaya Nabi Sholallahu 'alaih i wa salaam akan  
menjelaskannya, karena mengakhirkan penjelasan pada saat dibutuhkan t idak 
diperkenankan, sebagaimana ini diketahui dalam ilmu ushul. Seandainya ditetapkan 
bahwa Nabi Sholallahu 'alaih i wa salaam tidak mengetahuinya, maka hal tersebut 
tidak akan tersembunyi dari Allah yang tidak ada satupun di bumi dan langit yang 
tersembunyi dari-Nya”. 

3. Hadits ini menunjukkan keutamaan jihad fii sabilillah, yakni orang-orang 
yang gugur dijalan Allah akan dibangkitkan dengan kondisi khusus yang 
membedakan dengan selainnya. 
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اِئمِ  - 68 باب اْلبَـْوِل ِفى اْلَماِء الد  
Bab 68 Kencing di Air Diam 

 

Penjelasan : 

Imam al-Áini dalam “Úmdahtul Qoriy” (3/166) berkata : 
أي هذا باب في بيان حكم البول في الماء الراكد وهو الذي ال يجري في رواية األصيلي باب ال تبولوا في الماء الراكد وفي 

 بعض النسخ باب الماء الدائم
“yakni in i adalah bab tentang penjelasan hukum kencing di air yang stat is yaitu yang 
t idak mengalir. Dalam riwayat al-Áshiiliy “bab janganlah kalian kencing di air yang 
diam”, dalam sebagian naskah “bab air diam”. 

 
Berkata Imam Bukhori : 

238 -  َرنَا أَبُو الز ثـََنا أَبُو الَْيَماِن قَاَل َأْخبـََرنَا ُشعَْيٌب قَاَل َأْخبـَ هُ َحدثَهُ أَن ْحَمِن بَْن ُهْرُمَز اَألْعَرجَ َحدَعْبَد الر نَاِد َأن
»َنْحُن اآلِخُروَن الساِبُقوَن « يـَُقوُل  -صلى اهللا عليه وسلم  -َسِمَع أَبَا ُهَريـْرََة أَنُه َسِمَع َرُسوَل اللهِ   

99). Hadits no. 238 
“Haddatsanaa Abul Yamaan ia berkata, akhbaronaa Syuáib ia berkata, akhbaronaa Abu az-
Zinaad bahwa Abdur Rokhman bin Hurmuz al-A’raj meriwayatkan bahwa ia mendengar Abu 
Huroiroh rodhiyallahu anhu mendengar Rasulullah sholallahu alaihi wa salam bersabda : “kita  
umat yang terakhir, namun yang pertamakali dibangkitkan”. 
HR. Muslim no. 2016 

 
Biografi Perowi Hadits 

 
Penjelasan biografi perowi hadits : 
 
1.   Nama : Abu Dawud Abdur Rokhman bin Hurmuz al-A’raj 
 Kelahiran : Wafat  117 H di Iskandariyyah 
 Negeri tinggal : Madinah 
 Komentar ulama : Tabií wasith. Ditsiqohkan oleh Imam Ali ibnul Madini, 

Imam Abu Zuráh, Imam al-Íjli dan Imam Ibnu Hibban.  
 Hubungan Rowi : Abu Huroiroh rodhiyallahu anhu adalah salah seorang 

gurunya, sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. 
 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib Ibnu 

Hajar) 
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Berkata Imam Bukhori : 

اِئِم الِذى َال َيْجرِى ، ُثم يـَغَْتِسلُ ِفيهِ « َوبِِإْسَناِدِه قَاَل  - 239 َأَحُدُكمْ ِفى الَْماِء الد الَ يـَُبولَن«  
100). Hadits no. 239 
“Dengan sanad diatas, Nabi sholallahu ala ihi wa salam bersabda :  “Janganlah kalian kencing  
di air yang diam yang tidak mengalir, lalu mandi padanya”. 
HR. Muslim no. 682 

 
Biografi Perowi Hadits 

 
Telah berlalu di hadits sebelumnya. 
 

Penjelasan Hadits : 

1. Para ulama pensyarah shahih Bukhori berpikir keras, apa kesesuain 
hadits no. 238 dengan judul babnya?, ada beberapa pendapat yang 
penulis melihatnya : 
A. Imam Ibnu Bathool dalam “Syarah Bukhorinya” berpendapat 

kemungkinan Abu Huroiroh rodhiyallahu anhu mendengar hadits 
tersebut dalam satu konteks ucapan Nabi sholallahu alaihi wa salam, 
sehingga beliau meriwayatkannya semua lafadznya (yakni hadits no. 
238 dan 239). Karena contoh hal ini terdapat juga dalam kitab jihad, 
kitab ibaroh dan selainnya di shahih Bukhori. 

B. Al Hafidz mengkritik pendapat Imam Ibnu Bathool, karena jika seperti 
itu tentu Imam Bukhori akan meriwayatkan matan kedua hadits 
tersebut dalam satu kesatuan, namun ternyata memang 2 matan ini 
dipisahkan dan telah terdapat jalan lain seperti dalam riwayat Imam 
Muslim bahwa Abu Huroiroh hanya meriwayatkan dari Nabi sholallahu 
alaihi wa salam dengan matan hadits no. 239. Jika ini terpisah maka 
hadits no. 238 ini kata Al Hafidz, menukil dari ulama lain tentang 
kesesuaian hadits pada bab ini yakni, bahwa ketika umat Islam adalah 
yang terakhir meninggal dunia dan yang pertama kali dibangkitkan, 
maka seolah-olah bendera terakhir diserahkan kepada yang pertama, 
maksudnya umat sebelum kita memberikan estafet bendera kepada 
kita umat Nabi Muhammad sholallahu alaihi wa salam, karena kita 
yang pertamakali dibangkitkan. Hal ini dianalogikan dengan air yang 
diam, maka ketika ada kencing yang jatuh kepadanya dan ia bagaikan 
air terakhir yang bercampur kepadanya, maka seolah-olah kencing 
inilah yang pertamakali akan mengenai anggota badan yang suci jika 
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kita menggunakan air yang terkontaminasi tersebut, sehingga 
seharusnya dijauhi. 

C. Masih dinukil oleh Al Hafidz ada ulama lain yang mengatakan, sisi 
kesesuain hadits dengan bab ini adalah, sekalipun Bani Isroil telah 
mendahului kita, namun kita adalah umat yang pertamakali menjauhi 
menggunakan air diam yang terkontaminasi dengan kencing. Namun 
pendapat ini dikritik, karena bani Isroil terkenal sangat berlebihan 
terhadap najis. 

D. Bisa jadi hadits no. 238 hanya sebagai motto dalam naskah sebagian 
ulama hadits, ketika dirinya menyebutkan hadits lain, maka hadits no. 
238 ini tetap dijadikan motto dalam naskah tulisannya dan hal ini 
banyak kita jumpai dalam tulisan ulama zaman sekarang, disamping 
mereka menulis makalah-makalah ilmiyah lainnya, mereka 
menyisipkan dalam makalah tersebut ayat Al Qurán atau hadits Nabi 
sholallahu alaihi wa salam, bahkan terkadang mutiara ungkapan dari 
ulama salaf untuk dijadikan motto dalam tulisannya. Seandainya ini 
benar, maka penulisan motto-motto yang banyak digunakan sekarang 
oleh para penulis dalam makalahnya, berarti telah didahului oleh 
ulama salaf kita. Sehingga syarah untuk hadits no. 238 ini lebih 
mudah untuk diterima, daripada kita memberat-beratkan diri dalam 
mencari kesesuaian hadits dengan judul bab. 

2. Hadits no. 238 menunjukkan keutamaan Islam dan Imam Muhammad 
bin Abdul Wahhab telah menulis sebuah kitab apik yang berjudul “fadhlul 
Islam” (keutamaan Islam). Bagi yang berminat dapat mengambil 
terjemahan kitabnya dalam website kami. 

3. Para ulama berbeda pendapat tentang larangan yang ada pada hadits 
no. 239, Imam Shonáni dalam “Subulus Salam” telah menjelaskannya 
dan dapat kami simpulkan : 
A. Larangannya bermakna makruh litanziih ini adalah pendapatnya 

Malikiyyah, sehingga menurut mereka jika memang tidak berubah 
salah satu indikator air karena najis kencing yang 
mengkontaminasinya, maka air tersebut boleh dimanfaatkan untuk 
bersuci. 

B. Larangannya bermakna tahriim (pengharaman), namun bukan karena 
najisnya, tetapi sebagai taábudiyyah (dalam rangka ibadah) yakni 
maksudnya bahwa Nabi sholallahu alaihi wa salam telah melarang 
seorang untuk kencing di air diam, maka larangan ini adalah 
pengharaman, sekalipun pada akhirnya kencing tersebut tidak 
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mempengaruhi salah satu indikator air yakni rasa, bau atau 
warnanya, maka pengharaman tersebut tetap berlaku bukan karena 
najisnya air, namun karena beribadah mengikuti perintah Nabi 
sholallahu alaihi wa salam yang melarang kencing di air yang diam. 
Ini adalah pendapatnya madzhab dhohiriyyah. 

C. Jika airnya banyak maka larangan ini makruh, namun jika airnya 
sedikit maka larangan ini haram. Ini adalah pendapatnya ulama yang 
membagi air menjadi 2 yaitu air banyak dan sedikit, yakni dari 
kalangan madzah syafiíyyah dan Hanafiyyah, yang mana menurut 
mereka jika najis bercampur dengan air yang sedikit, maka air 
tersebut otomatis menjadi najis, tanpa mempertimbangkan adanya 
perubahan indikator air atau tidak, namun jika airnya banyak, maka 
perlu dilihat indikator perubahan airnya. Dan telah berlalu perbedaan 
mereka didalam mendefinisikan air yang sedikit dan yang banyak. 
Kami lebih condong merajihkan pendapat yang mengatakan bahwa 

larangan ini adalah haram, karena asal dari larangan adalah haram, 
sebagaimana ini maklum dalam ilmu ushul fiqih. Penulis kitab “al-
Qowaaid wal Ushuul” (1/50) berkata : 

صار الفعل وكذ الجتناب  ا وجب ا لك يقال في النهي، فإن النهي قد أمر النبي باجتناب المنهي عنه، واألمر بالوجوب فإذ
نهي للتحريم ما لم يوجد دليل، ومنهم من يقول: األمر  محرما، فهذان قوالن للعلماء منهم من يقول: األمر للوجوب وال

ى الوجوب أو على عدم االستحباب أيضا، ومنهم من يقول: األمر لالستحباب والنهي لالستحباب ما لم يوجد دليل عل
لنهي للكراهة أو ما إلى ما دون ذلك أيضا.  للوجوب والنهي للتحريم ما لم يوجد دليل على أن األمر لالستحباب وا

كمال اب؛ ألنه كمال، وال ليس  ومن العلماء من فصل فقال: أما األمر حين يتعلق باآلداب واألخالق فإنه لالستحب
نهي حين يتعلق باآلداب واألخالق إنه للكراهة، أما ما يتعلق بالعبادات فإن األمر فيه للوجوب  بواجب، وكذلك يقال ال

 والنهي للتحريم.
“demikian juga dikatakan kepada larangan, karena larangan adalah perintah Nabi 
sholallahu alaih i wa salam untuk meninggalkannya, maka perkara yang wajib jika 
wajib untuk meninggalkannya akan menjadi haram jika melakukannya. Dalam hal 
ini ada 2 pendapat ulama, diantara mereka ada yang berpendapat, perintah untuk 
kewajiban dan larangan untuk keharoman selama t idak didapati dalil (yang 
memalingkannya). Sebagian ulama berkata, perintah untuk sunnah dan larangan 
untuk makruh selama t idak didapati dalil kepada wajibnya atau t idak dianjurkannya. 
Sebagian lagi mengatakan, perintah untuk kewajiban dan larangan untuk 
keharoman selama tidak didapati dalil yang menunjukkan bahwa perintahnya untuk 
sunnah atau larangannya untuk makruh atau selain hal tersebut juga. 
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Sebagian ulama merinci lagi, adapun perintah jika berkaitan dengan adab dan 
akhlaq, maka ini untuk mustahab (sunnah), karena adab dan akhlak adalah  
penyempurna dan kesempurnaan t idaklah wajib, demikian juga larangan jika 
berkaitan dengan adab dan akhlaq maka in i makruh. Adapun jika berkaitan dengan 
ibadah maka perintah untuk wajib dan larangan untuk keharaman”. 

Diantara penguat bahwa yang dimaksud dengan larangan tersebut 
adalah untuk keharaman, yaitu bahwa kencingnya seorang di air yang 
diam dapat mengganggu kemaslahatan kaum Muslimin, terlebih lagi jika 
air diam tersebut adalah sebagai sumber air mereka yang digunakan 
untuk memasak dan mencuci pakaian dan perabotan, maka bagaimana 
sekiranya diketahui ada orang yang kencing di air tersebut, tentu para 
pengguna air tersebut merasa tidak nyaman, padahal agama melarang 
seorang menyakiti saudaranya. 

4. Apakah selain kencing, misalnya buang air besar termasuk dalam 
larangan ini? Maka jumhur (mayoritas) ulama menjawab “iya” dan ini 
adalah perkara yang benar, karena bagaimana mungkin buang air besar 
yang lebih bau dan kotor dari kencing tidak masuk dalam cakupan hadits 
tersebut. 

5. Bagaimana dengan air yang mengalir, apakah kencing disitu tetap 
diharamkan? Sebagian ulama mengatakan jika air yang mengalir 
banyak, maka tidak diharamkan berdasarkan mafhum hadits 
(pemahaman kebalikan dari hadits ini), namun yang lebih utama tidak 
melakukannya juga. Adapun jika airnya sedikit, maka ada yang 
berpendapat haram dan ada juga yang mengatakan makruh, barangkali 
pendapat yang mengatakan makruh lebih sesuai dengan kenyataan yang 
ada. 
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لَى َظْهِر اْلُمَصلى َقَذٌر َأْو ِجيَفةٌ َل - 69 أُْلِقَى َع َلْيِه َصَالتُهُ باب ِإَذا  ْفُسْد َع ْم تـَ  
 ِه . َوقَاَل ابُْن الُْمَسي ى َوَضَعُه َوَمَضى ِفى َصالَِت َر ِإَذا َرَأى ِفى ثـَْوِبِه َدًما َوُهَو ُيصَل َن ابُْن ُعَم َذا وََكا ْعِبى ِإ لش ِب َوا

َلِة َأْو تَـ  لِْقبـْ َم ، فََصلى ثُم َأْدَرَك الَْماَء ِفى َوقِْتِه ، الَ ُيِعيُد .َصلى َوِفى ثـَْوِبهِ َدٌم َأْو َجَنابٌَة َأْو ِلغَْيِر ا يَم  
Bab 69 Jika diletakkan Kotoran atau Bangkai diatas 

Punggung orang yang Sholat, Tidak Membatalkan 

Sholatnya 

Ibnu Umar rodhiyallahu anhu jika melihat di bajunya ada darah 

dalam keadaan sholat, beliau meletakkan bajunya, lalu tetap 

melanjutkan sholatnya. 

Ibnul Musayyib dan asy-Sya’bi berkata : ‘jika seorang sholat dan di 

bajunya ada darah atau mani atau ia menghadap selain kiblat atau 

tayamum, lalu ia sholat sekalipun air sudah tersedia pada waktunya, 

tidak perlu mengulang’. 

 

Penjelasan : 

Imam al-Áini dalam “Úmdahtul Qoriy” (3/170) berkata : 
المناسبة بين البابين من حيث إن الباب األول يشتمل على حكم وصول النجاسة إلى الماء وهذا الباب يشتمل على  وجه 

إلى المصلي وهو في الصالة  حكم وصولها 
“sisi keterkaitan antara bab sebelumnya dari sisi bab yang pertama mencakup hukum 
sampainya najis ke air, sedangkan bab ini mencakup hukum sampainya najis ke orang 
yang sedang sholat dalam sholatnya”. 

Perkataan Imam Bukhori bahwa hal tersebut tidak membatalkan 
sholat, maka ini adalah pendapatnya ulama yang mengatakan bahwa 
menghilangkan najis bukan syarat atas sahnya sholat atau ulama yang 
berpendapat bahwa suatu najis yang terdapat ditengah-tengah sholat tidak 
membatalkan sholat. 

Atsar Ibnu Umar rodhiyallahu anhu diatas dikatakan oleh Al Hafidz 
dalam “al-Fath” : 

 َذا َكاَن ِفي الص نهُ " َكاَن ِإ ْن َهَذا اْألَثَر َوَصَلُه اِْبن أَبِي َشْيبَة ِمْن طَرِيِق بـُْردِ ْبن ِسنَاٍن َعْن نَاِفٍع َأ اْستَطَاَع َأ فَـَرَأى ِفي ثـَْوبِهِ َدًما َف َالةِ 
ْسنَاُدُه َصِحيح َيضََعُه َوَضَعُه ، َوإِْن َلمْ  َما َكاَن َصلى " . وَِإ ْبنِي َعَلى  ُثم َجاَء فـََي َيْستَِطْع َخَرجَ فـََغَسلَُه   

“atsar ini disambungkan Ibnu Abi Syaibah dari jalan Burdi bin Sinaan dari Naafi’ bahwa 
Ibnu Umar jika didalam sholatnya melihat darah dibajunya, maka jika bisa diletakkan 
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akan diletakkan, namun jika t idak bisa, beliau melepasnya, lalu mencucinya lalu 
melanjutkan sholat yang sebelumnya”. Sanadnya shahih. 
Jadi apabila ada najis yang terdapat di baju atau sandal kita, maka jika bisa 
dilepas, dilepas dan tetap dilanjutkan sholatnya. Hal ini diperkuat oleh hadits 
dari Abu Said rodhiyallahu anhu sebagaimana dikatakan oleh Al Hafidz : 

ْبرِيلَ َأْخبَـَرنِي أَن فِ  ِه ِفي الصَالةِ ُثم قَاَل " إِن ِج َحُه يِهَما قَ أَنُه َصلى اللُه َعلَْيِه َوَسلَم َخَلَع نـَْعلَْي َذرًا " َأْخرََجُه َأْحَمد َوأَبُو َداُود َوَصح
َحِديِث إَِعاَدة ،  ي اْل َحاِكمُ َوَلْم َيْذُكْر ِف اْل َوُهَو ِاْخِتيَارُ َجَماَعةٍ ِمْن الشاِفِعيةِ اِْبن ُخَزْيَمة . َولَُه َشاِهٌد ِمْن َحِديِث اِْبن َمْسُعود َأْخَرَجُه   

“bahwa  Nabi sholallahu alaih i wa salam melepas sandalnya ditengah-tengah sholat lalu  
bersabda (setelah selesai sholat) : “sesungguhnya Jibril mengabariku bahwa di kedua 
sandalku ada kotoran”. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan dishahihkan oleh 
Ibnu Khuzaimah. Hadits ini memilik i penguat dari Ibnu Masúd rodhiyallahu anhu yang 
dikeluarkan oleh Imam Hakim dan tidak disebutkan adanya pengulangan, ini adalah  
pilihannya sejumlah ulama Syafiíyyah”. 

Sedangkan perkataan Imam Saíd ibnul Musayyib dan Imam Áamir 
asy-Sya’bi dalam judul bab diatas, diriwayatkan dengan sanad bersambung 
oleh Ima Ibnu Abi Syaibah dalam “al-Mushonaf” (no. 8038) dari jalan : 

شْعِبي قَاَال:  دِ ْبِن اْلُمَسيِب، َوال ، عَْن سَِعي نَا َعْبَدُة، َعْن َسِعيدٍ، َعْن قـَتَادََة ثـَ ى لِغَْيِر اْلِقبـْلَِة، «َحدْو إَِذا َصل َم، َأ أَْو تـَيَم
ةٌ  نَابٌَة، ثُم َأَصاَب اْلَماءَ ِفي َوْقٍت، فـَلَْيَس َعلَْيِه إَِعاَد »َصلى َوِفي ثـَْوبِِه َدٌم أَْو َج  

“haddatsanaa Ábdah dari Saíd dari Qotaadah dari Saíd ibnul Musayyib dan asy-Sya’bi mereka 

berdua berkata : ‘jika seorang sholat tidak menghadap kiblat atau bertayamum atau sholat di 

bajunya ada darah atau janabah, lalu mendapatkan air pada waktu itu, maka tidak perlu 

mengulanginya lagi’. 

Semua perowinya tsiqoh, para perowi Bukhori-Muslim, Ábdah adalah ibnu 
Sulaimaan; Saíd adalah Ibnu Abi Aruubah dan Qotaadah bin Diámah. 
Qotaadah ini memiliki guru Saíd ibnul Musayyib dan Áamir bin Syarohiil asy-
Sya’bi, sehingga sanadnya shahih atas persyaratan Bukhori dan Muslim. 

Kemudian kami mendapatkan pernyataan mereka berdua yang 
terpisah-pisah, sebagai berikut : 
A. Berkaitan darah yang menempel di baju: 

• Imam Ibnu Abi Syaibah dalam “al-Mushonaf” (no. 3957) menulis : 

ُمَسيِب،  ِعيِد ْبِن اْل نَا وَِكيٌع، َعْن ُعَمَر بِْن َشبةَ، َعْن قَاِرٍظ أَِخيِه، َعْن َس ثـَ َصرُِف ِمَن «َحد انَ َال يـَْن َيَكوَن أَنُه َك لدِم َحتى  ا
»ِمْقَداَر الدْرَهمِ   

“haddatsanaa Wakii’dari Umar bin Syabbah dari Qooridh saudaranya dari Saíd ibnul 

Musayyib : ‘bahwa beliau tidak membatalkan sholatnya jika terdapar darah sekalipun 

seukuran uang dirham ”. 
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Wakii’ adalah Ibnul Jaroh seorang Imam yang masyhur; adapun 
Umar bin Syaibah bin Qooridh dikatakan oleh Imam Abu Hatim dalam 
“Jarh wa Ta’dil” (no. 616) : “ي الحديث وهو صدوق ف  ”سمعت ابى يقول ما بحديثه بأس 

(haditsnya tidak mengapa, ia shoduq dalam hadits); Qooridh bin 
Syaibah bin Qooridh saudaranya Umar dikatakan Imam Nasaí, laisa 
bihi ba’sun sebagaimana dalam “Tahdzibul Kamal”. Sehingga atsar ini 
minimal hasan Insya Allah. 

• Imam Ibnu Abi Syaibah masih di kitab yang sama (no. 3960) : 

نَا وَِكيٌع، َعْن ُحَسيِْن ْبِن صَاِلٍح، عَ  ثـَ ثـَْوبِِه َدٌم َقاَل: َحد َال «ْن ِعيَسى ْبِن أَبِي َعزَة، عَِن الشْعِبي ِفي رَُجٍل َصلى َوِفي 
»يُِعيدُ   

“haddatsanaa Wakii’dari Husain bin Shoolih dari Isa bin Abi Ázzah dari as y-Sya’biy 

tentang seorang yang sholat dan di bajunya ada darah,  beliau berkata : ‘tidak perlu 

diulangi’. 
Husain bin Shoolih dan Isa bin Abi Azzah para perowi tsiqoh, 
sehingga sanad atsar ini shahih. 
Selaian Imam Ibnul Musayyib dan Imam Asy-Sya’bi yang 

berpendapat serupa adalah Imam Al Hasan Al Bashri, Imam Athoo’bin 
Abi Robbaah dan selain mereka, riwayatnya dapat dilihat di Mushonaf 
karya Imam Ibnu Abi Syaibah. 

B. Berkaitan dengan janabah yang menempel di baju, yang dimaksud 
janabah disini adalah sperma / mani : 
• Masih dalam Mushonaf (no. 3976) : 

ثـَنَا وَِكيٌع، َعِن اْبِن أَبِي عَ  اَل: َحد يِب، أَنُه َق ةَ «ُروبََة، َعْن قـَتَاَدَة، َعْن َسِعيدِ ْبِن اْلُمَس ثـَْوبِهِ َجنَابَةٌ َفَال إِعَاَد َمْن َصلى وَِفي 
»َعلَْيهِ   

“haddatsanaa Wakii’ dari Ibnu Abi Aruubah dari Qotadah dari Saíd ibnul Musayyib 

bahwa ia berkata : ‘barangsiapa yang sholat dan di bajunya ada mani, maka tidak 

perlu mengulangi sholatnya’. 
Semua perowinya adalah para perowi tsiqoh. Sehingga atsar ini 
shahih. 
Adapun berkaitan dengan sholat akan dibahas di babnya Insya Allah. 

 
Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا عَْبَدانُ  - 240 َنا  َحد َرِنى أَِبى عَْن ُشْعَبةَ َعْن أَِبى ِإْسَحاَق َعْن عَْمِرو بِْن َمْيُموٍن َعْن َعْبِد اللِه قَاَل بـَيـْ قَاَل َأْخبـَ
َرْيحُ بُْن َمْسَلَمةَ  -صلى اهللا عليه وسلم  -َرُسوُل اللِه  ثـَنَا ُش َحد ِنى أَْحَمُد بُْن ُعثَْماَن قَاَل  َث َل َوَحد َل  َساِجٌد ح قَا قَا
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َأن َعْبَد ا ثَِنى عَْمُرو بُْن َمْيُموٍن  ثـََنا ِإبـَْراِهيمُ بُْن يُوُسَف َعْن أَبِيِه َعْن أَِبى ِإْسَحاَق قَاَل َحد َثهُ َحد هِ بَْن َمْسعُوٍد َحدلل
 ِبىلن ِعْنَد الْبـَْيِت ، َوأَبُو َجْهٍل َوأَ   -صلى اهللا عليه وسلم  -َأن ا ُهمْ َكاَن ُيَصلى  ْصَحاٌب َلهُ ُجلُوٌس ، ِإذْ َقاَل بـَْعُض

نـْبـََعَث َأْشَقى ا ٍد ِإذَا َسَجَد فَا حَم ْعٍض أَيُكمْ يَِجىُء بَِسَلى َجُزورِ بَِنى ُفَالٍن فـََيَضُعُه عََلى َظْهرِ ُم هِ ، لِبـَ لَْقْوِم فََجاَء ِب
 ِبىى ِإَذا َسَجدَ النُر َشْيًئا ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -فـََنَظَر َحت َوأَنَا أَنْظُُر ، الَ أَُغيـ َوَضَعهُ َعَلى َظْهرِهِ بـَْيَن َكِتَفْيِه 

َعةٌ . قَاَل َفَجعَلُوا َيْضَحُكوَن َوُيِحيُل بـَْعُضُهمْ َعَلى بـَْعٍض ، َوَرُسوُل اللهِ  نـْ  -صلى اهللا عليه وسلم  -لَْو َكاَن لِى َم
 قَاَل َساِجٌد الَ يـَْرَفعُ َرْأَسهُ ، َحت َعلَْيَك ِبُقَرْيٍش « ى َجاَءتُْه فَاِطَمةُ ، َفَطَرَحْت َعْن َظْهرِهِ ، فـََرَفَع َرْأَسهُ ُثم م » . اللُه

َلِد ُمْسَتَجاَبةٌ  -َثالََث َمراٍت ، فََشق عََلْيِهمْ ِإْذ َدعَا َعَلْيِهمْ  الْبـَ ى َذِلَك  ْعَوةَ ِف الد  ى  - قَاَل وََكانُوا يـَُرْوَن أَن َسم ُثم
ةَ ، َوالَْولِيِد بِْن ُعتْ «  ْيَك ِبعُْتَبَة بِْن َربِيَعَة ، َوَشْيَبَة بِْن رَبِيَع م َعلَْيَك بِأَِبى َجْهٍل ، وََعَل ٍف ، اللُه ةَ بِْن َخَل َبةَ ، َوُأَمي

َفْظهُ قَاَل » . َوُعْقَبَة بِْن أَِبى ُمَعْيٍط  اللِه َوَعد الساِبَع فـََلْم َيْح د َرُسوُل  لِذيَن َع دْ رَأَْيُت ا ِدِه ، َلَق  -فـََوالِذى نَْـفِسى بَِي
لِيِب َبْدرٍ  -صلى اهللا عليه وسلم  الَْقلِيِب َق َصْرَعى ِفى   

101). Hadits no. 240 
“Haddatsanaa Ábdaan ia berkata, akhbaroni Bapakku dari Syu’bah dari Abi Ishaaq dari Ámr 
bin Maimuun dari Abdillah ia berkata : ‘ketika Rasulullah shola llahu ala ihi wa salam sedang 
sujud (dalam sholat)’. (ganti sanad) 
Bukhori berkata, haddatsani Ahmad bin Utsmaan ia berkata, haddatsanaa Syuraih bin 
Maslamah ia berkata, haddatsanaa Ibrohim bin Yusuf dari Bapaknya dari Abi Ishaaq ia 
berkata, haddatsani Ámr bin Maimuun bahwa Abdullah bin Masúd rodhiyallahu anhu 
menceritakan bahwa Nabi sholallahu alaihi wa salam beliau sholah didekat Ka’bah, Abu 
Jahal dan teman-temannya sedang duduk-duduk disana, mereka saling berkata  : ‘siapakah 
yang berani membawa jeroan Unta bani Fulaan, lalu meletakkannya di punggung Muhammad 
pada saat sujud? Maka bangkitlah salah seorang yang paling celaka diantara mereka untuk 
melaksanakan ide tersebut, ia menunggu, sampai ketika Nabi sholallahu a laihi wa salam  
sujud, ia meletakkan kotoran tersebut di punggung beliau diantara pundaknya dan saya hanya 
bisa melihat saja, tanpa bisa berbuat apa-apa, seandainya saya bisa menghalanginya’. Lanjut 
Ibnu Masúd rodhiyallahu anhu : ‘mereka semuanya tertawa sampai terbahak-bahak ,  
sedangkan Rasulullah sholallahu alaihi wa salam tetap sujud tidak mengangkat kepalanya, 
hingga datang Fatimah rodhiyallahu anha dan membuang kotoran yang ada di punggung 
Beliau, lalu Nabi sholallahu alaihi wa sa lam mengangkat kepalanya la lu berdao : “Ya Allah 
binasakanlah Quraisy” sebanyak 3 kali, maka mereka sangat takut ketika Be liau berdoa seperti 
itu – mereke memandang berdoa di tempat tersebut mustajab- lalu Beliau sholallahu ala ihi wa 
salam berdoa menyebut nama : “Ya Allah binasakanlah Abu Jahl, Utbah bin Robiiáh, Syaibah 
bin Robiiáh, Al Waliid bin Utbah, Umayyah bin Kholaf dan Uqbah bin Abi Muíith”. Beliau 
menyebutkan 7 nama, namun aku tidak menghapalnya. Ibnu Masúd berkata lagi : ‘demi dzat 
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yang  jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku melihat orang yang disebutkan oleh 
Rasulullah sholallahu alaihi wa salam, jenazahnya terbuang di sumur Badar”. 
HR. Muslim no. 4750 

 
Biografi Perowi Hadits 

 
Penjelasan biografi perowi hadits : 
 
1.   Nama : Abu Abdir Rokhman Abdullah bin Utsman Abdaan 
 Kelahiran : Wafat  221 H 
 Negeri tinggal : Marwazi 
 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Abu Rojaa dan Imam Ibnu 

Hibban.  Imam Hakim berkata : “ia adalah Imam Ahli 
hadits di negerinya”. 

 Hubungan Rowi : Bapaknya adalah Utsman bin Abi Rowaad, salah seorang 
gurunya, sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 
2.   Nama : Utsman bin Jabilah bin Abi Rowaad 
 Kelahiran : Wafat  200 H di Kufah 
 Negeri tinggal : Marwazi 
 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Abu Hatim dan Imam Ibnu 

Hibban.  
 Hubungan Rowi : Syu’bah adalah salah seorang gurunya, sebagaimana 

ditulis oleh Imam Al Mizzi. 
Adapun Syu’bah, Abu Ishaaq dan Ámr bin Maimuun telah berlalu 

biografinya. 
(ganti sanad) 
 
3.   Nama : Abu Abdillah Ahmad bin Utsman bin Hakiim 
 Kelahiran : Wafat  261 H 
 Negeri tinggal : Kufah 
 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Nasaí, Imam Ibnu Kharoos, 

Imam Uqoili, Imam Bazaar dan Imam Ibnu Hibban.  
 Hubungan Rowi : Syuraih adalah salah seorang gurunya, sebagaimana 

ditulis oleh Imam Al Mizzi. 
 

4.   Nama : Syuraih bin Maslamah 
 Kelahiran : Wafat  222 H 
 Negeri tinggal : Kufah 
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 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Daruquthni dan Imam Ibnu 
Hibban.  

 Hubungan Rowi : Ibrohim bin Yusuf adalah salah seorang gurunya, 
sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

5.   Nama : Ibrohim bin Yusuf bin Ishaaq bin Abi Ishaaq 
 Kelahiran : Wafat  198 H 
 Negeri tinggal : Kufah 
 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Daruquthni dan Imam Ibnu 

Hibban. Sebagian ulama lain mendhoifkannya seperti 
Imam Ibnu Maín, Imam Jauzajaani, Imam Nasaí dan 
Imam Abu Dawud 

 Hubungan Rowi : Bapaknya Yusuf adalah salah seorang gurunya, 
sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

6.   Nama : Yusuf bin Ishaq bin Abi Ishaq 
 Kelahiran : Wafat  157 H 
 Negeri tinggal : Kufah 
 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Daruquthni dan Imam Ibnu 

Hibban.  
 Hubungan Rowi : beliau langsung merwayatkan dari kakeknya Abu Ishaq 

yang juga salah seorang gurunya, sebagaimana ditulis 
oleh Imam Al Mizzi. 

 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib Ibnu 

Hajar) 

Penjelasan Hadits : 

1. Hadits ini dalil bahwa najis yang terdapat dalam pakaian tidak 
membatalkan sholat, namun jika memungkinkan untuk dilepas, maka 
dilepas sebagaimana hadits yang lalu, tentang perbuatan Nabi sholallahu 
alaihi wa salam yang melepas sandal yang terdapat najis, namun beliau 
tidak memutuskan sholatnya. 

2. Sucinya badan, pakaian dan tempat sholat adalah syarat sahnya sholat, 
ini adalah pendapat mayoritas ulama, sehingga jika seorang sengaja 
mengetahui di badan atau pakainnya ada najis yang menempel, maka 
sholatnya tidak sah. Berbeda jika najisnya baru diketahui ketika sedang 
dan setelah selesai sholat. Adapun jika najisnya diketahui pada saat 
sedang sholat, maka jika mampu dibersihkan atau dilepas baju atau 
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sandal atau sepatu yang ada najisnya, maka lakukan dan sholatnya tetap 
dilanjutkan sebagaimana perbuatan Nabi sholallahu alaihi wa salam 
dalam hadits yang lalu dan atsar Ibnu Umar rodhiyallahu anhu yang 
dinukil Imam Bukhori disini. Adapun jika diketahui adanya najis setelah 
selesai sholat, maka sholatnya sah dan tidak perlu diulangi. Komisi Fatwa 
Ulama besar Saudi Arabia yang pada waktu itu diketuai Imam bin Baz 
pernah ditanya sebagai berikut (no. 3184): 

إال بعد انقضاء الصالة، وإذا : هل تصح الصالة خلف إمام وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم كل من اإلمام والمأمو 2س مين 

 علموا هل يعيد الجميع صالتهم أم اإلمام وحده هو الذي يعيد صالته؟
إعادة 2ج حيح من قولي العلماء أنه ال  إال بعد انقضاء الصالة فالص ا صلى من على ثوبه أو بدنه نجاسة ولم يعلم بها  : إذ

يه وسلم عليه وال على من ائتم به في تلك الصالة لما روى أبو س أنه صلى فخلع نعليه « عيد عن النبي صلى اهللا عل

فخلع الناس نعالهم فلما انصرفوا قال لهم: "لم خلعتم؟" قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال: "إن جبريل أتاني فأخبرني 
باألرض ثم لي هما فإن رأى خبثا فليمسحه  يهما أن بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر في » صل ف

ه أحمد وأبو داود ولم يعد أول صالته، صلوات اهللا وسالمه عليه، ولم يأمرهم باإلعادة.1( ) روا  

 وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

//  عضو // نائب الرئيس // الرئيس 

بن عبد اهللا بن باز //عبد اهللا بن قعود // عبد الرزا ق عفيفي // عبد العزيز   
Soal : apakah sah sholat dibelakang Imam dan di bajunya ada najis, namun t idak 
diketahui oleh Imam dan Makmum kecuali setelah selesai sholat. Apabilah mereka 
menemukan najis tersebut, apakah semua yang sholat pada waktu itu mengulangi 
sholatnya atau imam saja yang mengulangi sholatnya? 
Jawab : jika orang yang sholat di baju atau badannya ada najis dan ia t idak 
mengetahui kecuali setelah selesai sholat, maka sholatnya sah menurut salah satu 
diantara 2 pendapat ulama dan ia t idak perlu mengulangi lagi, begitu juga orang 
yang bermakmum kepadanya, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Said dari Nabi 
sholallahu alaihi wa salam : “al-Hadits”. 

3. Adapun bagi yang mengulangi lagi sholatnya setelah ia tahu bahwa di 
badan atau pakainnya ada najis, maka ini tidak mengapa, terlebih lagi 
jika najisnya dalam jumlah banyak, maka demi keluar dari perselisihan 
(khuruj minal khilaaf) dianjurkan mengurangi sholatnya. Sebagian Ulama 
seperti Imam Syafií mewajibkan mengulangi sholat bagi orang yang 
mengetahui ada najis di badan atau pakainnya dalam jumlah banyak. 
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Salah seorang murid beliau yakni Imam Al Muzani dalam 
“Mukhtashornya” (8/111) menulis : 

) : َولَْو َصلى رَُجلٌ َوِفي ثـَْوبِِه نََجاَسٌة ِمْن َدٍم، أَْو قـَْيٍح وَكَ  افِِعياُس َلْم (قَاَل الشاَن قَِليًال ِمْثلَ َدِم اْلبـََراغِيِث َوَما يـَتـََعافَاهُ الن
َمْعَنى َذِلَك أََعاَد ِفي اْل ْو َخْمًرا َوَما َكاَن فِي  ْو َعِذرًَة، َأ ًال بَْـوًال، َأ ثِيًرا أَْو قَلِي َوْقِت َوغَْيِر اْلَوْقتِ يُِعْد َوإِْن َكاَن َك  

“Syafií berkata : ‘seandainya seorang sholat dan di bajunya ada najis berupa darah 
atau nanah dan jumlahnya sedikit sepert i darah kutu dan apa yang dapat 
ditoleransi manusia, maka t idak perlu mengulangi sholatnya. Namun jika banyak 
atau sedikit tapi berupa kencing dan tahi atau minuman keras dan yang semisalnya 
maka ia mengulangi sholatnya baik pada waktunya atau diluar waktunya”. 
Catatan : berkaitan dengan darah, selain darah haidh dan yang 
semakna dengannya tidak najis, begitu juga arak/minuman keras tidak 
najis, sekalipun memang hal tersebut diharamkan dikonsumsi. 
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باب اْلبُـزَاِق َوالُْمَخاِط َوَنْحِوِه ِفى الثـْوبِ  - 70  
  ِبىَم  -صلى اهللا عليه وسلم  -قَاَل ُعْرَوُة َعِن الِْمْسَوِر َوَمْرَواَن َخَرَج الن خ ْلَحِديَث . َوَما تََـن َة َفَذَكَر ا َزَمَن ُحَديْبَِي

 ِبىَها َوْجَهُه َوِجْلَدهُ  -اهللا عليه وسلم  صلى -الن ُهْم فََدَلَك ِب ى َكف َرُجٍل ِمنـْ نَُخاَمًة ِإال َوقـََعْت ِف  
Bab 70 Bab Ludah dan Ingus serta Semisalnya ketika 

Menempel di Pakaian  

Urwah berkata, dari Miswar dan Marwaan bahwa Nabi sholallahu 

alaihi wa salam pergi pada waktu Hudaibiyah lalu disebutkan 

kisahnya.. tidaklah Nabi sholallahu alaihi wa salam berdahak, 

kecuali dahaknya tersebut akan ditampung oleh para Sahabat, 

mereka mengusap dahak Nabi sholallahu alaihi wa salam tersebut di 

wajah dan kulitnya. 

 

Penjelasan : 

Imam al-Áini dalam “Úmdahtul Qoriy” (3/176) berkata : 

بتدأ  إن قلنا إن باب البصاق مبتدأ يحتاج إلى خبر فيكون تقديره باب البصاق في الثوب ال يضر المصلي وإن قلنا هو خبر م
ثوب هل يضر أم ال  محذوف فيكون تقديره هذا باب في بيان حكم البصاق في ال

“jika k ita katakan bahwa “baabul Bushooq”, sebagai ‘mubtada’’ maka in i perlu khobar 
dan khobar tersebut diperkirakan (sehingga kalimatnya sempurna) menjadi “baabul 
Bushooq fii ats-Tsaubi laa yadhurru al-Musholliy” (bab ludah di pakaian yang t idak 
merusak sholatnya musholli). Namun jika kita katakan bahwa ini adalah khobar, berart i 
mubtada’nya mahdzuuf (dihilangkan) maka perkiraannya sehingga kalimatnya 
sempurna yaitu : ‘ini adalah bab tentang hukum ludah di pakaian apakah merusak 
(sholat) atau t idak?’”. 

Kemudian lanjut beliau berkaitan dengan makna “al-Bushooq” dan 
“al-Mukhooth” : 
والبصاق بضم الباء على وزن فعال ما يسيل من الفم وفيه ثالث لغات بالصاد والزاي والسين وأعالها الزاي وأضعفها السين 

 قوله والمخاط عطف على البصاق وهو بضم الميم ما يسيل من األنف
“al-Bushooq dengan dhommah huruf ‘ba-nya’, maka ia berasal dari wazan fiáal,  
maknanya adalah apa yang mengalir dari mulut (ludah), dan hal tersebut ada 3 bacaan 
dengan ‘shood’ (sehingga al-Bushooq), dengan ‘zaaí’ (sehingga al-Buzooq) dan dengan 
‘siin’ (sehingga al-Busooq) yang paling berat dengan zaaí dan yang paling ringan 
dengan siiin. Lalu al-Muhkhooth itu athof kepada al-Bushooq yaitu dengan 
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mendhommah huruf mim-nya maknanya adalah sesuatu yang mengalir dari hidung 
(ingus)”. 

Adapun maksud dan ‘nahwuhu’ (semisalnya) maka menurut Al Imam 
yang tercakup didalamnya adalah keringat. 

Kemudian hadits muálaq Urwah yakni ibnuz Zubair dari Miswar yakni 
ibnu Mukhromah bin Naufal rodhiyallahu anhu, beliau adalah seorang 
sahabat pernah mendengar dari Nabi sholallahu alaihi wa salam. Adapun 
Marwan yakni Ibnul Hakam, sebenarnya beliau lebih muda dari Abdullah 
ibnuz Zubair rodhiyallahu anhu dengan selisih 4 bulan, namun beliau tidak 
shahih pendengaranya dari Nabi sholallahu alaihi wa salam (belum pernah 
berjumpa dengan Nabi sholallahu alaihi wa salam), sehingga sebagian ulama 
menggolongkannya sebagai Tabií kabiir.  

Hadits ini diriwayatkan dengan sanad bersambung oleh Imam Abdur 
Rozaq dalam “al-Mushonnaf” (no. 9720) : 

: َقاَل: َأْخبـََرنِي ُعْروَُة ْبُن ا ْهِريلز ْعَمٍر قَاَل: أَْخبـََرِني ا َق ُكل َواِحدٍ َعْن َم َكِم، ـ َصد لزبـَْيِر، َعِن اْلِمْسَوِر ْبِن َمْخَرمََة، َوَمْرَواَن ْبِن اْلَح
ـ قَاَال  ُهَما َصاِحبَهُ   ِمنـْ

“dari Ma’mar ia berkata, akhbaroni az-Zuhriy ia berkata, akhbaroni Úrwah bin az-Zubair dari al-

Miswar bin Makhromah rodhiyallahu anhu dan Marwaan bin al-Hakam, keduanya saling 

membenarkan satu sama lainnya, mereka berdua berkata : “al-Hadits”. 

Para perowinya, sebagaimana dapat dilihat adalah Aimah masyhuriin, 
sehingga sanadnya shahih.  

Hadits ini memberikan faedah kesucian ludah dan dahak, Al Hafidz 
Ibnu Hajar dalam “al-Fath” berkata : 

طََهارَة الريق َوَنْحوِهِ . َوَقْد نـََقلَ بـَْعضهْم ِفيِه اْإلِْجَماع لَِكْن رَ  ِإْسنَاٍد َصِحيٍح َوالْغََرُض ِمْن َهَذا اِالْستِْدَالُل َعَلى  َوى اِْبن أَبِي َشْيبَة ِب
َراِهيمَ النَخِعّي أَ  بـْ َراِهيم النَخِعّي أَن اللَعاَب نَ َعْن ِإ بْن َحْزم : َصح َعْن ُسلَيَْمان اْلَفاِرِسي َوإِبـْ ِجٌس إَِذا فَاَرَق نُه لَْيَس بِطَاِهر َوقَاَل ِا

 اْلَفم
“tujuan dari membawakan hadits ini adalah untuk berdalil atas kesucian air liur dan  
semisalnya, sebagian ulama menukil adanya ijma’ berkaitan kesuciannya, namun Ibnu 
Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad shahih dari Ibrohim an-Nakhoí bahwa beliau 
berpendapat t idak sucinya. Ibnu Hazm berkata : ‘telah shahih dari Sulaiman al-Faarisiy 
dan Ibrohim an-Nakhoí bahwa air liur itu najis, jika sudah keluar dari mulut”. 

Kemudian Imam ibnu Bathool dalam “Syarah Bukhori” melengkapi 
bahwa selain adanya ulama diatas yang berpendapat najis, ada juga ulama 
yang memakruhkannya yakni dinukil oleh Imam ath-Thohawi dari Imam al-
Hasan bin Hay dan Imam al-Auzaí. Kemudian Imam Ibnu Bathool 
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membantahnya bahwa ulama yang mengatakan najis atau makruhnya tidak 
dapat membawakan dalil yang jelas atas hal itu. Kata beliau : 

م وقد أمر النبى من خالفهم هى السنة المتبعة و  -صلى اهللا عليه وسلم  -وما ثبت عن النبى  حجة البالغة، فال معنى لقوله ال
فى طرف ردائه، ثم رد بعضه على بعض وقال:  -صلى اهللا عليه وسلم  -المصلى أن يبزق عن يساره أو تحت قدمه، ويبزق 

. -أو تفعل هكذا   

وبه نجاسةقال الطحاوى: وهذا حجة فى طهارته، ألنه ال يجوز أن يقوم المصلى على نجاسة، وال أن يصلى وفى ث  
“t idak ada dalil yang tsabit/shahih dari Nab i sholallahu alaihi wa salam yang bagi orang 
yang berpendapat berbeda, suatu sunah yang diikuti dan hujjah yang terang, oleh 
karenanya pendapat mereka tidak perlu diperhatikan. Nabi sholallahu alaihi wa salam 
telah memerintahkan bagi orang yang sholat untuk berludah di sebelah kirinya atau 
dibawah kakinya. Nabi sholallahu alaihi wa salam pernah berdahak lalu meletakkanya di 
salah satu ujung ridhanya, kemudianya digosok-gosookan dan beliau bersabda : 
‘lakukan sepert i itu’.  
Thahawi berkata : ‘ini adalah hujjah tentang kesuciannya, karena t idak boleh seorang 
yang sholat dalam kondisi ada najisnya atau dia sholat dalam kondisi ada najis di 
bajunya’. 
 
Berkata Imam Bukhori : 

ُد بُْن يُو  - 241 ثـََنا ُمَحم َحد ِبىثـََنا ُسْفَياُن عَْن ُحَمْيٍد َعْن أََنٍس قَاَل بـََزَق النصلى اهللا عليه  -ُسَف قَاَل َحد

ثَِنى ُحَمْيٌد قَاَل َسِمْعُت أَنَ  -وسلم  وَب َحدَرنَا يَْحَيى بُْن أَي لَهُ ابُْن أَِبى َمْرَيمَ قَاَل َأْخبـَ ِفى ثـَْوِبِه . طَو ِبىًسا َعِن الن- 
-اهللا عليه وسلم صلى   

102). Hadits no. 241 
“Haddatsanaa Muhammad bin Yusuf ia berkata, haddatsanaa Sufyaan dari Humaid dari 
Anas ia berkata : ‘Nabi sholallahu alaihi wa salam meludah di bajunya’. 
Ibnu Abi Maryam memanjangkan sanadnya ia berkata, akhbaronaa Yahya bin Ayyub, 
haddatsani Humaid ia berkata, aku mendengar Anas rodhiyallahu anhu dari Nabi sholallahu 
alaihi wa salam : “al-Hadits”. 

 
Biografi Perowi Hadits 

 
Penjelasan biografi perowi hadits : 
 
1.   Nama : Abu Muhammad Saíd bin al-Hakam yang lebih dikenal 

dengan nama Ibnu Abi Maryam 
 Kelahiran : lahir pada tahun 144 H dan wafat  224 H 
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 Negeri tinggal : Mesir 
 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Maín, Imam Abu Hatim, 

Imam al-Íjli dan Imam Ibnu Hibban.  Imam Nasaí 
berkata : “laa ba’sa bih”. 

 Hubungan Rowi : Yahya adalah salah seorang gurunya, sebagaimana 
ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 
2.   Nama : Abul Ábbas Yahya bin Ayyub  
 Kelahiran : Wafat  168 H 
 Negeri tinggal : Mesir 
 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Maín, Imam Bukhori, Imam 

Ya’qub bin Sufyan, Imam Ibnu Syahiin, Imam Ibrohim 
al-Harbiy dan Imam Ibnu Hibban. Imam Ahmad 
menilainya, jelek hapalannya. Imam Ibnu Saád 
menilainya, mungkarul hadits. Sebagian lagi menilainya 
pertengahan yakni shoduq, seperti Imam Abu Hatim, 
Imam Nasaí, Imam as-Saaji. Imam al Hakim berkata : 
‘jika meriwayatkan dari hapalannya ia keliru, namun jika 
dari kitabnya tidak mengapa’. 

 Hubungan Rowi : Humaid ath-Thowiil adalah salah seorang gurunya, 
sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib Ibnu 

Hajar) 

Penjelasan Hadits : 

1. Imam Bukhori mendatangkan sanad kedua dari Ibnu Abi Maryam yang 
menunjukkan bahwa Humaid mendengar langsung dari Anas 
rodhiyallahu anhu, sehingga kemudallisannya sudah hilang, karena 
Humaid adalah perowi tsiqoh yang mudallis. 

2. Hadits ini sangat terang menunjukkan bahwa ludah dan yang semisalnya 
adalah suci. 

3. Namun perlu dijadikan catatan bahwa meludah di masjid adalah satu 
kesalahan. Nabi sholallahu alaihi wa salam bersabda : 

َها ْفلُ ِفى الَْمْسِجِد َخِطيَئٌة وََكفاَرتـَُها َدفْـنـُ التـ 
“meludah di masjid satu kesalahan dan kafarahnya adalah memendamnya” (HR. Muslim). 
Imam Nawawi dalam “Syarah Muslim” berkata : 
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ه فَِإْن بـََزقَ ِفي َواْعَلْم أَن اْلبـَُزاق ِفي اْلَمْسِجد َخِطيئَة مُْطلَقً  ُزق ِفي ثـَْوب ْحتَْج ، َبْل ـيَبـْ ا ، َسَواء ِاْحتَاجَ إَِلى اْلبـُزَاق أَْو لَْم َي
َخِطيئَة ِبَدْفِن اْلبـَُزاق . َهَذا ُهَو الصوَ  َما اب أَن اْلبُـَزاق َخِطيئَة كَ اْلَمْسِجد فََـقْد ِاْرَتَكَب اْلَخِطيئَة ، َوَعلَيِْه أَْن يَُكفر َهذِِه اْل

 َصرحَ بِِه َرُسول الله َصلى الله َعلَْيِه َوسَلمَ 
“ketahuilah bahwa meludah di masjid adalah suatu kesalahan secara mutlak, sama 
saja apakah ia berniat untuk meludah atau t idak, namun hendaknya ia meludah di 
bajunya, jika ia meludah di Masjid maka ia telah melakukan kesalahan dan wajib 
baginya kafarah yakn i menanam ludahnya (tentunya jika lantai masjid dari tanah-
pent.). ini adalah pendapat yang benar bahwa meludah di masjid suatu kesalahan, 
sebagaimana ditegaskan oleh Nabi sholallahu alaihi wa salam”. 
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لنِبيِذ َوَال اْلُمْسِكرِ  - 71 باب َال َيُجوُز الُْوُضوءُ بِا  
 بِيِذ َواللُوُضوِء بِالن ُم أََحب ِإَلى ِمَن اْل يَمٌء التـ َوقَاَل َعطَا ْلَعالَِيِة .  َبنِ وََكِرَهُه اْلَحَسُن َوأَبُو ا  

Bab 71 Tidak Boleh Berwudhu Dengan Nabidz (Anggur) 

dan Sesuatu Yang Memabukkan  

Al-Hasan dan Abul ‘Aaliyah memakruhkannya. 

‘Athoo’ berkata : ‘Tayammum lebih saya sukai daripada berwudhu 

dengan nabidz dan susu’. 

 

Penjelasan : 

Imam al-Áini dalam “Úmdahtul Qoriy” (3/178) berkata : 
العام على الخاص قلت  أي بيان عدم الجواز بالنيذ قوله وال بالمسكر أي وال يجوز أيضا بالمسكر قال بعضهم هو من عطف 

إنما يكون ذلك إذا كان المراد بالنبيذ ما لم يصل إلى حد اإلسكار وأما إذا وصل فال يكون من هذا الباب وتخصيص النبيذ 

بهبالذكر من بين المسكرات ألنه محل الخالف في جواز التوضىء   
“Yakni penjelasan t idak bolehnya berwudhu dengan Nabidz dan minuman 
memabukkan. Sebagian ulama mengatakan ini adalah athof umum kepada yang 
khusus. Aku (al-‘Aini) berkata : ‘ini jika yang dimaksudkan dengan nabidz adalah 
minuman yang belum sampai taraf memabukkan, adapun jika sudah mencapai taraf 
memabukkan maka ini termasuk bab pengususan nabidz diantara minuman 
memabukkan, karena ini adalah tempat perselisihan diantara ulama’. 

Perkataan Imam al-Hasan yakni al-Bashri diriwayatkan dengan sanad 
bersambung sebagaimana dikatakan oleh Al Hafidz dalam “al-Fath” : 

ْيد  نَبِيذٍ " َورََوى أَبُو عُبـَ َال تـََوضأَ ِب الرزاق ِمْن طَرِيَقْيِن عَْنُه قَاَل "  َعَلى رََوى اِْبن أَِبي َشْيبَة َوَعْبد  ٍق ُأْخَرى َعْنُه أَنُه َال بَْأَس بِِه فـَ ِمْن طَرِي
َفَكَراهَ  ته ِعْنَدُه َعَلى التـْنزِيهِ َهَذا   

“Ibnu Abi Syaibah dan Abdur Rozaq meriwayatkan dari 2 jalan dari al-Hasan ia berkata 
: ‘janganlah engkau berwudhu dengan nabidz’. Diriwayatkan Abu Ubaid dari jalan lain  
dari al-Hasan bahwa beliau berpendapat t idak mengapa berwudhu dengan nabidz. 
Maka berdasarkan hal ini, menurut beliau hal tersebut makruh untuk kebersihan”. 

Adapun perkataan Imam Abul ‘Aaliyah menurut Al Hafidz : 
َعالِيَةِ عَ  أَْلت أَبَا اْل ةٍ قَاَل : َس ِسلُ بِِه ؟ قَاَل رََوى أَبُو َداُود َوأَبُو ُعبـَيْد ِمْن طَرِيِق أَبِي َخْلَد َصابـَْتهُ َجنَابَة َولَْيَس ِعْنَدُه َماٌء أَيـَغَْت ْن رَُجٍل َأ

 : َال . َوِفي رَِوايَِة أَِبي ُعبَـْيد : َفَكرَِههُ 
“diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Abu Ubadi dari jalan Abi Kholdah ia berkata : ‘aku 
bertanya kepada Abul ‘Aaliyah tentang seorang laki-lak i yang junub dan ia t idak 
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mendapati air, apakah ia boleh mandi dengan Nabidz?’, beliau menjawab : ‘t idak boleh’. 
Dalam riwayat Abu Úbaid : ‘beliau memakruhkannya’. 

Adapun perkataan ‘Athoo’ bin Abi Robaah diriwayatkan dengan sanad 
bersambung oleh Abu dawud dari jalan Ibnu Juraij, sebagaimana dikatakan 
oleh Al Hafidz. 

Berkaitan dengan nabidz maka para ulama berselisih pendapat 
tentang kebolehan berwudhu dengannya, menjadi berikut : 
1. Tidak boleh berwudhu dengan nabidz, baik ada air atau tidak ada air. Ini 

adalah pendapatnya Imam Malik, Imam Abu Yusuf al-Hanafiy, Imam 
Syafi’i dan Imam Ahmad. 

2. Boleh berwudhu dengannya, sekalipun ada air. Ini adalah pendapatnya 
Imam al-Hasan dan Imam al-Auza’i, diriwayatkan hal ini dari Amirul 
Mukminin Ali bin Abi Tholib rodhiyallahu anhu. 

3. Boleh berwudhu jika tidak ada air, namun jika ada air tidak boleh. Ini 
adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah. 

Dalil bagi ulama yang membolehkan adalah hadits Ibnu Mas’ud 
rodhiyallahu anhu tentang kisah pada waktu malam Nabi sholallahu alaihi wa 
salam bertemu dengan Jin. Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu 
Majah serta selainnya meriwayatkan dan ini lafadz musnad Ahmad dari 
Abdullah bin Mas’ud : 

، فـََقا َلةَ الِْجن هُ النِبي صَلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم: " يَا َعْبَد اِهللا، أَنُه َكاَن َمَع َرُسوِل اهللاِ َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلمَ لَيـْ َل َل
ِعي نَِبيٌذ ِفي ِإَداَوٍة، فـََقاَل " اْصُبْب َعَلي "، فـَتـََوضأَ، قَاَل: فـََقاَل النِبي صَ  لى اهللاُ َعَلْيِه َأَمَعَك َماٌء ؟ " قَاَل: َم

َم: " يَا َعْبَد اِهللا بَْن َمسْ  عُوٍد، َشَراٌب َوَطُهورٌ "َوَسل  

“bahwa beliau bersama Rasulullah sholallahu alaihi wa salam pada malam jin. Nabi 

sholallahu ala ihi wa salam berkata kepadanya : “wahai Abdullah apakah engkau punya air?”. 
Ibnu Mas’ud menjawab : ‘aku punya nabidz di ember’. Nabi sholallahu alaihi wa salam 

berkata : “guyurkan kepadaku, lalu Beliau berwudhu, kemudian Nabi sholallahu alaihi wa 
salam bersabda : “wahai Abdullah bin Mas’ud ini adalah minuman dan suci”. 

Namun berdalil dengan hadits ini tidak tepat karena :  
A. Sanadnya dhoif sebagaimana ditakhrij oleh Imam Al Albani dan Syaikh 

Syuáib Arnauth, bahwa pada masing-masing jalan terdapat perowi yang 
lemah. 

B. Matannya bertentangan dengan hadits yang shahih, sebagaimana 
diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Shahihnya, bahwa Ibnu Mas’ud 
berkata : 
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مَ َوَوِدْدُت أَني ُكْنُت َمَعهُ  هُ َعلَْيِه َوَسلى اللِه َصلَمَع َرُسوِل الل َلةَ اْلِجن  َلمْ َأُكْن لَيـْ
“aku tidak bersama Nabi sholallahu ala ihi wa salam pada malam Jin dan aku sangat 
berharap aku disana bersama Beliau”. 

Sehingga pendapat yang rajih adalah tidak diperbolehkan berwudhu 
dengan nabidz, sekalipun tidak didapati air pada waktu itu. Maka jika 
seorang tidak mendapatkan air, maka dia cukup dengan bertayamum. 
Alasan perajihannya : 
1. Bahwa kisah pada malam Jin tersebut tidak shahih, sehingga tidak bisa 

dijadikan hujjah. 
2. Seandainya shahih, maka hal ini telah dimansukh (dihapus) dengan ayat 

tentang tayamum, karena kisah malam Jin terjadi pada waktu Nabi 
sholallahu alaihi wa salam sebelum hijrah, sedangkan ayat Tayamum 
diturunkan pada waktu perang al-Muraisi’ dimana pada waktu itu Ummul 
Mukminin Aisyah rodhiyallahu anha kehilangan kalungnya. 

3. Bahwa air yang terkandung dalam nabidz, bukan air secara mutlak 
dalam artian itu adalah zat cairnya saja. Seandainya zat cair apapun 
boleh digunakan untuk berwudhu, tentu air cuka boleh juga digunakan 
berwudhu, padahal tidak seperti itu. Maka ketika sifat kemutlakkan air 
telah hilang darinya, berarti sifat mensucikannya juga hilang, 
sebagaimana air ketika sudah dicampur dengan kopi atau teh, sehingga 
dinamakan air teh atau air kopi, maka sifat kemutlakkan air telah hilang. 

Imam Nawawi dalam “al-Majmu” (1/93) berkata : 
أَوْ  أَْو زَبِيٍب  ٍل أَْو تَْمٍر  َن ِمْن َعَس لنبِيُذ َفَال َيُجوزُ الطَهارَةُ بِهِ ِعْنَدنَا َعَلى أَي ِصَفٍة َكا رَُه فَِإْن َنش  غَْيرِ أَما ا ْطبُوًخا َكانَ أَْو غَيـْ َها َم
ْحُرمُ ُشْربُُه َولَ  طَاِهٌر َال َي ْحُرمُ ُشْربُُه َوَعلَى َشارِبِِه اْلَحد َوإِْن لَْم يَِنش َف تَُجوزُ الطَهارَةُ بِِه َهَذا تـَْفِصيُل َوأَْسَكَر فَـُهَو َنَجٌس َي كِْن َال 

نَا َوبِِه قَاَل َماِلكٌ  َوَأْحَمُد َوأَبُو يُوُسَف والجمهور َمْذَهِب  
“adapun nabidz maka t idak boleh bersuci dengannya menurut kami (syafi’iyyah) apapun 
bahan pembuatnya baik dari madu, kurma, maupun anggur atau selainnya baik yang 
sudah matang atau t idak. Namun jika mendidih dan memabukkan, maka itu najis dan 
haram meminumnya serta bagi yang meminumnya terkena had (hukuman). Namun jika 
t idak mendidih dan t idak memabukkan, maka itu suci, t idak diharamkan untuk 
meminumnya, namun tidak boleh bersuci dengannya. Ini adalah perincian madzhab 
kami dan ini juga pendapatnya Malik, Ahmad, Abu Yusuf dan jumhur ulama”. 
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Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا عَِلى بُْن َعْبِد اللهِ قَاَل َحدثـََنا ُسْفَياُن قَاَل َحدثـََنا الزْهرِى َعْن أَبِى َسَلَمَة َعْن َعائِ  - 242 َحد ِبىَشَة َعِن الن- 
ُهَو َحَرامٌ « قَاَل  -لى اهللا عليه وسلم ص ْسَكَر فـَ »ُكل َشَراٍب َأ  

103). Hadits no. 242 
“Haddatsanaa Ali b in Abdullah ia berkata, haddatsanaa Sufyaan ia berkata, haddatsanaa az-
Zuhriy dari Abi Salamah dari Aisyah rodhiyallahu anha dari Nabi sholallahu alaihi wa salam 
beliau bersabda : “setiap minuman yang memabukkan adalah haram”. 
HR. Muslim no. 5329 

 
Biografi Perowi Hadits 

Semua perowinya telah berlalu. 
 
Penjelasan Hadits : 

1. Hadits ini menunjukkan semua yang memabukkan haram, Al Hafidz 
dalam “al-Fath” berkata : 

بَِها إِلَى ِجْنس  قَاَل اْلَخطاِبّي : ِفيِه َدلِيل َعَلى أَن قَِليل اْلُمْسكِر وََكثِيره َحَرام ِمْن َأي نـَْوٍع َكاَن ؛ ِألَنـَها ِصيغَة ُعُموم ُأِشيَر 
 الشَراب الِذي َيُكوُن ِمْنُه السْكر

“al-Khothobiy berkata : ‘ini adalah dalil bahwa sesuatu yang memabukkan baik 
sedikit atau banyak adalah haram dari jenis apapun juga, karena bentuk kalimatnya 
umum yang mengisyaratkan kepada semua jenis minuman yang menyebabkan 
mabuk’. 

2. Kaitannya hadits ini dengan bab adalah dikatakan oleh Imam Ibnu 
Bathool dalam “Syarah Bukhori” : 

أنه إذا أسكر الشراب فقد وجب اجتنابه لنجاسته، وحرم استعماله فى كل حال، ولم يحل شربه، وما لم يحل شربه ال 
 يجوز الوضوء به، لخروجه عن اسم الماء فى اللغة والشريعة

“bahwa jika minuman itu memabukkan, maka wajib dijauhi karena najisnya dan  
haram digunakan pada kondisi apapun, t idak halal meminumnya. Sehingga jika 
t idak halal meminumnya maka tidak boleh berwudhu dengannya, karena telah 
keluar darinya nama air (secara mutlak-pent.) dari segi bahasa dan syariat”. 

3. Adapun berkaitan dengan najisnya minuman keras, maka ini adalah 
pendapatnya mayoritas ulama. Mereka berdalil dengan firman Allah 
Taálaa : 

ُبوُه َلعَ يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا ِإنَما اْلَخْمُر َوالَْمْيِسُر َواْألَْنَصاُب َواْألَزَْالمُ رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشْيطَانِ  مْ  فَاْجتَِن لُك
 تـُْفِلُحونَ 
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“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban 
untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah rijsun (kotor) termasuk perbuatan 

syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” 
(QS. Al Maidah : 90). 

Maka firman-Nya yang mensifati bahwa khomr adalah rijsun, mereka 
jadikan dalil tentang najisnya. Namun pendapat ini dikritik, Syaikh 
Sayyid Sabiq dalam “Fiqhus Sunnah” berkata : 

الر  حمر، وذهبت طائفة إلى القول بطهارتها، وحملوا  جس في االية على الرجس المعنوي، الن لفظ (رجس) خبر عن ال
لحسية قطعا، لنجاسة ا قال تعالى: (فاجتنبوا الرجس من االوثان) فاالوثان رجس  وما عطف عليها، وهو ال يوصف با

 معنوي، ال تنجس من مسها
“sekelompok ulama berpendapat atas sucinya, mereka membawa makna ar-Rijsu  
dalam ayat tersebut sebagai ar-Rijsu maknawi, karena lafadz (Rijsun) bukan khobar 
untuk khomr saja, tapi juga apa yang diathofkan kepadanya (yakni berhala, berjudi 
dan mengundi nasib-pent.), maka semua itu t idak disifati dengan najis secara 
hisiyyah (dzatnya itu sendiri) secara past i. Allah berfirman : “maka jauhilah olehmu 

berhala-berhala yang najis itu “ (QS. Al Hajj : 30). Maka berhala adalah najis secara 
maknawi bukan najis ket ika menyentuhnya. 
Kemudian Syaikh menyebutkan kaedah dari Imam Shon’ani dalam 
Subulus Salam bahwa sesuatu yang najis pasti haram, tapi sesuatu yang 
haram belum tentu najis. Sehingga untuk kasus Khomr, ia adalah haram 
diminum, namun untuk mengatakan najisnya maka harus didatangkan 
dalil lainnya, jika tidak ada dalil yang menunjukkan najisnya, maka 
kembali kepada hukum asal bahwa hal tersebut adalah suci. Dan dalam 
masalah ini tidak ada dalil lain yang secara tegas menunjukkan najisnya, 
maka pendapat yang rajah, khomr adalah suci dzatnya, hanya saja ia 
diharamkan untuk dikonsumsi. 

Imam Al Albani dalam “Tamaamul Minnah” melengkapi daftar ulama 
yang mengatakan sucinya khomr yaitu : Robi’ah bin Abi Abdir Rokhman 
ar-ray, gurunya Imam Malik; Laits bin Sa’ad; Ismail bin Yahya al-Muzani 
murid seniornya Imam Syafi’I; dan selainnya. 
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مَ َعْن َوْجِههِ  - 72 الد باب َغْسِل الَْمْرَأِة َأبَاهَا   
ِإنـَها َمرِيَضةٌ  لَِيةِ اْمَسُحوا َعَلى رِْجِلى َف َل أَبُو اْلَعا  َوقَا

Bab 72 Seorang Wanita Membersihkan  

Darah di Wajah Bapaknya 

Abul ‘Aaliyah berkata : ‘(tolong) usapkan air di kakiku, karena itu 

sakit’. 

 

Penjelasan : 

Imam al-‘Aini dalam “Úmdahtul Qoriy” (3/182) berkata : 
المرأة عن وجه أبيها وهذا هو األجو قوله عن وجهه وفي رواية الكشميهني من وجهه  رواية ابن عساكر باب غسل  وفي 

يتضمن الغسل معنى اإلزالة  والمعنى في رواية عن إما أن يكون بمعنى من وإما أن 
“dalam riwayat Ibnu ‘Aasakir “bab seorang wanita mencuci (darah) Bapaknya”, maka ini 
lebih sesuai. Dalam riwayat al-Kasyimiih iniy “min wajhihi”. Makna “an” dalam judul bab, 
bisa bermakna “min (dari)” dan bisa juga bermakna sesuatu yang terkandung dalam 
mencuci yakni menghilangkannya”. 

Kemudian Imam al-‘Aini menjelaskan keterkaitan bab ini dalam kitab 
wudhu, karena wudhu itu sendiri tercakup didalamnya kebersihan sehingga 
bab ini yang berisi membersihkan kotoran yaitu berupa darah tercakup 
didalamnya. 

Adapun atsar Abul ‘Aaliyah Rofii’ bin Mihroon, maka Al Hafidz berkata 
dalam “al-Fath” : 

اْلَعالِيَةِ  اِصم ْبن ُسلَْيَمان قَاَل : َدَخْلنَا َعَلى أَبِي  ا بَِقَيْت َوأَثَره َهَذا َوَصلَُه َعْبد الرزاق عَْن َمْعَمٍر َعْن َع ُؤوُه فَـلَمَو َوِجٌع فََـوض وَُه

َشيْبَة " إِنـهَ ِإْحدَ  َهِذِه فَِإنـَها َمرِيَضة وََكاَن بَِها ُحْمَرة . َوزَادَ اِْبن أَِبي  اَل : اِْمَسُحوا َعلَى  ْعُصوبَة "ى رِْجلَْيِه َق ا َكانَْت َم  
“atsar ini disambungkan oleh Abdur Rozaq dari Ma’mar dari ‘Aashim bin Sulaiman ia 
berkata : ‘kami menjenguk Abul ‘Aaliyah yang sedang menderita sakit, lalu mereka 
mewudhukannya, ketika t inggal salah satu kakinya, beliau berkata : ‘yang itu diusap 
saja, karena sakit (kaki)ku kulitnya terkelupas’. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah ada 
tambahah : ‘yang itu diperban’. 
‘Aashim bin Sulaimaan perowi tsiqoh, perowinya Bukhori-Muslim, sehingga 
sanad atsar maqtu’ ini shahih. Al-Hafidz berkata : 

 ةِ َونَْحوَِها يَُجوُز اِالْستَِعانَة ِفيَها َكَما تـََقد لَةَ النَجاَس يَاِن أَن إِزَا ي الُْوُضوِء َوبَِهَذا يَْظَهُر ُمنَاَسبَة أَثَِر أَِبي مَ فِ َوَهِذِه التـْرَجَمة مَْعُقوَدة لِبـَ
َحِديِث َسْهلٍ   اْلَعالِيَةِ ِل
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“judul bab ini untuk menjelaskan bahwa menghilangkan najis dan semisalnya boleh 
meminta tolong kepada selainnya, sebagaimana telah lalu dalam masalah wudhu. Oleh 
karenanya sangat jelas keterkaitan antara atsar Abul ‘Aaliyah dengan hadits Sahal 
rodhiyallahu anhu (berikutnya)”. 
 

Berkata Imam Bukhori : 

َسْعٍد الساِعدِ  - 243 َنَة َعْن أَِبى َحاِزٍم َسِمَع َسْهلَ بَْن  َياُن بُْن ُعيـَيـْ َرنَا ُسْف ٌد قَاَل أَْخبـَ ثـََنا ُمَحم اُس َحدَوَسأََلُه الن ، ى
 ِبىَشْىٍء ُدوِوَى ُجْرُح الن َنُه َأَحٌد ِبَأى بـَْيِنى َوبـَيـْ ْعَلمُ ِبهِ ِمنى ،   -صلى اهللا عليه وسلم  -َومَا  ىَ أََحٌد َأ فـََقاَل َما َبِق

ْرِسهِ ِفيِه َماءٌ ، َوفَاِطَمُة تـَْغِسلُ َعْن َوْجِههِ ال مَ ، فَُأِخَذ َحِصيٌر فَأُْحِرَق َفُحِشىَ ِبِه ُجْرُحهُ َكاَن َعِلى َيِجىءُ بِتـُ د  
104). Hadits no. 243 
“Haddatsanaa Muhammad ia berkata, akhbaronaa Sufyaan bin ‘Uyainah dari Abi Haazim ia 
mendengar Sahal bin Sa’ad as-Saa’idiy, bahwa seorang bertanya kepadanya dan pada waktu 
itu tidak ada antaraku dan Be liau orang lain : ‘dengan apa luka Nabi sholallahu ala ihi wa 
salam diobati?’, Sahal rodhiyallahu anhu menjawab : ‘tidak seorangpun yang lebih mengetahui 
hal tersebut sela in aku, Ali rodhiyallahu anhu membawa tameng yang berisi air dan Fathimah 
rodhiyallahu anha membersihkan darah di wajah Nabi sholallahu a laihi wa salam. Lalu 
diambil tikar (jerami) dan dibakar, kemudian diberikan diatas lukanya’. 
HR. Muslim no. 4743 

 
Biografi Perowi Hadits 

Muhammad disini adalah ibnu Salaam al-Bakindiy, perowi tsiqoh tsabat dan 
yang lainnya telah berlalu. 
 
Penjelasan Hadits : 

1. Hadits ini menunjukkan bolehnya seorang wanita menyentuh 
mahromnya. 

2. Keutamaan Fathimah rodhiyallahu anha dan suaminya Ali rodhiyallahu 
anhu yang bergegas merawat Nabi sholallahu alaihi wa salam. 

3. Bolehnya berobat, karena Nabi sholallahu alaihi wa salam juga berobat 
untuk menyembuhkan lukanya dengan menggunakan tikar yang dibakar. 
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باب السَواكِ  - 73  
 ى ِعْنَد النِب  اٍس ِبتَل ابُْن َعب َتن فَاسْ  -صلى اهللا عليه وسلم  -َوقَا  

Bab 73 Siwak 

Ibnu Abbas rodhiyallahu anhu berkata : ‘saya bermalam di rumah 

Rasulullah sholallahu alaihi wa salam ..., lalu Beliau sholallahu alaihi 

wa salam gosok gigi...’. 

 

Penjelasan : 

Imam Syaukani dalam “Nailul Author” (1/267) berkata : 
يُْطلَُق َعلَى اْلِفْعِل ، َوَعلَى اْلعُودِ الِذي يـَُتَسوُك بِهِ قَاَل أَ  ْهلُ اللغَِة : السَواُك ِبَكْسِر السيِن َوُهَو   

“Ahli bahasa berkata : ‘as-Siwaak dengan mangkasrah huru siin dimutlakkan kepada 
perbuatan (yakni menggosok gigi-pent.) dan juga kepada dahan (kayu arok-pent.) yang 
digunakan untuk bersiwak’. 
Kemudian lanjut beliau : 

َرَها َعنْـ  لَيُْذِهَب الصْفَرةَ َوغَيـْ اُل عُوٍد أَْو َنْحوِِه فِي اْألَْسنَاِن  ِفي اْصِطَالِح اْلُعلََماِء : اْستِْعَم َهاَوُهَو   
“secara ist ilah ulama adalah menggunakan kayu siwak atau semisalnya (untuk 
menggosok) gigi dalam rangka menghilangkan kuning gigi dan selainnya”. 

Jumhur ulama berpendapat bahwa siwak hukumnya adalah sunnah, 
Imam Syafií dalam “al-Umm” (1/39) berkata : 

َنُه اْختِيَاٌر؛ ِألَنهُ لَْو َكاَن َواِجبًا َألََمَرُهْم بِِه َشق َعلَْيِهْم أَْو َلْم َيُشق (قَاَل الشِفي َهَذا َدلِيٌل َعلَى أَن السَواَك لَْيَس  ) : بَِواِجٍب وَأ اِفِعي

ـَتـَغَيـُر ِفيِه الَْفُم َوعِْنَد اِالْستِيَقاِظ ِمْن النـْوِم َواْألَزْ  ِحب السَواُك ِعْنَد ُكل َحاٍل ي ِم َوأَْكِل ُكل َما يـُغَيـُر اْلَفمَ َوُشْربِِه َوِعْنَد الصلَوَاِت  َواْسُت
َالتَهُ َوَال َيِجُب َعلَْيِه ُوُضوءٌ   ُكلَها َوَمْن تـَرََكُه َوَصلى َفَال يُِعيُد َص

“didalamnya terdapat dalil bahwa siwak bukan wajib dan ia adalah pilihan, karena 
seandainya wajib, niscaya Nabi sholallahu alaih i wa salam akan memerintahkannya baik 
dalam kondisi memberatkan atau t idak memberatkan. Dianjurkan bersiwak pada setiap 
terjadi perubahan pada mulutnya atau pada saat bangun t idur, pada waktu makan 
sesuatu yang merubah bau mulutnya dan pada waktu akan sholat. Barangsiapa yang 
t idak bersiwak maka t idak perlu mengulangi sholat dan t idak juga wajib wudhu lagi”. 

Imam Nawawi dalam “al-Majmu” (1/271) menegaskan hukum 
sunnahnya tersebut, kata beliau : 

َماِء َكافًة إال َما َحَكى الشيْ ْلَمْسأَلَة الرابَِعُة: ِفي  خُ أَبُو َحاِمٍد وَأَْكثـَُر اْألَْحَكاِم فَالسَواُك ُسنٌة لَْيَس بَِواِجٍب َهَذا َمْذَهبـُنَا َوَمْذَهُب اْلُعَل
َل إِْسَحاُق بُْن رَاْهَوْيِه ُهَو َأْصَحابِنَا َعْن َداوُد أَنُه أَْوَجبَهُ َوَحَكى َصاِحُب اْلَحاوِي أَن َداُود أَْوَجبَهُ َولَْم يُـ  ْبِطْل الصَالةَ بِتـَرْكِِه قَاَل َوقَا
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ر معوف َوَال َيِصح َعْنهُ َوقَاَل اْلَقاِضي َأبُ  سحاق غي و الطيِب والعبد رى َواِجٌب فَإِْن تـَرََكهُ َعْمًدا بَطََلْت َصَالتُُه َوَهَذا النقل عن ا
َحابـَنَا نَصوا أَنهُ ُسنٌة َوأَْنكَ غَِلَط الشْيخُ أَُبو َحاِمٍد فِ  َمْذَهُب َداوُد أَنُه سُنةٌ ِألَن أَْص ُروا ُوُجوبَهُ َوَال يـَْلَزُم ي ِحَكايَتِهِ ُوُجوبَُه َعْن َداُود بَْل 

َذا الرد َعَلى أَِبي َحاِمٍد: َواْحَتج لَِداُوَد بِظَاِهِر اْألَْمِر َواْحَتج أَْصحَ  بَِما اْحَتج بِهِ الشاِفِعي ِفي اْألُم َوالُْمْخَتصَِر بحديث أبي ِمْن َه ابـُنَا 

نَْد ُكل َصَالةٍ قَاَل الشاِفِعي َرِحمَ  السَواِك ِع بًا َألَمََرُهْم بِِه هريرة الذى ذكرناه لوال أَْن َأُشق عََلى أُمِتي َألََمْرتـُُهْم ِب ْو َكاَن َواِج ُه اللُه َل
أَْو َلْم َيُشقّ شَ   ق  

“berkaitan hukum siwak adalah sunnah bukan wajib, ini adalah madzhab kami dan 
madzhab seluruh ulama, kecuali yang dihikayatkan dari Syaikh Abu Haamid dan 
kebanyakan ulama kami dari Dawud (ad-Dhohiriy) bahwa hukumnya wajib. Penulis al-
Haawi mengatakan bahwa Dawud memwajibkannya, namun jika t idak melakukan siwak 
t idak membatalkan sholatnya. Ishaq bin Rohwaih berkata : ‘siwak wajib, jika 
meninggalkannya secara sengaja, maka batal sholatnya’. 
Penukilan dari Ishaq diatas t idak ma’ruf dan t idak shahih, Al Qodhi Abu ath-Thibb dan 
al-Abdu Ro berkata : ‘Syaikh Abu Haamid keliru menghikayatkan wajibnya siwak dari 
Dawud, bahkan madzhabnya Dawud siwak adalah sunah, karena para sahabatnya 
mengatakan bahwa itu sunah dan mengingkari kewajibannya’. Namun ini t idak harus 
sebagai bantahan kepada Abu Haamid. 
Dawud berhujjah dengan dhohirnya perintah untuk bersiwak, sedangkan ashab kami 
berdalil dengan apa yang diriwayatkan Imam Syafi’i dalam Al Umm dan Al Mukhtashor 
dari hadits Abu Huroiroh rodhiyallahu anhu secara marfu’ dari Nabi sholallahu alaihi wa 
salam : “kalau t idak memberatkan umatku, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk 
bersiwak setiap kali sholat”. Syafi’i berkata : ‘seandainya itu wajib, niscaya Nabi 
sholallahu alaihi wa salam akan memerintahkannya baik memberatkan atau t idak 
memberatkan’. 

Adapun mu’alaqnya Ibnu Abbas rodhiyallahu anhu diriwayatkan 
dengan sanad bersambung, sebagaimana dikatakan Al Hafidz dalam “al-
Fath” : 

طََرٌف ِمنْ  َقَط ِمْن رَِوايَة اْلُمْسَتْمِلي َوُهَو  التـْعِليق َس ؛ لُِيَشاِهد  َهَذا  هِ َمْيُمونَة  اِْبن َعباس ِعْنَد َخالَِت صة َمبِيت  َحِديٍث طَِويٍل ِفي ِق
َها بِلَْفِظهِ  ُمَؤلُف ِمْن طُُرق : ِمنـْ بِاللْيِل َوقَْد َوَصلَُه اْل ْفِسيرِ آِل ِعْمرَانَ  َصَالةَ النبِي َصلى اللُه َعلَْيِه َوسَلَم  َهَذا ِفي تـَ  

“Ta’liq ini telah digugurkan dalam riwayat al-Mustamliy dan in i adalah potongan dari 
hadits panjang tentang kisah menginapnya Ibnu Abbas rodhiyallahu anhu di rumah 
bibinya Maimunah rodhiyallahu anha (istri Nabi sholallahu alaihi wa salam), lalu Ibnu 
Abbas rodhiyallahu anhu menyaksikan sholat malamnya Rasu lullah sholallahu alaihi wa 
salam. Imam Bukhori telah menyambungkan sanadnya dari beberapa jalan, diantaranya 
dengan lafadz ini dalam tafsir surat Ali Imron”. 
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Berkata Imam Bukhori : 

244 -  ثـََنا أَبُو النـ ادُ بُْن َزْيٍد َعْن َغْيَالَن بِْن َجرِيرٍ َعْن أَِبى بـُْرَدَة عَْن أَبِيِه قَاَل أَتـَْيُت َحدا َحم عَْماِن َقاَل َحدثََـن
 ِبىقُوُل  -صلى اهللا عليه وسلم  -الن ِدِه يـَ ٍك بَِي ُأعْ « فـََوَجْدُتهُ َيْستَن ِبِسَوا ى فِيِه ، َكأَنهُ » ُأعْ  َواُك ِف لس يـَتـََهوعُ  ، َوا  

105). Hadits no. 244 
“Haddatsanaa Abu an-Nu’maan ia berkata, haddatsanaa Hammaad bin Zaid dari Ghoilaan 
bin Jariir dari Abi Burdah dari Bapaknya ia  berkata : ‘aku mendatangi Nabi sholallahu alaihi 
wa salam, aku mendapati Be liau sholallahu a laihi wa salam sedang menggosok giginya dengan 
siwak dan berkata : “uk uk”, sedangkan siwak ditangannya, seolah-olah mau muntah’. 

 
Biografi Perowi Hadits 

Semua perowinya telah berlalu. 
 
Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا َجِريرٌ  - 245 ثـََنا عُثَْماُن قَاَل َحد َحد  ِبىصلى اهللا عليه  -عَْن َمْنُصوٍر عَْن أَِبى َواِئٍل َعْن ُحَذيـَْفةَ قَاَل َكاَن الن
ِإَذا قَاَم ِمَن اللْيِل َيشُوُص فَاُه بِالسَواكِ  -وسلم   

106). Hadits no. 245 
“Haddatsanaa Utsmaan ia  berkata, haddatsanaa Jariir dari Manshuur dari Abi Wail dari 
Khudzaifah rodhiyallahu anhu ia berkata : ‘Nabi sholallahu ala ihi wa salam jika bangun dari 
tidurnya, menggosok giginya dengan siwak’. 
HR. Muslim no. 616 

 
Biografi Perowi Hadits 

Semua perowinya telah berlalu. 
 

Penjelasan Hadits : 

1. Hadits ini menunjukkan mulianya syariat Islam, dimana sangat 
memperhatikan masalah kebersihan, bahkan Nabi sholallahu alaihi wa 
salam bersabda : 

 الطُهوُر َشطُْر اِإليَمانِ 
“Kebersihan separuh iman” (HR. Muslim). 

2. Bagi orang yang tidak memiliki gigi, maka boleh menggosok-gosok 
mulutnya dengan jarinya, sebagaimana terdapat dalam hadits, namun 
tidak shahih dari Nabi sholallahu alaihi wa salam : 
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لُ قـُْلت : يَا َرُسوَل اللهِ الرُجُل َيْذَهُب فُوُه ؛ َوَيْسَتاُك ؟ قَاَل : نـََعْم ؛ قـُْلت : َكْيَف يَْصَنُع ؟ قَاَل : ُيْدخِ 
َعهُ  ِفي فَِمهِ ُأْصبـُ  

“aku (Aisyah rodhiyallahu anha) berkata :’wahai Rasulullah ada seorang yang sudah habis 

giginya, apakah ia bersiwak juga?’, Nabi sholallahu alaihi wa salam menjawab : “iya”, 

kataku lagi : ‘bagaimana caranya?”, Nabi sholallahu ala ihi wa salam menjawab : “jarinya  

dimasukkan kedalam mulutnya” (HR. Thabrani dalam Ausath, dihoifkan oleh Imam 
Shon’ani dan Imam Al Albani). 

3. Bersiwak akan mendatangkan ridho dari Allah Ta’aalaa, Nabi sholallahu 
alaihi wa salam bersabda : 

َضاٌة لِلرب السَواُك َمْطَهرَةٌ لِْلَفِم َمرْ   
“Siwak membersihkan mulut dan menyebabkan ridho Rabb kita” (HR. Bukhori). 

4. Siwak biasanya menggunakan kayu arok yang secara medis telah 
dibuktikan dapat memperkuat gigi dan manfaat lainnya bagi kesehatan 
terutama gigi. Adapun jika bersiwak menggunakan sikat gigi dan odol, 
sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat, maka termasuk 
didalamnya. Majelis ulama Saudi yang pada waktu itu diketuai Imam bin 
Baz pernah memberikan fatwa no. 5545 berikut teksnya : 

ائز أم ال علما أنه ال يكتفى به عن السواك؟س: هل استعمال الفرشة لألسنان مع المعجون ج  
 ج: الحمد هللا وحده والصالة والسالم على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:

 يجوز تنظيف األسنان بالفرشة مع المعجون.
 وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
ئيس الرئيسعضو عضو نائب الر   

ز  عبد اهللا بن قعود عبد اهللا بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اهللا بن با
Soal : apakah menggunakan sikat gigi dan odol boleh atau t idak, sebagaimana 
diketahui bahwa itu t idak mencukupi dengan menggunakan siwak? 
Jawab : boleh membersihkan gigi dengan sikat gigi dan odol. 
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باب َدفِْع السَواِك ِإَلى اَألْكَبرِ  - 74  
Bab 74 Memberikan Siwak kepada yang Lebih Tua 

 

Penjelasan : 

Yakni ini adalah bab tentang adab-adab dalam masalah siwak, 
diantaranya ketika ada 2 orang yang meminta siwak, maka hendaknya kita 
berikan kepada yang lebih tua diantara mereka. Karena ini termasuk bab 
menghormati orang tua. Nabi sholallahu alaihi wa salam bersabda : 

 َمْن َلمْ يـَْرَحمْ َصِغيَرنَا، َويـَْعِرْف َحق َكِبيرِنَا فـََلْيَس ِمنا
“Barangsiapa yang tidak menyayangi yang lebih kecil diantara kami dan tidak mengenal 
haknya orang yang lebih besar, maka bukan golongan kami” (HR, Abu Dawud, Tirmidzi dan 

selainnya, dishahihkan oleh Imam Al Albani). 
 
Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا َصْخرُ  - 246 اُن َحدَل َعف النِبى  َوقَا  قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم  -بُْن ُجَويْرَِيَة عَْن نَاِفٍع َعِن ابِْن ُعَمَر َأن »
َواَك اَألْصَغرَ مِ  ُك بِِسَواٍك ، َفَجاَءِنى رَُجَالِن َأَحُدُهَما َأْكبـَُر ِمَن اآلَخِر ، فـََناَوْلُت الس ُهَما ، َفِقيَل ِلى  أََراِنى أَتََسو نـْ

ُهَما َكبـْر .  هُ ِإَلى اَألْكَبرِ ِمنـْ َمةَ عَْن نَاِفٍع عَِن » . َفَدفـَعُْت ِن الُْمبَاَرِك َعْن ُأَسا ٌم َعِن اْب قَاَل أَبُو َعْبِد اللِه اْخَتَصرَُه نـَُعْي
 ابِْن ُعَمرَ 

107). Hadits no. 246 
“Áffaan berkata, haddatsanaa Sokhr bin Juwairiyyah dari Naafi’ dari Ibnu Umar 
rodhiyallahu anhu bahwa Nabi sholallahu ala ihi wa salam berkata : “aku bermimpi sedang 
bersiwak, lalu datang 2 orang laki-laki, salah satunya lebih tua, aku memberikan siwak 
kepada yang lebih kecil, maka dikatakan kepadaku, berikan kepada yang lebih besar, maka aku 
memberikannya kepada yang lebih besar”. 
Abu Abdillah (Imam Bukhori) berkata : ‘Nu’a im meringkasnya dari Ibnu Mubaarok dari 
Usamah dari Naafi’ dari Ibnu Umar rodhiyallahu anhu’. 
HR. Muslim no. 6071 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 
1.   Nama : Abu Utsman ‘Affaan bin Muslim 
 Kelahiran : Wafat tahun 219 H di Baghdad 
 Negeri tinggal : Baghdad 
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 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Maín, Imam Abu Hatim, 
Imam Ibnu Sa’ad, Imam al-Íjli dan Imam Ibnu Hibban.   

 Hubungan Rowi : Sohkroh adalah salah seorang gurunya, sebagaimana 
ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 
2.   Nama : Abul Naafi’ Shokhroh bin Juwairiyyah 
 Kelahiran : - 
 Negeri tinggal : Bashroh 
 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Saád, Imam 

Dzuhli dan Imam Ibnu Hibban. Imam Abu Hatim, Imam 
Abu Zur’ah dan Imam Nasa’i menilaianya, laa ba’sa bih. 

 Hubungan Rowi : Naafi’ adalah salah seorang gurunya, sebagaimana ditulis 
oleh Imam Al Mizzi. 

 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib Ibnu 

Hajar) 

Penjelasan Hadits : 

1. Hadits ini mu’alaq, Al Hafidz dalam “al-Fath” berkata : 
ي َوغَْيره عَْن َعفاَن وََكَذا َأْخرَجَ  ق الصغَاِن َعْن ُمَحمد ْبن ِإْسَحا َصِحيِحهِ  َهِقّي َوقَْد َوَصلَُه أَبُو عََوانََة ِفي  ِمْن ُه أَبُو نَُـعْيٍم َواْلبـَيـْ

 طَرِيِقهِ 
“hadits ini disambungkan sanadnya oleh Abu ‘Awaanah dalam shahihnya dari 
Muhammad bin Ishaq ash-Shon’ani dan selainnya dari ‘Affaan, demikian juga 
riwayat dari Abu Nu’aim dan Baihaqi dari jalannya”. 

2. Adab dalam bermuamalah dengan manusia, mendahulukan orang yang 
lebih tua. 

3. Nabi sholallahu alaihi wa salam adalah orang yang cinta kebersihan, 
sehingga Beliau selalu dalam keadaan bersih dan wangi tubuhnya. 
Begitulah seharusnya umatnya, tidak berpenampilan dekil, apalagi 
beralasan bahwa hal tersebut dilakukan dalam rangka beribadah. 
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باب َفْضِل َمْن َباَت َعَلى اْلُوُضوءِ  - 75  
Bab 75 Keutamaan Orang Tidur Dalam Kondisi Berwudhu 

 

Penjelasan : 

Bab ini berisi penjelasan keutamaan bagi orang yang sebelum tidur 
berwudhu dan berdoa. Karena tidur adalah saudaranya maut, sehingga 
diharapkan jika ajalnya datang pada saat ia tidur, ia dalam kondisi suci dan 
meninggal diatas fitrah, sebagaimana hadits yang akan dibawakan oleh 
Imam Bukhori nanti –Insya Allah-. Nabi sholallahu alaihi wa salam bersabda: 

نـْوُم َأُخو الَْمْوتِ ال  
“Tidur saudaranya kematian” (hadits shahih, Insya Allah akan ditakhrij  pada kesempatan 

lain). 
 

Berkata Imam Bukhori : 

ا ُسْفَياُن َعْن َمْنصُ  - 247 رََن ِتٍل قَاَل َأْخبـََرنَا َعْبُد اللهِ قَاَل أَْخبـَ ُد بُْن ُمقَا ثـََنا ُمَحم ْيَدَة َعِن َحد ورٍ َعْن َسْعِد بِْن ُعبـَ
 ِبىِء بِْن َعازٍِب قَاَل قَاَل الن ُثم «  -صلى اهللا عليه وسلم  -الْبـَرَا أَتـَْيَت َمْضَجَعَك فـَتـََوضأْ ُوُضوَءَك ِللصالَِة ،  ِإَذا 

ُت َظْهرِى ِإلَْيَك اْضَطِجْع َعَلى ِشقَك األَيَْمِن ، ُثم قُِل اللُهم َأْسلَْمُت َوْجِهى إِ  لَْيَك ، َوفـَوْضُت أَْمرِى ِإلَْيَك ، َوأَْلَجْأ
بَِك الِذى أَ  ْنُت ِبِكتَا اللُهم آَم نـَْزلَْت ، َوبَِنِبيَك الِذى ، رَْغَبًة َوَرْهَبًة ِإلَْيَك ، الَ َمْلَجأَ َوالَ َمْنَجا ِمْنَك ِإال ِإلَْيَك ، 

 ُم ِبِه أَْرَسْلَت . فَِإْن ُمتآِخَر َما تََـتَكل ْلُهن َلِتَك فَأَْنَت عََلى اْلِفطَْرةِ ، َواْجَع  -قَاَل فـََردْدتـَُها عََلى النِبى » . ِمْن لَيـْ
ما بـََلْغُت  -صلى اهللا عليه وسلم  َزْلَت « فـََل م آَمْنُت ِبِكتَاِبَك الِذى أَنـْ  ، الَ « قـُْلُت َوَرُسوِلَك . قَاَل » . اللُه
»َونَِبيَك الِذى أَْرَسْلَت   

108). Hadits no. 247 
“Haddatsanaa Muhammad bin Muqootil ia berkata, akhbaronaa Abdullah ia berkata, 
akhbaronaa Sufyaan dari Manshuur dari Sa’id b in ‘Ubaidah dari al-Baroo’ bin ‘Aazib  
rodhiyallahu anhu ia berkata, Nabi sholallahu ala ihi wa salam bersabda : “jika engkau hendak 
tidur, berwudhulah seperti wudhu untuk sholat, lalu engkau berbaring  diatas lambung kanan, 
lalu berdoa : “Ya Allah, aku menyerahkan wajahku kepada-Mu, aku serahkan urusanku 
kepada-Mu, aku hadapkan punggungku kepada-Mu dan keadaan harap dan cemas kepada-
Mu, tidak ada tempat kembali dan tempat bersandar kecuali kepada-Mu. Ya Allah aku 
beriman kepda kitab yang telah Engkau turunkan dan kepada Nabi yang telah E ngkau utus”. 
Jika engkau meninggal dunia pada malam itu, maka engkau telah berada diatas fitrah, maka 
jadikanlah doa ini sebagai akhir ucapanmu”. 
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Al-Baroo’ rodhiyallahu anhu berkata : ‘lalu aku mengulangi doa tersebut dihadapan Nabi 
sholallahu alaihi wa salam, maka ketika sampai : “Ya Allah aku beriman kepada kitab yang  
telah Engkau turunkan ...”, aku berkata : ‘dan rasul-Mu’. Maka Nabi sholallahu ala ihi wa 
salam berkata : “bukan, dan Nabi yang telah Engkau utus”. 
HR. Muslim no. 7057 

 
Biografi Perowi Hadits 

Semua perowinya telah berlalu, Abdullah adalah ibnul Mubarok; Sufyaan 
adalah ats-Tsauri dan Manshuur adalah ibnul Mu’tamir. 
 
Penjelasan Hadits : 

1. Hadits ini menunjukkan keutamaan seorang yang berwudhu lalu 
membaca doa sebagaimana diatas sebelum tidur, karena seandainya 
Allah Ta’aalaa menakdirkan ia wafat pada saat tidur, maka ia meninggal 
dalam kondisi diatas fitrah, yakni diatas islam. Sebagaimana dalam 
hadits Nabi sholallahu alaihi wa salam : 

َدانِِه َأْو يَُـنصَراِنهِ َأْو يَُمجَسانِ  َمْولُوٍد يُولَُد َعَلى اْلِفْطرَِة ، فَأَـبََواُه يـَُهو هُكل  

“Setiap anak dilahirkan diatas fitrah, kedua orang tuanyalah yang menyebabkan ia 
menjadi Yahudi, Nashroni atau Majusi” (Muttafaqun Álaih). 

Maka sangat jelas dalam hadits ini, bahwa yang dimaksud fitrah adalah 
agama Islam. 

2. Meninggal diatas islam adalah cita-cita para Nabi alaihi salam dan tentu 
saja setiap orang yang beriman. Allah berfirman ketika menceritakan 
wasiat Nabi Ibrohim dan Nabi Ya’qub alaihi salam : 

 ى لَُكُم الد ال َوأَنـُْتمْ ُمْسِلُمونَوَوصى بَِها إِبـَْراِهيمُ بَِنيهِ َويـَْعُقوُب يَا بَِني ِإن اللهَ اْصَطَف تَُموتُن ِإ يَن َفَال   
“Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula  

Ya'qub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku!  Sesungguhnya Allah telah memilih agama 
ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam".” (QS. Al 

Baqoroh : 132). 
3. Hadits ini anjuran agar menutup aktivitas pada hari itu dengan berwudhu 

dan membaca doa ini, sebelum beranjak tidur. Ibnu Umar rodhiyallahu 
anhu adalah salah seorang sahabat yang senantiasa mengamalkan hadits 
ini, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Bathool dalam “Syarah 
Bukhori”. 

4. Hadits ini memberikan faedah bahwa dalam lafadz-lafadz doa yang 
diajarkan Rasulullah sholallahu alaihi wa salam tidak boleh diganti 
dengan yang semakna, karena lafadz-lafadz ini mengandung sisi 
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Jawamiúl kalam yang secara khusus diberikan kepada Nabi sholallahu 
alaihi wa salam. 

 
 
 
 
 

Alhamdulillah dan sholawat serta Salam terlimpahcurahkan kepada 
Nabi kita Muhammad sholallahu alaihi wa salam, kepada ahlu baitnya, 
kepada para sahabatnya dan umatnya semua yang senantiasa mengikuti 
petunjuk Beliau. Atas rakhmat dan karunia Allah, maka syarah Shahih 
Bukhori kitab Wudhu ini, dapat kami selesaikan. Semoga Allah memberikan 
keutamaan dan tambahan umur dan ilmunya kepada kita semua, sehingga 
syarah-syarah shahih Bukhori berikutnya dapat diselesaikan, sesuai 
petunjuk Allah Ta’aalaa. Amiin 


