
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah segala puji, kita panjatkan kepada Rabb kita, Allah Subhanaahu wa 

Ta'aalaa serta sholawat dan salam kepada Nabi kita, Muhammad sholallahu alaihi wa 

salam, keluarganya dan para sahabatnya serta umatnya. 

Tak terasa penulis –walhamdulillah- berkat karunia Allah Subhanaahu wa Ta'aalaa, 

dapat menyelesaikan penjelasan ringkas dari Shahih Bukhori dalam pembahasan Kitab 

Ghusul (mandi). Kitab ini berbicara tentang hukum-hukum seputar mandi, tatacara 

mandi, penyebab-penyebab yang mengharuskan seorang untuk mandi dan seputar 

hubungan suami istri serta kondisi orang yang junub.  

Seperti biasanya, penulis dalam mensyaroh kitab ini menggunakan fiqih muqoron 

(fikih perbandingan madzhab), jika disana ada beberapa pendapat Aimah kita dalam 

judul bab atau hadits yang sedang dibahas, kemudian penulis berusaha melakukan 

tarjih dengan melihat kepada kaedah-kaedah ilmiyyah dalam melakukan tarjih.  

Imam Bukhori dalam Kitab Ghusul menampilkan 29 bab dan 46 hadits. Untuk 

syarah hadits, kami berpegang kepada syaroh yang ditulis Aimah, seperti Imam Ibnu 

Bathool, Al Hafidz Ibnu Rajab, Al Hafidz Ibnu Hajar, Al Hafidz Al-‘Aini dan Aimah 

lainnya. Terkadang kami juga menampilkan fatwa para ulama, untuk menjelaskan 

permasalahan yang sedang dibahas. 

Akhirnya, dengan keterbatasan ilmu yang ada, penulis sadar bahwa karya ini jauh 

dari sempurna, sehingga sumbang saran, masukan, kritikan dan komentar sangat 

penulis nanti dari para pembaca yang mulia.  

Penulis tutup dengan doa untuk diri penulis sendiri, orang tua, guru-guru, para 

pembaca yang mulia dan seluruh kaum Muslimin baik yang masih hidup maupun yang 

sudah meninggal agar ilmunya bermanfaat dan mendapatkan ampunan dari Allah Yang 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Amiin Yaa Robbal ‘Alamiin. 

 

 

 

 

 

Selesai disusun di Kota Tangerang, 

Ahad, 8 Ramadhan 1435 H / 6 Juli 2014, 

Al Faqiir ilallah, 

 

 

Abu Said Neno Triyono bin Abdul Kodir 

 



الرِحيم الرْحَمن الله ِبْسمِ   

 ِكَتاُب الُغْسلِ   -  5
Kitab Mandi 

 

Penjelasan : 

 

Ini adalah lanjutan dari kitab wudhu yakni masih dalam pembahasan 

berkaitan dengan Thoharoh (bersuci). Kata “ ِالغْسل” jika huruf  ‘ghoinnya’ 

dibaca dhommah maka artinya ‘ ُاِالْغِتَسال’ yakni mashdar (kata kerja yang 

dibendakan) dari perbuatan mandi. Jika dibaca dengan memfathahkan huruf  

‘ghoinnya’  maka artinya adalah perbuatan mandi. Adapun jika dikasrahkan 

huruf ‘ghoinnya’ maka bermakna sesuatu yang digunakan bersama air. 

Demikian penjelasan Imam Shon’ani dalam kitab “Subulus Salam”. 

Adapun secara istilah adalah didefinisikan oleh Syaikh Sayyid Sabiq 

dalam “Fiqhus Sunnah” : 

 تعميم البدن بالماء
“Mengguyurkan air keseluruh tubuh”. 

Sebenarnya mandi itu sendiri telah kita ketahui dan telah kita lakukan 

sehari-hari. Dan yang dimaksud mandi disini adalah mandi dalam rangka 

beribadah, oleh karenanya Imam Ibnu Utsaimin dalam kitab syarah mumti’ 

telah mengingatkan kepada kita semua untuk menambahkan setiap definisi 

dalam masalah ibadah seperti bersuci, sholat, puasa dan selainnya dengan 

menambahkan kata “dalam rangka beribadah kepada Allah”. Karena jika itu 

mandi saja tanpa ada niat untuk beribadah, maka tidak akan mendapatkan 

pahala, karena itu adalah perbuatan mubah. Namun jika kita niatkan mandi 

tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah, agar menghadap Allah 

dalam keadaan bersih, maka akan mendapatkan pahala dari Allah 

Subhanahu wa Ta'alaa. 

Pembahasan mandi dalam kitab para ulama yang membahas masalah 

fikih, maka yang dimaksud adalah mandi yang disyariatkan, bisa jadi 

hukumnya wajib atau sunnah. Maka untuk mandi seperti ini, dipersyaratkan 

adanya niat. Dalam kitab mandi ini akan dibahas tentang dalil 

pensyariatannya, jenis perbuatan yang disyariatkan mandi, tatacara mandi 

dan sebagainya. 

 



Berkata ImamBukhori : 

ِمْنُكْم ِمَن الَغاِئِط َأْو  َوقـَْوِل اللِه تـََعاَلى: {َوِإْن ُكْنُتْم ُجنًُبا َفاطهُروا َوِإْن ُكْنُتْم َمْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو َجاَء َأَحدٌ 
َيمُموا َصِعيًدا طَيًبا َفاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكْم ِمْنُه َما يُرِيُد اَالَمْسُتُم  تـَ َلْم َتِجُدوا َماًء فـَ للُه ِلَيْجَعَل النَساَء فـَ

] َوقـَْوِلِه َجل ِذْكُرُه: {يَا 6} [المائدة: َعَلْيُكْم ِمْن َحَرٍج َوَلِكْن يُرِيُد لُِيَطهرَُكْم َوِلُيِتم نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلُكْم َتْشُكُرونَ 
 ْعَلُموا َما تـَُقوُلوَن َوَال ُجنًُبا ِإال ُتْم ُسَكاَرى َحتى تـَ ْقَربُوا الصَالَة َوَأنـْ  َعاِبِري َسِبيٍل َحتى تـَْغَتِسُلوا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا َال تـَ

تَـَيمُموا َصِعيًدا  َوِإْن ُكْنُتْم َمْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأوْ  َلْم َتِجُدوا َماًء فـَ َجاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن الَغاِئِط َأْو َالَمْسُتُم النَساَء فـَ
]43طَيًبا َفاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكْم ِإن اللَه َكاَن َعُفوا َغُفورًا} [النساء:   

“Allah Subhanaahu wa Ta'aalaa berfirman : “dan jika kamu junub maka mandilah, 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); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan 

kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, 

supaya kamu bersyukur” (QS. Al Maidah : 6).  

Firman-Nya lagi : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu 

dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri 

mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu 

mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air 

atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka 

bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. 

Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun” (QS. An Nisaa’ : 43). 

 

Penjelasan : 

Imam Bukhori memulai pembahasan mandi dengan menyebutkan 

dalil pensyariatannya dari Kitabullah. Beliau membawakan 2 ayat yang Mulia 

yakni ayat 6 dari surat Al Maidah dan ayat 43 dari surat An Nisaa’. 

Syahid untuk ayat yang pertama adalah dalam Firman-Nya : “ َوِإْن ُكْنُتْم ُجنًُبا
 Imam Ibnul Jauzi dalam tafsirnya .(Jika kalian junub, maka bersucilah) ”فَاطهُروا

berkata : 

] 43وقد بين اهللا عز وجل طهارة الجنب في سورة ( النساء ) بقوله : { حتى تغتسلوا } [ النساء :   
“Allah Subhanaahu wa Ta'aalaa telah menjelaskan cara bersucinya orang yang junub 

dalam surat An Nisaa’ dalam Firman-Nya : “hingga kalian mandi”. 



Sehingga syahid ayat yang kedua yaitu dalam Firman-Nya : “ اَحتى تـَْغَتِسُلو ” 

(hingga kalian mandi) menafsirkan ayat yang pertama. Dalam sunnah Nabi 

sholallahu alaihi wa salam yang dimaksud dengan orang yang junub adalah 

sepasang laki-laki dan wanita yang melakukan hubungan badan (jima’), 

sekalipun tidak sampai keluar mani, sebagaimana dalam hadits shahih 

Muslim dari Abu Huroiroh rodhiyallahu anhu dari Nabi sholallahu alaihi wa 

salam bahwa Beliau bersabda : 

َقْد َوَجَب َعَلْيِه اْلُغْسُل  »َوِإْن َلْم يـُْنِزْل « َوِفى َحِديِث َمَطٍر ». ِإَذا َجَلَس بـَْيَن ُشَعِبَها اَألْرَبِع ثُم َجَهَدَها فـَ  
“Jika seorang duduk diantara 4 bagian wanita, lalu berjima, maka wajib mandi”. Dalam 

riwayat Mathor : “sekalipun tidak keluar maninya”. 

Dalil lainnya dari Kitabullah adalah Firman Allah Subhanaahu wa 

Ta'aalaa dalam surat Al Baqoroh ayat 222 : 

نَساَء ِفي اْلَمِحيِض َوَال تـَْقَربُوُهن َحتى َيْطُهْرنَ َوَيْسَأُلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو َأًذى َفاْعَتزُِلوا ال  
“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran." 

Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah 

kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci”. 

Para ulama telah sepakat bahwa wanita yang telah berhenti haidhnya, jika 

hendak mengerjakan sholat maka diwajibkan mandi, sebagaimana sabda 

Nabi sholallahu alaihi wa salam : 

ُكْنِت َتِحيِضيَن ِفيَها ، ثُم اْغَتِسِلى َوَصلىَوَلِكْن َدِعى الصَالَة َقْدَر اَألياِم الِتى    
“Namun engkau tinggalkan sholat sesuai dengan hari haidhmu, lalu mandi dan sholat” 

(Muttafaqun Alaih). 

Imam Syafi’i dalam “al-Umm” (5/184, Daarul Ma’rifah) berkata : 

الطَهارََة الِتي َتِحل ِبَها الصَالُة َلَها َوَلْو أََتى َرُجٌل  -َواَللُه تـََعاَلى َأْعَلُم  -ْعِني ] يَـ 222{َفِإَذا َتَطهْرَن} [البقرة: 
ْلَيْستَـْغِفْر اللَه َوَال يـَُعْد َحتى َتْطُهَر وَ  ِم َوَلْم تـَْغَتِسْل فـَ اْمَرَأَتُه َحاِئًضا َأْو بـَْعَد تـَْولَِيِة الد َلَها الص َالُة، َوَقْد رُِوَي ِفيِه َتِحل

ُلُه.  َشْيٌء َلْو َكاَن ثَابًِتا َأَخْذنَا ِبِه َوَلِكنُه َال يـَْثُبُت ِمثـْ
“{maka jika mereka (para wanita) itu suci} (QS. Al Baqoroh : 222) yakni –Wallahu 

Ta’aalaa A’lam- bersuci yang membolehkan untuk sholat (mandi haidh). Sekiranya 

seorang akan mendatangi istrinya yang telah selesai haidh atau setelah berhenti darah 

haidhnya, namun belum mandi, maka hendaknya ia memohon ampun kepada Allah dan 

jangan mengulanginya lagi, hingga istrinya bersuci (mandi) yang membolehkan untuk 

sholat. Telah diriwayatkan berkaitan dengan hal ini, seandainya itu tsabit tentu kami 

akan mengambilnya, namun tidak tsabit (baca : shahih) semisal hal ini”. 



باب اْلُوُضوِء قَـْبَل اْلُغْسلِ  -  1  
Bab 1 Wudhu Sebelum Mandi 

 

Penjelasan : 

 

Imam al-‘Ainiy dalam “Umdahtul Qoriy”  berkata : 

 أي هذا باب في بيان حكم الوضوء قبل أن يشرع في االغتسال هل هو واجب أو مستحب أم سنة
“yaitu bab ini menjelaskan hukum berwudhu sebelum mandi, apakah hukumnya wajib, 

mustahab atau sunnah?”. 

Al Hafidz Ibnu Hajar menukil perkataan Imam Syafi’i dalam “al-Umm” (1/56, 

Daarul Ma’rifah) : 

ْبَل َشْيٍء َفِإَذا َجاَء اْلُمْغَتِسلُ  ْعَلُم   ِباْلُغْسِل َأْجَزَأُه َواَللُه أَ َفَكاَن فـَْرُض اللِه اْلُغْسَل ُمْطَلًقا َلْم َيْذُكْر ِفيِه َشْيًئا يـَْبَدأُ ِبِه قـَ
َفَما َجاَء ِبِه وََكَذِلَك َال َوْقَت ِفي اْلَماِء ِفي اْلُغْسِل إال َأْن يَْأِتَي ِبُغْسِل َجِميِع َبَدنِهِ   َكيـْ

“Allah mewajibkan mandi secara mutlak dan tidak menyebutkan sedikitpun sesuatu 

untuk memulainya, jika seorang yang mandi telah mandi, maka hal itu telah mencukupi 

–wallahu A’lam-, bagaimanapun cara ia mandi. Demikian juga tidak ada waktu lama air 

tersebut yang digunakan untuk mandi, melainkan cukup untuk mencuci seluruh 

badannya”. 

Maka dari pernyataan Imam Syafi’i tersebut, beliau berpendapat 

bahwa wudhu sebelum mandi adalah hukumnya sunnah saja, bukan wajib. 

Imam Ibnu Bathool dalam “Syarah Bukhori” : 

 العلماء مجمعون على استحباب الوضوء قبل الغسل
“para ulama telah bersepakat atas sunnahnya wudhu sebelum mandi”. 

Adapun wudhu setelah mandi, maka Aisyah rodhiyallahu anhu 

meriwayatkan bahwa : 

 َكاَن َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َال يـَتَـَوضأُ بـَْعَد اْلُغْسلِ 
“adalah Rasulullah sholallahu alaihi wa salam tidak berwudhu setelah mandi” (HR. Nasa’i, 

Tirmidzi, Ibnu Majah dan selainnya, dishahihkan oleh Imam Al Albani). 

Namun telah dinukil dari beberapa sahabat yang mana mereka berwudhu 

setelah mandi, diantaranya : 

1. Abul Bakhtari mengatakan : 

 َأن َعِليا، َكاَن يـَتَـَوضأُ بـَْعَد اْلُغْسلِ 



“bahwa Ali rodhiyallahu anhu berwudhu setelah mandi” (HR. Ibnu Abi Syaibah dan 

selainnya). 

Imam Ibnu Bathool mengatakan bahwa riwayat ini mursal (terputus 

sanadnya) karena Abul Bakthtariy tidak pernah mendengar Ali bin Abi 

Tholib rodhiyallahu anhu. Seandainya ini tsabit dari Ali rodhiyallahu anhu 

kemungkinan hal ini beliau lakukan karena batal wudhunya, setelah 

selesai mandi. 

2. Saalim bin Abdullah bin Umar pernah berkata : 

َوَأي ُوُضوٍء «َقاَل: َكاَن َأِبي يـَْغَتِسُل، ُثم يـَتَـَوضأُ َفَأُقوُل: َأَما ُيْجزِيَك اْلُغْسُل، َوَأي ُوُضوٍء َأَتم ِمَن اْلُغْسِل؟ 
ُه َفَأتـَوَ  ْيُء َفَأَمسُه َيْخُرُج ِمْن ذََكِري الشأَن ُل ِإَليُه ُيَخيِمَن اْلُغْسِل ِلْلُجُنِب، َوَلِكن أُ ِلَذِلكَ أََتمض«  

“Bapakku mandi, lalu ia berwudhu, maka aku bertanya kepadanya : ‘bukankah 

mencukupimu untuk mandi, apakah wudhu lebih sempurna dari mandi?’, maka Ibnu 

Umar rodhiyallahu anhu menjawab : “wudhu apa yang lebih sempurna dari mandi junub?, 

namun aku terbayang bahwa telah keluar sesuatu dari kemaluanku, maka aku merabanya, 

sehingga aku berwudhu kerena hal tersebut” (HR. Abdur Rozaq dengan sanad shahih). 

Jadi wudhu yang dilakukan oleh Ibnu Umar rodhiyallahu anhu adalah 

karena telah terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu setelah selesai 

mandi. Memang Nabi sholallahu alaihi wa salam pernah mengakhirkan 

mencuci kakinya setelah mandi junub, sebagaimana yang diriwayatkan oleh 

istri Beliau sholallahu alaihi wa salam, Maimunah rodhiyallahu anha, kata 

beliau : 

َر رِْجَلْيِه، ُثم َأَفاَض َعَلى َجَسِدِه الَماَء، ثُم تَـ  َنحى، فـََغَسَل َقَدَمْيهثُم تـََوضَأ ُوُضوَءُه ِللصَالِة َغيـْ  
“lalu beliau berwudhu untuk sholat, kecuali kedua kakinya, kemudian Beliau sholallahu alaihi 

wa salam mengguyurkan air keseluruh badannya, lalu mengeringkan diri baru mencuci kedua 

kakinya” (muttafaqun ‘Alaih). 

 sebagian sahabat Nabi sholallahu alaihi wa salam mengingkari orang 

yang berwudhu setelah mandi, sebagaimana dinukil dari Alqomah bahwa 

beliau berkata : 

»َعم ِمَن اْلُغْسلِ َلْو َكاَنْت ِعْنِدي َما فـََعَلْت َذِلَك، َوَأي ُوُضوٍء أَ «ذُِكَرْت َلُه اْمَرَأٌة تـََوضَأْت بـَْعَد اْلُغْسِل َقاَل:   
“disebutkan kepada Ibnu Umar rodhiyallahu anhu seorang wanita yang berwudhu setelah 

mandi, maka Beliau rodhiyallahu anhu berkata : “sekiranya ia istriku, niscaya ia tidak akan 

melakukan hal tersebut, wudhu apa yang lebih umum dari mandi” (HR. Abdur Rozaq dengan 

sanad shahih). 

 



Abu Sufyan Tholhah bin Naafi’ berkata : 

»َال، ِإال َأْن َيَشاَء َيْكِفيِه اْلُغْسلُ «ُسِئَل َجاِبُر ْبُن َعْبِد اللِه، َعِن اْلُجُنِب يـَتَـَوضأُ بـَْعَد اْلُغْسِل؟ َقاَل:   
“Jaabir bin Abdullah rodhiyallahu anhu pernah ditanya tentang mandi junub, apakah ada 

wudhu setelah mandi?’, maka Beliau sholallahu alaihi wa salam bersabda : “tidak ada, kecuali 

ia berkehendak mencukupinya mandi saja” (HR. Abdur Rozaq dengan sanad hasan). 

Selain para sahabat, murid mereka dari kalangan tabi’in juga 

mengingkari adanya wudhu setelah mandi, misalnya apa yang dikatakan 

Yahya bin Sa’id : 

»َال، َوَلِكنُه يـَْغِسُل رِْجَلْيهِ «ُسِئَل اْبُن اْلُمَسيِب َعِن اْلُوُضوِء بـَْعَد اْلُغْسِل فـََقاَل:   
“Sa’id ibnul Musayyib ditanya tentang wudhu setelah mandi, maka Beliau menjawab : “tidak 

ada, namun ia mencuci kedua kakinya saja” (HR. Abdur Rozaq dengan sanad shahih). 

Imam Ibnu Utsaimin dalam “majmu fatawa” (no. 180) pernah ditanya 

sebagai berikut : 

عن الوضوء ؟وُسئل الشيخ : هل يجزئ الغسل من الجنابة   
ْنُتْم فأجاب بقوله : إذا كان على اإلنسان جنابة واغتسل فإن ذلك يجزئه عن الوضوء، لقوله تعالى : (َوِإْن كُ 

.وال يجب عليه إعادة الوضوء بعد الغسل، إال إذا حصل ناقض من نواقض الوضوء، فأحدث  ُجُنباً َفاطهُروا )
بعد الغسل ، فيجب عليه أن يتوضأ ، وأما إذا لم يحدث فإن غسله من الجنابة يجزئ عن الوضوء سواء توضأ 

الوضوء والغسل قبل الغسل أم لم يتوضأ ، لكن البد من مالحظة المضمضة واالستنشاق، فإنه البد منهما في 
. 

Soal : apakah mandi janabah mencukupi dari melakukan wudhu? 

Jawab : jika seorang junub lalu mandi, maka hal terebut mencukupinya dari 

berwudhu, karena Allah berfirman : “jika kalian junub, maka bersucilah”. Maka tidak 

wajib mengulangi wudhu setelah mandi, kecuali jika terjadi sesuatu yang membatalkan 

wudhunya, setelah mandi maka ia wajib berwudhu. Adapun jika tidak terjadi apa-apa, 

maka mandi janabahnya mencukupi dari wudhu, sama saja apakah sebelum mandi ia 

berwudhu atau tidak, namun yang perlu dijadikan catatan, pada saat ia mandi 

berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung, karena ini adalah keharusan dalam 

wudhu dan mandi”. 

Jadi menurut Imam Ibnu Utsaimin bahwa berkumur-kumur dan 

menghirup air ke hidung adalah kewajiban wudhu, adapun bagi yang 

mengatakan bahwa hal tersebut adalah sekedar sunnah saja, tentu mandi 



seperti biasa sudah mencukupi dari wudhunya. Dan telah berlalu dalam 

syarah kitab wudhu, penjelasan kami tentang pendapat yang rajih. 

 

Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا َعْبدُ  - 248 َحد  ِبيِه ْبُن يُوُسَف، َقاَل: َأْخبَـَرنَا َماِلٌك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأبِيِه، َعْن َعاِئَشَة، َزْوِج النالل 
َدْيِه، ُثم يـَتـََوضُأ  َل يَ صّلى اهللا عليه وسلم " َأن النِبي َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم: َكاَن ِإَذا اْغَتَسَل ِمَن الَجَنابَِة، َبَدَأ فـََغسَ 

ُيَخلُل ِبَها ُأُصوَل َشَعرِِه، ُثم َيُصب َعلَ  ى رَْأِسِه َثَالَث ُغَرٍف َكَما يـَتَـَوضُأ ِللصَالِة، ُثم ُيْدِخُل َأَصاِبَعُه ِفي الَماِء، فـَ
 بَِيَدْيِه، ثُم يُِفيُض الَماَء َعَلى ِجْلِدِه ُكلِه "

1). Hadits no. 248 

“Haddatsanaa  Abdullah bin Yusuf ia berkata, akhbaronaa Maalik dari Hisyaam bin ‘Urwah 

dari Bapaknya dari ‘Aisyah rodhiyallahu anha istri Nabi sholallahu alaihi wa salam bahwa 

Nabi sholallahu alaihi wa salam jika mandi janabah, Beliau memulainya dengan kedua 

tangannya, lalu berwudhu sebagaimana wudhu untuk sholat, lalu memasukkan jari-jarinya 

kedalam air, kemudian menyela-nyela dasar rambutnya, kemudian mengguyurkan air diatas 

kepalanya sebanyak 3 kali dengan kedua telapak tangannya, lalu mengguyurkan air keseluruh 

kulitnya”. 

Diriwayatkan juga dalam Shahih Muslim no. 316. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya 

 

Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا ُسْفَياُن، َعِن  - 249 ُد ْبُن يُوُسَف، َقاَل: َحدثـََنا ُمَحم اَألْعَمِش، َعْن َساِلِم ْبِن أَِبي الَجْعِد، َعْن ُكَرْيٍب، َعِن َحد
تـََوضَأ َرُسوُل اللِه َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم ُوُضوءُه «اْبِن َعباٍس، َعْن َمْيُمونََة َزْوِج النِبي َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم َقاَلْت: 

َر ِرْجَلْيهِ  ِه ، َوَغَسَل فـَْرَجُه َوَما َأَصابَُه ِمَن اَألَذى، ثُم َأَفاَض َعَلْيِه الَماَء، ُثم َنحى رِْجَلْيِه، فـََغَسَلُهَما، َهذِ ِللصَالِة، َغيـْ
»ُغْسُلُه ِمَن الَجَنابَةِ   

2). Hadits no. 249 

“Haddatsanaa  Muhammad bin Yusuf ia berkata, haddatsanaa Sufyaan dari Al A’masy dari 

Saalim bin Abil Ja’di dari Kuroib dari Ibnu Abbas rodhiyallahu anhu dari Maimuunah istri 

Nabi sholallahu alaihi wa salam beliau berkata : “Rasulullah sholallahu alaihi wa salam 

berwudhu dengan wudhu untuk sholat, selain kedua kakinya. Lalu Beliau mencuci 



kemaluannya dan bagian yang terkena mani, lalu Beliau mengguyurkan air keseluruh 

tubuhnya, lalu Beliau mencuci kedua kakinya. Ini adalah (sifat) mandi janabah Rasulullah 

sholallahu alaihi wa salam”. 

Diriwayatkan juga dalam Shahih Muslim no. 317. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya. 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Hadits ini menerangkan sifat mandi Janabah Rasulullah sholallahu alaihi 

wa salam. 

2. Dalam 2 riwayat diatas disebutkan adanya perbuatan wudhu Nabi 

sholallahu alaihi wa salam sebelum mandi, pada hadits yang pertama 

wudhu dilakukan secara sempurna, sedangkan pada hadits yang kedua, 

semua anggota wudhu dibasuh, kecuali kedua kaki dibasuh setelah 

selesai mandi. 

3. Wudhu tersebut hukumnya adalah sunnah, dan ini adalah ijmanya 

ulama. 

4. Yang wajib dalam mandi janabah adalah mengguyurkan air keseluruh 

tubuh, sebagaimana dikatakan Imam Syafi’i diatas. Imam Ibnu Abdil Bar 

dalam “al-Istidzkaar” (1/260) : 

فإن لم يتوضأ المغتسل للجنابة قبل الغسل ولكنه عم جسده ورأسه ويديه وجميع بدنه بالغسل بالماء 
وأسبغ ذلك فقد أدى ما عليه إذا قصد الغسل ونواه ألن اهللا تعالى إنما افترض على الجنب الغسل دون 

( وإن كنتم جنبا فاطهروا )  وقوله 43الوضوء بقوله ( وال جنبا إال عابري سبيل حتى تغتسلوا ) النساء 
وهذا إجماع من العلماء ال خالف بينهم فيه والحمد هللا إال أنهم مجمعون أيضا على   6المائدة 

 استحباب الوضوء قبل الغسل للجنب تأسيا برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
“jika orang yang mandi junub tidak berwudhu sebelum mandi, namun hanya 

mengguyurkan air keseluruh tubuh, kedua tangan dan seluruh badannya, lalu 

menyempurnakan mandinya tersebut, maka ia telah dianggap menunaikannya, jika 

memang ia meniatkan dan memaksudkan mandinya untuk janabah, karena Allah 

Subhanahu wa Ta'alaa hanyalah mewajibkan orang yang junub untuk mandi, tanpa 

berwudhu, sebagaimana firman-Nya : “(jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu 

dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi” (QS. An 



Nisaa’ : 43) dan Firman-Nya : “dan jika kamu junub maka mandilah” (QS. Al Maidah 

: 6).  

Ini adalah ijma ulama  yang tidak ada perselisihan diantara mereka dan 

Alhamdulillah mereka juga bersepakat disunahkannya wudhu sebelum mandi junub 

dalam rangka meneladani Rasulullah Sholallahu 'alaihi wa salaam. 

5. Hadits ini dalil wajibnya mandi karena janabah dan telah berlalu bahwa 

seorang yang melakukan hubungan suami istri, sekalipun belum sampai 

keluar maninya, tetap wajib mandi. 

6. Hadits ini juga dalil untuk meng-keramas rambut ketika mandi janabah, 

adapun berkaitan dengan wanita yang rambutnya panjang, maka 

diberikan keringanan untuk tidak mengurai seluruh rambutnya dan Insya 

Allah akan datang penjelasannya. 

7. Hadits ini dalil dalam masalah ushul fikih, bahwa apa yang senantiasa 

dilakukan oleh Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam tidak melazimkan 

bahwa hal itu wajib bagi umatnya. 

8. Mani sekalipun ia suci menurut pendapat yang kami rajihhkan, namun ia 

kotor sebagaimana ingus atau dahak, sehingga layak untuk dibersihkan.  

9. Kesempurnaan Islam yang mengatur segala aspek kehidupan, mulai dari 

kebersihan hati, badan, masyarakat dan bahkan sampai Negara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بَاُب ُغْسِل الرُجِل َمَع اْمَرأَتِهِ 
Bab 2 Seorang Mandi Bersama Istrinya 

 

Penjelasan : 

 

Imam al-‘Ainiy dalam “Umdahtul Qoriy”  berkata : 

وجه المناسبة بين أبواب هذا الكتاب أعني    الرجل مع امرأته من إناء واحدأي هذا باب في بيان حكم غسل 
 كتاب الغسل ظاهر ألن كلها فيما بتعلق بالغسل وما يتعلق بالجنب

“yaitu bab ini menjelaskan hukum mandinya seorang suami bersama istrinya dalam 

satu bejana. Sisi kesesuaian diantara bab-bab kitab mandi ini adalah sangat jelas, 

karena semua yang berkaitan dengan mandi dan junub dibahas disini”. 

Adapun berkaitan dengan hukum airnya telah berlalu penjelasannya 

dalam kitab wudhu –walhamdulillah-. 

 

Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا آَدُم ْبُن  - 250 َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: َحد ، ْهِريثـََنا اْبُن أَِبي ِذْئٍب، َعِن الز َأِبي ِإيَاٍس، َقاَل: َحد
»ُكْنُت َأْغَتِسُل أَنَا َوالنِبي َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم ِمْن ِإنَاٍء َواِحٍد، ِمْن َقَدٍح يـَُقاُل َلُه الَفَرقُ «  

3). Hadits no. 250 

“Haddatsanaa  Adam bin Abi Iyaas ia berkata, haddatsanaa Ibnu Abi Dzi'b dari az-Zuhriy 

dari Urwah dari Aisyah Rodhiyallahu 'anha beliau berkata : "aku bersama Nabi Sholallahu 

'alaihi wa salaam mandi dari satu bejana yang disebut al-Faroq”. 

Diriwayatkan juga dalam Shahih Muslim no. 319. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Al-Faroq adalah bejana yang dapat menampung air sebanyak 2 shoo 

atau 3 shoo, bahkan Al Hafidz Ibnu Hajar menulis bahwa Abu Ubaid 

menukil adanya kesepakatan ulama, volumenya adalah 3 shoo. 

2. Al Hafidz menukil pendapat ad-Daawudiy tentang bolehnya seorang laki-

laki melihat aurat istrinya, begitu juga sebaliknya. Syaikh Sholih al-

Munajid dalam Fatawa Islam sual wa Jawab, berfatwa demikian : 



 السؤال :
قال لي أحدهم انه وقت  هل يجوز للزوج والزوجة أن يستحما معا وينظر كل منهما إلى عورة اآلخر ؟

الجماع يجب أن تكون الغرفة مظلمة تماما وال يستطيع أحد الزوجين أن يخلع جميع مالبسه وقت 
يماسأل اهللا أن يهدينا إلى الطريق المستق الجماع فهل هذا صحيح ؟  

 الجواب:
يجوز للمرأة أن تنظر إلى جميع بدن زوجها ويجوز للزوج أن ينظر إلى جميع بدن زوجته دون . الحمد هللا

تفصيل لقوله تعالى { والذين هم لفروجهم حافظون إال على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير 
) .121البن عثيمين ( ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون }. ( فتاوى المرأة)  

).عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى اهللا عليه 250وقد روى البخاري في الصحيح " برقم (
 وسلم من إناء واحد .

) : واستدل به الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه 1/364قال الحافظ في "الفتح" (
ان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته فقال : ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليم

 سألت عطاء فقال سألت عائشة فذكرت هذا الحديث بمعناه ، وهو نص في المسألة واهللا أعلم . انتهى
قلت : وأما ما ينسبه البعض إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم من كراهية أن ينظر الرجل إلى فرج زوجته فال 

ى اهللا عليه وسلم ، ومن ذلك ما يروى عن ابن عباس وأبي هريرة أن رسول اهللا صلى يصح عن النبي صل
اهللا عليه وسلم قال : إذا جامع أحدكم فال ينظر إلى الفرج فإنه يورث العمى ، وال يكثر الكالم فإنه 

) . واهللا 272-2/271يورث الخرس . قال ابن الجوزي : موضوع . انظر "الموضوعات "البن الجوزي (
 أعلم

Soal : Bolehkah sepasang suami-istri mandi bersama dan saling melihat 

auratnya satu sama lain? Salah seorang berkata kepadaku bahwa pada 

waktu berhubungan badan, wajib untuk melakukannya di kamar yang 

sangat gelap, tidak perlu sepasang suami-istri melepaskan seluruh 

pakainnya waktu berjima', apakah ini benar? Aku memohon kepada Allah 

untuk memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. 

Jawab : 



Alhamdulillah. Diperbolehkan seorang istri melihat seluruh badan 

suaminya dan seorang suami melihat seluruh badan istrinya, tanpa ada 

pembatasan, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'alaa : 

"dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau 

budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada terceIa. 

Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui 

batas". (QS. Al Mu'minuun : 5-7). (Fatawa al Mar'ah liibni Utsaimin hal. 121). 

Imam Bukhori meriwayatkan dalam shahihnya (no. 250) dari Aisyah 

bahwa beliau berkata : "aku bersama Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam mandi dari 

satu bejana yang disebut al-Faroq”. Al Hafidz dalam "al-Fath" (1/364) berkata : 

'ad-Daawudiy berdalil dengan hadits ini atas bolehnya seorang suami 

melihat aurat istrinya dan sebaliknya, hal ini dikuatkan dengan apa yang 

diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari jalan Sulaiman bin Musa bahwa 

beliau ditanya tentang seorang suami yang melihat kemaluan istrinya, 

maka ia menjawab : 'aku pernah bertanya kepada 'Athoo' (persis seperti 

ini –pent.), maka beliau menjawab, aku bertanya kepada Aisyah, lalu 

disebutkan hadits ini dengan maknanya. Maka ini adalah nash dalam 

masalah ini, Wallahu A'lam' -selesai-. 

Aku berkata, adapun apa yang disandarkan oleh sebagian orang 

kepada Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam, bahwa Beliau membenci 

seorang suami melihat kemaluan istrinya, maka tidak shahih dari Nabi 

Sholallahu 'alaihi wa salaam, diantaranya adalah apa yang diriwayatkan 

dari Ibnu Abbas dan Abu Huroiroh Rodhiyallahu 'anhumaa bahwa 

Rasulullah Sholallahu 'alaihi wa salaam bersabda : "jika kalian berhubungan 

badan, maka jangan melihat kemaluan, karena akan mewariskan kebutaan dan jangan 

banyak bicara, karena akan mewariskan kebisuan". Ibnul Jauzi berkata, hadits 

palsu. (lihat al-Maudhuu'aat liibnil Jauzi (2/271-272)). Wallahu A'lam. 

3. Keharmonisan rumah tangga Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam yang 

terkadang mandi bersama para istrinya, setelah berhubungan badan. 

Hendaknya suami-istri melakukan hal ini agar melanggengkan cinta 

kasih diantara mereka. Dan pergaulan yang baik dengan istri adalah 

termasuk salah satu akhlak yang mulia. Nabi Sholallahu 'alaihi wa 

salaam bersabda : 

قاً ، وِخَيارُُكْم خياركم لِِنَساِئِهمْ أْكَمُل الُمؤِمِنيَن إيَماناً أْحَسنُـُهْم ُخلُ   
"Mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling bagus akhlaknya dan 

sebaik-baik kalian adalah yang paling baik (pergaulannya) dengan istri kalian" (HR. 

Tirmidzi, dikatakan oleh Imam Tirmidzi sendiri sebagai hadits hasan shahih). 



4. Boleh menceritakan keharmonisan rumah tangga, asalkan tidak secara 

vulgar, selama bertujuan untuk memberikan pelajaran bagi orang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بَاُب الُغْسِل بِالصاِع َوَنْحِوهِ 
Bab 3 Mandi dengan Ukuran 1 Sho'  

atau Sekitar Ukuran Tersebut 

 

Penjelasan : 

 

Seperti dalam kitab Wudhu, Imam Bukhori juga menampilkan ukuran 

minimal –menurut beliau- jumlah air yang digunakan untuk berwudhu. 

Imam Bukhori mengatakan dalam kitab wudhu " الُوُضوِء بِاْلُمد  بَابُ  " (Bab wudhu 

dengan satu mud), kemudian kami jelaskan dalam bab tersebut bahwa 

ternyata Nabi pernah berwudhu –berdasarkan riwayat yang shahih- dengan 

ukuran 2/3 mud, maka ini adalah riwayat yang paling sedikit yang shahih 

dari Nabi sholallahu alaihi wa salam tentang batas ukuran minimal 

penggunaan air wudhu –yang dapat kami temukan-. 

Dalam bab ini, Imam Bukhori mencoba menginformasikan kepada kita, 

batas ukuran minimal air yang digunakan untuk mandi yang shahih dari Nabi 

sholallahu alaihi wa salam, yakni sebanyak 1 sho'. Namun ukuran minimal 

ini bukan sesuatu yang wajib, artinya jika seorang dapat menyempurnakan 

wudhu kurang dari 2/3 mud atau mandi kurang dari 1 sho' maka itu sudah 

mencukupi. Imam Nawawi dalam "al-Majmu" (2/189) menukil pendapat 

Imam Syafi'i dan ashabnya, kata beliau : 

 ُقَص ِفي اْلُغْسِل ِمْن َصاٍع َوَال ِفي اْلُوُضوِء ِمْن ُمد  َقاَل الشاِفِعي َواْألَْصَحاُب َوُيْسَتَحب َأْن َال يـَنـْ
“dianjurkan untuk mandi tidak kurang dari 1 sho' dan juga wudhu kurang dari 1 mud". 

1 sho' adalah ukuran sebanyak 4 mud, sedangkan 1 mud adalah 

sepenuh dua telapak tangan orang dewasa yang sedang, tentunya masing-

masing telapak tangan akan berbeda besar kecilnya, sehingga jumlah 

tersebut tidak bisa exact (secara pasti). Sebagian ulama kontemporer 

mengatakan bahwa ukuran air tersebut jika dikonversikan dengan zaman 

sekarang adalah sekitar 3.5 liter. 

Adapun maksud dalam judul bab "wa nahwihi" maka yang dimaksud 

adalah mandi dengan ukuran 1 sho' atau kurang lebih seukuran 1 sho', 

karena nanti Imam Bukhori akan membawakan hadits yang menunjukkan 

bahwa Aisyah rodhiyallahu anha meminta air kurang lebih seukuran 1 sho'. 

berikut haditsnya : 

 



Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا َعْبُد اللِه ْبُن ُمَحمٍد، َقاَل: َحدثَِني َعْبُد  - 251 ثَِني َأبُو َبْكِر ْبُن َحد ثَِني ُشْعَبُة، َقاَل: َحد َمِد، َقاَل: َحدالص
ُغْسِل النِبي َحْفٍص، َقاَل: َسِمْعُت أَبَا َسَلَمَة، يـَُقوُل: َدَخْلُت أَنَا َوَأُخو َعاِئَشَة َعَلى َعاِئَشَة، َفَسَأَلَها َأُخوَها َعْن 

 َم: َصلنـََها ِحَجابٌ َفدَ «ى اُهللا َعَلْيِه َوَسل نـََنا َوبـَيـْ » َعْت ِبِإنَاٍء َنْحًوا ِمْن َصاٍع، َفاْغَتَسَلْت، َوَأفَاَضْت َعَلى رَْأِسَها، َوبـَيـْ
، َعْن ُشْعَبَة،  يِه: َقاَل يَزِيُد ْبُن َهاُروَن، َوبـَْهٌز، َوالُجدَقْدِر َصاعٍ «َقاَل أَبُو َعْبِد الل«  

4). Hadits no. 251 

“Haddatsanaa  Abdullah bin Muhammad ia berkata, haddatsani Abdus Shomad ia berkata, 

haddatsani Syu'bah ia berkata, haddatsani Abu Bakar bin Hafsh ia berkata, aku mendengar 

Abu Salamah berkata : 'aku dan saudara Aisyah berkunjung ke rumah Aisyah Rodhiyallahu 

'anha, saudaranya bertanya kepada beliau berkaitan dengan mandinya Nabi sholallahu alaihi 

wa salam, lalu Aisyah rodhiyallahu anhu  meminta dibawakan air sekitar 1 sho', lalu beliau 

berwudhu, mengguyurkan air ke seluruh kepalanya, antara kami dan beliau terdapat hijab”. 

Abu Abdillah (Imam Bukhori) berkata, Yaziid bin Haaruun, Bahz dan al-Juddiy berkata dari 

Syu'bah yakni lafadznya : "seukuran 1 sho'". 

Diriwayatkan juga dalam Shahih Muslim no. 320. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya, kecuali : 

1.   Nama : Abu Bakar Abdullah bin Hafsh bin Umar bin Sa'ad bin Abi 

Waqqosh 

 Kelahiran : - 

 Negeri tinggal : Madinah 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Nasa'i, Imam al-Ijli, Imam Ibnu 

Abdil Bar dan Imam Ibnu Hibban. 

 Hubungan Rowi : Abu Salamah 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) 

Adapun saudaranya Aisyah yang rodhiyallahu anha yang dimaksud 

dalam sanad ini, maka para ulama berselisih pendapat siapakah dia? Al 

Hafidz dalam Al Fath telah menerangkan perbedaan ulama tentangnya, ada 

yang mengatakan bahwa dia adalah Abdur Rokhman bin Abi Bakar 

rodhiyallahu anhu –anak Abu Bakar ash-Shiddiq rodhiyallahu anhu-, ada 



juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah ath-Thufail bin 

Abdullah rodhiyallahu anhu. Namun kata Al Hafidz semuanya tidak benar, 

karena dalam riwayat Imam Muslim, Imam Nasa'i dan Imam Abu Awanah 

semuanya  meriwayatkan dari  jaln Syu'bah bahwa yang dimaksud saudara 

Aisyah rodhiyallahu anha tersebut adalah saudara sepersusuannya.  

Adapun saudara sepersusuan Aisyah rodhiyallahu anha, Al Hafidz 

menyebutkannya ada dua yakni Abdullah bin Yaziid al-Bashri, seorang Tabi'i 

wasith, ditsiqohkan oleh al-Ijli dan Ibnu Hibban, dijadikan hujjah oleh Imam 

Muslim dalam shahihnya dan satu lagi adalah Katsiir bin Ubaid al-Kufiy, 

seorang tabi'i wasith, hanya ditsiqohkan oleh Ibnu Hibban, Imam Bukhori 

meriwayatkan haditsnya dalam "Adabul Mufrod". Berdasarkan hal tersebut, 

Al Hafidz tidak dapat merajihkan siapa diantara keduanya yang dimaksud 

disini. 

   

Penjelasan Hadits : 

1. Hadits ini dalil bahwa Nabi sholallahu alaihi wa salam pernah mandi 

dengan air seukuran 1 sho'. 

2. Atsar dari Aisyah rodhiyallahu anhu yang mencontohkan mandi kepada 2 

orang yakni Abu Salamah dan saudaranya Aisyah, maka keduanya 

adalah mahrom dari Ummul Mukminin Aisyah rodhiyallahu anhu, karena 

Abu Salamah bin Abdur Rokhman bin Auf adalah keponakannya dari sisi 

persusuan, Abu Salamah pernyah menyusu kepada Ummu Kultsum bintu 

Abu Bakar rodhiyallahu anha saudara kandung Aisyah rodhiyallahu anha, 

sehingga Aisyah adalah bibi sepersusuan Abu Salamah. Lagi pula Aisyah 

ketika mencontohkan mandi dengan menggunakan hijab. Dan Abu 

Salamah dan saudaranya pada waktu itu masih anak kecil belum baligh, 

sebagaimana dijelaskan oleh lebih dari satu ulama. 

3. Islam mengajarkan penghematan dalam penggunaan sumber daya alam. 

4. Sekalipun sanad hadits ini mauquf, namun dihukumi marfu' kepada 

Rasulullah sholallahu alaihi wa salam, karena konteks pertanyaan adalah 

bagaimana cara Nabi sholallahu alaihi wa salam mandi. 

 

Berkata Imam Bukhori : 

252 -  ٌر، َعْن أَِبي ِإْسَحاَق، َحد َقاَل: ثـََنا َعْبُد اللِه ْبُن ُمَحمٍد، َقاَل: َحدثـََنا َيْحَيى ْبُن آَدَم، َقاَل: َحدثـََنا زَُهيـْ
ثـََنا َأبُو َجْعَفٍر، َأنُه َكاَن ِعْنَد َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللِه ُهَو َوأَبُوُه َوِعْنَدُه قـَْوٌم َفَسأَُلوُه عَ  َيْكِفيَك «ِن الُغْسِل، فـََقاَل: َحد



ٌر ِمْنكَ َكاَن «يِني، فـََقاَل َجاِبٌر: ، فـََقاَل رَُجٌل: َما َيْكفِ »َصاعٌ  ثُم َأمَنا ِفي » َيْكِفي َمْن ُهَو َأْوَفى ِمْنَك َشَعًرا، َوَخيـْ
 ثـَْوبٍ 

5). Hadits no. 252 

“Haddatsanaa  Abdullah bin Muhammad ia berkata, haddatsanaa Yahya bin Adam ia 

berkata, haddatsanaa Zuhair dari Abi Ishaq ia berkata, haddatsanaa Abu Ja'far bahwa beliau 

dan Bapaknya sedang mendampingi Jabir bin Abdullah rodhiyallahu anhu, pada saat itu 

kaumnya ada yang bertanya tentang mandi, maka Beliau rodhiyallahu anhu menjawab : 

"mencukupkan kalian mandi dengan 1 sho'”, maka ada seorang yang berkata : 'kalau aku tidak 

cukup dengan 1 sho', maka Jabir berkata : "telah mencukupi orang yang lebih lebat rambutnya 

dari mu dan lebih baik darimu", kemudian Jaabir rodhiyallahu anhu mengibaskan bajunya . 

Diriwayatkan juga dalam Shahih Muslim no. 329. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya, kecuali : 

1.   Nama : Abu Ja'far al Baaqir Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin 

Ali bin Abi Tholib 

 Kelahiran : Wafat 120-an H 

 Negeri tinggal : Madinah 

 Komentar ulama : Tabi'i shoghir. Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Sa'ad dan 

Imam al-Ijli. 

 Hubungan Rowi : Jabir rodhiyallahu anhu  adalah salah seorang gurunya 

dan tinggal senegeri dengannya, sebagaimana ditulis 

oleh Imam Al Mizzi. 

Bapaknya yaitu : 

2.   Nama : Abu Muhammad Ali bin al-Husain bin Ali bin Abi Tholib 

 Kelahiran : Wafat 93 H atau sebelumnya 

 Negeri tinggal : Madinah 

 Komentar ulama : Tabi'i wasith. Ditsiqohkan oleh az-Zuhriy dan dikatakan 

oleh Al Hafidz, tsiqoh tsabat.. 

   

 

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

Hajar) 

Penjelasan Hadits : 

1. Riwayat lain dari jalan Jaabir rodhiyallahu anhu yang menunjukkan 

bahwa Nabi sholallahu alaihi wa salam cukup mandi dengan air 1 sho'. 



2. Bolehnya memberi hukuman keras ketika membantah orang yang 

menyelisihi dalil. 

3. Para sahabat berhujjah dengan perbuatan Nabi sholallahu alaihi wa 

salam. 

4. Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi sholallahu alaihi wa salam memiliki 

rambut panjang, kemudian pertanyaanya apakah disyariatkan bagi kita 

mencontoh Rasulullah sholallahu alaihi wa salam yang memiliki rambut 

panjang? Kami akan serahkan jawabannya kepada Syaikh DR. Robii' bin 

Hadi al-Madkholiy yang pernah ditanya sebagai berikut : 

السؤال: بعض الناس يقولون: أّن النبي صلى اهللا عليه وسلم كان يطيل الشعر؛ ألّن ذلك كان يليق بعصره 
 ,واآلن فمن العيب وأّن ذلك من صفات النصارى ,والمتخننثين ,فما رأيكم في هذا القول؟

,ومنهم من يستخدم وفرة ,ومنهم من الجواب: هذا عادة من العادات؛ كان العرب يرسلون شعورهم 
يستخدم ُجّمة ,ومنهم من يستخدم لّمًة ,هذا عادة من العادات ,والرسول صلى اهللا عليه وسلم كان على 

 عادة قومه في اللباس وفي الشعر ,وجاء من سننه: نتف اإلبط وقّص الشارب وتوفير اللحية.
ادات؛ عادات المشركين ,عادات اليهود وعادات يعني هذه أشياء تدخلت الشريعة فيها وخالفت فيها الع

 النصارى ,والرسول صلى اهللا عليه وسلم وصف هذه األشياء بأنّها من الفطرة.
قد يُماشي صلى اهللا عليه وسلم قومه في بعض األشياء ,وأحيانا يُخالفهم مثل هذه التي ذكرناها (خالفوا 

 2زوا الشوارب وأرخوا اللحى ,خالفوا المجوس) (ج 1اليهود فإنهم ال يصلون في نعالهم وال خفافهم) 
. وهكذا عليه الصالة والسالم ,فهناك بعض األمور 3(خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب) 

يقصدها عليه الصالة والسالم ,ويقصد فيها المخالفة بين المسلمين وبين غيرهم؛ حتى قال اليهود: (ما 
فيما يتعلق بعشرة النساء ,فيما يتعلق بالمظهر  4ن أمرنا إال خالفنا فيه) يريد هذا الرجل أن يدع شيئا م

 ,فيما يتعلق باللباس عليه الصالة والسالم.
 وبعض األشياء تبقى على ما عليه الناس؛ أمور مشتركة بين المسلم وبين الكافر.

عّمة؟ بارك اهللا فيكم ,أشياء الكافر إذا لبس ثوبا ال نقول: نترك الثياب! إذا لبس عّمة؛ ال نقول: نترك ال
 ُعِهد عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وصحابته نحافظ عليها ولو شاركنا الناس في ذلك.

 



لكن ال نطيل الشعر مثل النساء! بعض الخنافس يطيلونه مثل النساء ويتشبهون بالنساء! الرسول صلى 
كانوا يفعلون هذا ويفرقون بين شعر المرأة وشعر الرجل اهللا عليه وسلم نهى عن التشبه بالنساء ,والعرب  

بارك اهللا فيكم  -في الطول ,فالمرأة تطيل شعرها وهذا من محاسنها ,ومطلوب منها ,والرجل ليس كذلك 
ونحن إذا عندنا سنناً ال نلغيها من أجل أّن الناس أخذوا بها! إذا وفّروا لحاهم مثال نقول: خالص  -

؛قالها بعض السفهاء! قالوا: اآلن اليهود يوفرون لحاهم فنحن نحلق لحانا! -وها واهللا قال -نتركها! 
 انظروا إلى هذا الكذب بارك اهللا فيكم.

Soal : sebagian orang mengatakan, bahwa Nabi sholallahu alaihi wa salam memiliki 

rambut yang panjang dan pada zaman itu hal tersebut cocok, namun sekarang 

memanjangkan rambut termasuk perkara yang tercela dan itu adalah sifatnya 

orang Nashroni dan orang fasik, maka bagaimana pendapat anda tentang 

pernyataan ini? 

Jawab : 

Ini adalah termasuk adat istiadat, orang arab (pada waktu itu) biasa 

memanjangkan rambut, diantara mereka ada yang memilki rambut lebat, ada yang 

rambut sampai sebahu ada yang sampai kupingnya, ini semua adalah adat pada 

waktu itu. Rasulullah sholallahu alaihi wa salam melakukan kebiasaan kaumnya 

dalam masalah berpakaian dan model rambut, telah datang dalam sunahnya untuk 

mencabut bulu ketiak, memotong kumis dan membiarkan jenggot, yakni itu semua 

adalah pensyariatan yang menyelisihi kebiasaan, yaitu kebiasaan musyrikin, Yahudi 

dan Nashroni. Rasulullah sholallahu alaihi wa salam mensifatkan hal tersebut 

sebagai perkara fitroh. 

Terkadang Nabi sholallahu alaihi wa salam mengikuti kebiasaan kaumnya pada 

beberapa perkara dan kadang juga Beliau sholallahu alaihi wa salam menyelisihi 

kebiasaan kaumnya, seperti dalam masalah yang kami sebutkan diatas. Nabi 

sholallahu alaihi wa salam bersabda : "Kalian selisihilah Yahudi karena mereka sholat 

tidak mengenakan sandal dan khuf". Sabdanya lagi : "potong kumis dan biarkan jenggot, 

selisihilah orang Majusi". Sabdanya lagi : "selisihilah musyrikin, biarkan jenggot dan 

potonglah kumis".  

Demikianlah yang diajarkan Nabi sholallahu alaihi wa salam, disana ada 

sebagian perkara yang Nabi sholallahu alaihi wa salam memaksudkannya agar 

kaum Muslimin menyelisihi kaum non muslim, sampai-sampai orang Yahudi berkata 

: 'apa yang diinginkan orang ini (maksudnya Nabi sholallahu alaihi wa salam –

pent.), tidaklah ia meninggalkan sesuatu dari urusan kami, kecuali dia menyelisihi 



kita'. Hal ini berkaitan dengan pergaulan dengan wanita (haidh), perabotan dan 

pakaian. 

Sebagian perkara, Nabi sholallahu alaihi wa salam biarkan sebagaimana yang 

berlaku dikalangan manusia, yang perkara tersebut berlaku diantara kaum muslimin 

dengan kufar. Orang kafir jika memakai baju, kita tidak mengatakan, jangan 

memakai baju, jika memakai imamah, kita katakan, jangan memakai imamah –

barokallah fiikum- sesuatu yang ada pada masa Rasulullah dan para sahabatnya, 

maka kita melestarikannya, sekalipun kaum lain sama dalam masalah ini. 

Namun kita tidak memanjangkan rambut seperti wanita, sebagian orang fasik 

memanjangkan rambut seperti wanita, mereka menyerupai wanita. Rasulullah 

sholallahu alaihi wa salam melarang seorang laki-laki menyerupai wanita. Orang 

arab memanjangkan rambut, namun mereka membedakan model rambut wanita 

dengan rambut laki-laki dalam masalah panjang. Seorang wanita yang 

memanjangkan rambut adalah sebagai penambah kecantikannya dan hal ini 

diperintahkan, sedangkan laki-laki –Barokallah fiikum- tidak seperti itu, kita jika 

memiliki sunah tidak akan menyia-nyiakannya karena orang lain melakukan hal 

tersebut, jika mereka misalnya memanjangkan jenggot, lalu kita katakan, baiklah 

kita potong jenggot saja- ini hanya dikatakan oleh orang bodoh, mereka berkata, 

sekarang orang Yahudi memanjangkan jenggot, maka berarti kita potong jenggot, 

maka lihatlah perkara dusta ini –Barokallah fiikum-. (Fatawa Fiqhiyah 

Mutanawiyah). 

Disini Syaikh Robii' mengisyaratkan bahwa perbuatan Nabi sholallahu 

alaihi wa salam memanjangkan rambut adalah mengikuti kebiasan 

kaumnya, bukan sebagai suatu sunah yang disyariatkan. Fatwa yang 

lebih tegas lagi, yang menunjukkan bahwa memanjangkan rambut bukan 

sebagai sunah yang diikuti adalah sebagaimana perkataan Imam Ibnu 

Utsaimin dalam "Liqoo babil Maftuh" berikut : 

 السؤال: إطالة شعر الرأس وتوفيره هل هو من السنة أم ال؟
الجواب: ال. ليس من السنة؛ ألن النبي صلى اهللا عليه وسلم اتخذه حيث إن الناس في ذلك الوقت 
يتخذونه، ولهذا لما رأى صبياً قد َحَلَق بعض رأسه قال: (احلقه كله أو اتركه كله) ولو كان الشعر مما 

ن كان الناس يعتادون ينبغي اتخاذه لقال: أبقه. وعلى هذا فنقول: اتخاذ الشعر ليس من السنة، لكن إ
قد تكون سنة بعينها، وقد تكون سنة  -يا إخواني-ذلك فافعل، وإال فافعل ما يعتاده الناس؛ ألن السنة 

بجنسها: فمثًال: األلبسة إذا لم تكن محرمة، والهيئات إذا لم تكن محرمة السنة فيها: اتباع ما عليه 
عاً لعادة الناس. فنقول اآلن: جرت عادة الناس أال يـَُتخذ الناس؛ ألن النبي صلى اهللا عليه وسلم فعلها اتبا



الشعر؛ ولذلك علماؤنا الكبار أول من نذكر من العلماء الكبار شيخنا عبد الرحمن بن السعدي وكذلك 
شيخنا عبد العزيز بن باز وكذلك المشايخ اآلخرون كالشيخ محمد بن إبراهيم وإخوانه وغيرهم من كبار 

ن الشعر؛ ألنهم ال يرون أن هذا سنة، ونحن نعلم أنهم لو رأوا أن هذا سنة لكانوا من العلماء ال يتخذو 
أشد الناس تحرياً التباع السنة. فالصواب: أنه تـََبٌع لعادة الناس، إن كنت في مكان يعتاد الناس فيه اتخاذ 

 الشعر فاتخذه وإال فال.
Soal : memanjangkan rambut kepala dan melebatkannya, apakah ini termasuk 

sunah atau tidak? 

Jawab : 

Bukan, ia tidak termasuk sunah, karena Nabi sholallahu alaihi wa salam 

melakukan hal tersebut yang mana orang-orang pada waktu itu melakukan hal ini, 

oleh karenanya ketika Nabi sholallahu alaihi wa salam melihat seorang bayi yang 

dicukur sebagian rambutnya, Beliau berkata : "Cukurlah seluruh rambutnya atau 

biarkan seluruhnya". Seandainya rambut hendaknya tetap dibiarkan panjang, niscaya 

Beliau akan berkata, biarkan rambutnya. Oleh karena itu, kami katakan, 

memanjangkan rambut bukan termasuk sunnah, namun seorang itu jika 

masyarakatnya biasa memanjangkan rambut, silakan ia lakukan, jika tidak maka 

kerjakan apa yang menjadi adat kaumnya. 

Karena sunnah –wahai saudaraku- terkadang adalah sunah dengan sendirinya 

dan terkadang sunah dengan jenisnya, misalnya pakaian jika bukan sesuatu yang 

diharamkan dan juga tingkah laku jika bukan sesuatu yang diharamkan maka 

sunnahnya adalah mengikuti kebiasaan kaumnya, karena Nabi sholallahu alaihi wa 

salam mengikuti adat istiadat kaumnya, maka kami katakan sekarang, kebiasaan 

manusia pada hari ini adalah tidak memanjangkan rambut, oleh karenanya ulama 

kibar dan yang pertamakali kami sebutkan sebagai ulama kibar adalah syaikhuna 

Abdur Rokhman as-Sa'diy, demikian juga syaikhunaa Abdul Aziz bin Baz, demikian 

juga masyaikh lain seperti Syaikh Muhammad bin Ibrohim dan saudara-saudara 

mereka dari para pembesar ulama, mereka semua tidak memanjangkan rambut, 

karena mereka memandangnya bukan termasuk sunah, kita mengetahui bahwa 

seandainya mereka memandang bahwa hal ini adalah sunnah, niscaya mereka 

adalah manusia yang paling senang mengikuti sunah. Maka yang benar adalah 

mengikuti kebiasaan manusia, jika ditempat tersebut masyarakatnya terbiasa 

memanjangkan rambut, maka panjangkanlah rambut, jika tidak maka jangan 

lakukan". 

 

 



Berkata Imam Bukhori : 

َنَة، َعْن َعْمٍرو، َعْن َجاِبِر ْبِن زَْيٍد، َعِن اْبِن َعباٍس  - 253 ثـََنا اْبُن ُعيَـيـْ ثـََنا َأبُو نـَُعْيٍم، َقاَل: َحد ى «َحدَصل ِبيالن َأن
َنَة، يـَُقوُل َأِخيًرا َعْن اْبِن «أَبُو َعْبِد اللِه: َقاَل » يـَْغَتِسَالِن ِمْن ِإنَاٍء َواِحدٍ َوَسلَم َوَمْيُمونََة َكانَا اهللاُ َعَلْيِه  َكاَن اْبُن ُعيَـيـْ

»َعباٍس، َعْن َمْيُمونََة، َوالصِحيُح َما َرَوى أَبُو نـَُعْيمٍ   
6). Hadits no. 253 

“Haddatsanaa Abu Nu'aim ia berkata, haddatsanaa Ibnu Uyainah dari 'Amr dari Jaabir bin 

Zaid dari Ibnu Abbas rodhiyallahu anhu bahwa Nabi sholallahu alaihi wa salam dan 

Maimunah, mereka berdua mandi dari satu bejana.  

Abu Abdillah berkata, Ibnu Uyainah mengatakan pada akhir sanadnya dari Ibnu Abbas dari 

Maimumah rodhiyallahu anhumaa dan yang benar adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu 

Nu'aim . 

Diriwayatkan juga dalam Shahih Muslim no. 322. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya, kecuali : 

1.   Nama : Abu asy-Sya'syaa' Jaabir bin Zaid 

 Kelahiran : Wafat 93 atau 103 H 

 Negeri tinggal : Bashroh 

 Komentar ulama : Tabi'i wasith. Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma'in, Imam 

Abu Zur'ah, Imam al-Ijli dan Imam Ibnu Hibban. 

 Hubungan Rowi : Ibnu Abbas rodhiyallahu anh  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. Dalam hadits ini tidak disebutkan berapa ukuran air dalam bejana 

tersebut, sedangkan Imam Bukhori memasukkan hadits ini dibawah judul 

mandi dengan 1 sho', Al Hafidz menyatakan bahwa ukuran bejana 

tersebut telah dijelaskan dalam hadits Aisyah rodhiyallahu anhu yang 

pertama di bab ini, sehingga dibawa ukurannya seperti bejana yang 

dicontohkan oleh Aisyah rodhiyallahu anhu. 

 

 



 بَاُب َمْن َأفَاَض َعَلى رَْأِسِه َثالَثًا
Bab 4 Orang Yang Mengguyurkan Air di Kepalanya 

Sebanyak 3 kali 

 

Penjelasan : 

 

Bab ini menjelaskan bahwa guyuran air ke kepala dan juga seluruh 

anggota tubuh, ketika mandi adalah sebanyak 3 kali. Adapun jumlah 

guyuran ini, maka menurut ulama, sebagimana dikatakan oleh Imam Ibnu 

Bathol, hukumnya sunnah saja. 

 

Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا َأبُو  - 254 ثَِني َحد ثَِني ُسَلْيَماُن ْبُن ُصَرٍد، َقاَل: َحد ٌر، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َقاَل: َحد ثـََنا زَُهيـْ نـَُعْيٍم، َقاَل: َحد
ُر ْبُن ُمْطِعٍم، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه صَ  َأَشاَر بَِيَدْيِه  َأما أَنَا َفأُِفيُض َعَلى رَْأِسي َثالَثًا، وَ «لى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم ُجبَـيـْ

»ِكْلتَـْيِهَما  
7). Hadits no. 254 

“Haddatsanaa  Abu Nu'aim ia berkata, haddatsanaa Zuhair dari Abi Ishaaq ia berkata, 

haddatsani Sulaiman bin Shurod rodhiyallahu anhu ia berkata, haddatsani Jubair bin Muth'im 

rodhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sholallahu alaihi wa salam bersabda : "adapun saya, 

maka saya mengguyurkan air di kepalaku sebanyak 3 kali dan Beliau sholallahu alaihi wa 

salam mengisyaratkan kedua tangannya semuanya".  

Diriwayatkan juga dalam Shahih Muslim no. 327. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya, kecuali : 

1.   Nama : Abu Muthorif Sulaimaan bin Shurod rodhiyallahu anhu  

 Kelahiran : Wafat 65 H 

 Negeri tinggal : Kufah 

 Komentar ulama : Sahabat Nabi sholallahu alaihi wa salam. 

 Hubungan Rowi : Jubair 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. Dalam hadits ini tidak disebutkan berwudhu sebelum mandi, karena 

memang berwudhu adalah hukumnya sunnah, sebagaimana telah berlalu 

penjelasannya. 

2. Nabi sholallahu alaihi wa salam dalam mengambil air yang digunakan 

untuk mengguyurkan kepalanya dengan kedua telapak tangannya, yang 

berarti air tersebut seukuran 1 mud. 

3. Menurut Al Hafidz dalam Al Fath, bahwa terdapat  jalan lain yang 

diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa yang bertanya kepada Nabi 

sholallahu alaihi wa salam adalah utusan dari penduduk Tsaqiif. 

4. Dalam riwayat hadits berikutnya (no. 256) disebutkan bahwa selain 

kepala, guyuran air sebanyak 3 kali juga disunnah kepada anggota tubuh 

lainnya. 

 

Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا ُشْعَبُة، َعْن ِمْخَوِل ْبِن رَاِشٍد، َعْن  - 255 ثـََنا ُغْنَدٌر، َقاَل: َحداٍر، َقاَل: َحدُد ْبُن َبشثـََنا ُمَحم ِد ْبِن َحدُمَحم
 ، َعِلي َصل ِبيِه َقاَل َكاَن النَم: َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد الليـُْفرُِغ َعَلى رَْأِسِه َثالَثًا«ى اهللاُ َعَلْيِه َوَسل«  

8). Hadits no. 255 

“Haddatsanaa Muhammad bin Basysyaar ia berkata, haddatsanaa Ghundar ia berkata, 

haddatsanaa Syu'bah dari Mikhwal bin Roosyid dari Muhammad bin Ali dari Jaabir bin 

Abdullah rodhiyallahu anhu ia berkata : 'adalah Nabi sholallahu alaihi wa salam menuangkan 

air dikepalanya sebanyak 3 kali'.  

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya, kecuali : 

1.   Nama : Abu Roosyid Mikhwal bin Roosyid 

 Kelahiran : Wafat  setelah tahun 140-an H 

 Negeri tinggal : Kufah 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma'in, Imam Nasa'i, Imam 

Ibnu Sa'ad, Imam al-Ijli dan Imam Ibnu Hibban. Imam 

Abu Dawud menilainya seorang syiah. 

 Hubungan Rowi : Muhammad bin Ali ibnul Husain bin Ali bin Abi Tholib 

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 Tirmidzi dalam kitab sunnannya berkata :  

الُغْسِل ِمَن الَجَناَبِة، أَنُه يـَتَـَوضأُ ُوُضوَءُه ِللصَالِة، ُثم يـُْفرُِغ َعَلى رَْأِسِه َثَالَث َوُهَو الِذي اْخَتارَُه َأْهُل الِعْلِم ِفي 
 َمراٍت، ثُم يُِفيُض اْلَماَء َعَلى َساِئِر َجَسِدِه، ُثم يـَْغِسُل َقَدَمْيِه.

َغَمَس الُجُنُب ِفي اْلَماِء َوَلْم يـَتَـَوضْأ َأْجَزَأُه، َوُهَو قـَْوُل َوالَعَمُل َعَلى َهَذا ِعْنَد َأْهِل الِعْلِم، َوَقاُلوا: ِإْن ا نـْ
، َوَأْحَمَد، َوِإْسَحاَق. اِفِعيالش 

"ini adalah pilihan pendapat para ulama tentang mandi janabah, bahwa ia 

berwudhu seperti wudhu untuk sholat, lalu mengguyurkan air di kepalanya 

sebanyak 3 kali, lalu meratakan air keseluruh tubuhnya , kemudia mencuci kedua 

telapak kakinya. Perbuatan ini dilakukan oleh para ulama, mereka berkata : 'jika 

seorang yang junub berendam di air dan tidak berwudhu, maka mencukupinya, ini 

adalah pendapatnya Syafi'i, Ahmad dan Ishaaq'.  

 

Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا َمْعَمُر ْبُن َيْحَيى ْبِن َساٍم، َحدثَِني َأبُو َجْعَفٍر، َقاَل: َقاَل ِلي جَ  - 256 ثـََنا َأبُو نـَُعْيٍم، َقاَل: َحد اِبُر ْبُن َعْبِد َحد
َكاَن «َسِن ْبِن ُمَحمِد اْبِن الَحَنِفيِة. َقاَل: َكْيَف الُغْسُل ِمَن الَجَنابَِة؟ فـَُقْلُت: اللِه َوأََتاِني اْبُن َعمَك يـَُعرُض بِالحَ 

فـََقاَل ِلي » يَْأُخُذ َثَالثََة َأُكف َويُِفيُضَها َعَلى رَْأِسِه، ثُم يُِفيُض َعَلى َسائِِر َجَسِدهِ لى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم النِبي صَ 
»َكاَن النِبي َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم َأْكثـََر ِمْنَك َشَعًرا«ِإني َرُجٌل َكِثيُر الشَعِر، فَـُقْلُت:  الَحَسنُ   

9). Hadits no. 256 

“Haddatsanaa Abu Nu'aim ia berkata, haddatsanaa Mu'mmar bin Yahya bin saam, 

haddatsani Abu Ja'far ia berkata, Jaabir bin Abdullah rodhiyallahu anhu berkata kepadaku : 

'anak pamanmu, Al Hasan bin Muhammad ibnul Hanafiyyah mendatangiku untuk 

menyanggahku ia bertanya, Bagaimana caranya mandi janabah?, aku (jaabir rodhiyallahu 

anhu menjawab : "adalah Nabi sholallahu alaihi wa salam mengambil 3 telapak tangan air 

lalu mengguyurkannya di atas kepalanya, lalu mengguyurkan air tersebut ke seluruh 

tubuhnya". Al Hasan berkata kepadaku : 'aku ini seorang yang lebat rambutnya, maka aku 

berkata kepadanya: "Nabi sholallahu alaihi wa salam lebih lebat rambutnya dibandingkanmu". 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya, kecuali : 

1.   Nama : Mu'mar bin Yahya bin Saam  



 Kelahiran : - 

 Negeri tinggal : Kufah 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Abu Zur'ah dan Imam Ibnu 

Hibban. 

 Hubungan Rowi : Abu Ja'far  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. Disunahkannya untuk tetap membasuh kepada sebanyak 3 kali, 

sekalipun berambut lebat. 

2. Islam mengajarkan untuk melakukan penghematan air. 

3. Hadits ini menunjukkan bahwa apa yang dikerjakan Nabi sholallahu alaihi 

wa salam pada saat mandi janabah dengan mengguyurkan air di kepala 

Beliau sholallahu alaihi wa salam sebanyak 3 kali adalah syariat bagi 

umatnya, bukan sekedar perbuatan adat atau kebiasaan semata. Dan 

basuhan sebanyak 3 kali telah mencukupi, tidak dinukil dari Beliau 

sholallahu alaihi wa salam basuhan untuk mandi lebih dari 3 kali, 

sekalipun Nabi sholallahu alaihi wa salam memiliki rambut yang 

lebat/panjang. 

4. Seolah-olah Jaabir rodhiyallahu anhu memandang bahwa guyuran 

seorang yang sedang mandi ke kepalanya atau anggota badannya yang 

lain, dengan jumlah lebih dari 3 kali, dimakruhkan, dengan indikasi 

ketidaksukaan penentangan Al Hasan untuk mandi dengan 3 kali 

guyuran, dengan alasan rambutnya lebat. 

5. Barangkali pendapat ulama yang mengatakan bahwa pembatasan mandi 

dengan 3 kali guyuran, hanya sunnah semata, karena  Nabi sholallahu 

alaihi wa salam pernah mengatakan kepada para wanita yang sedang 

memandikan jenazah putri Beliau :  

 اْغِسْلنَـَها َثَالثًا، َأْو َخْمًسا، َأْو َأْكثـََر ِمْن َذِلَك، ِإْن رََأيـُْتن َذِلكَ 
“mandikan dengan 3 kali atau lima kali atau lebih dari itu, jika kalian memandangnya 

seperti itu" (Muttafaqun alaih). 

 

 

 

 



 بَاُب الُغْسِل َمرًة َواِحَدةً 
Bab 5 Mandi Sebanyak 3 kali 

 

Penjelasan : 

 

Bab ini menjelaskan bahwa mandi cukup dikerjakan sebanyak 1 kali. 

 

Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا َعْبُد الَواِحِد، َعِن اَألْعَمِش، َعْن َساِلِم ْبِن أَِبي الَجْعِد، عَ  - 257 ثـََنا ُموَسى ْبُن ِإْسَماِعيَل، َقاَل: َحد ْن  َحد
فـََغَسَل َيَدْيِه ْلُغْسِل، ِه َوَسلَم َماًء لِ َوَضْعُت ِللنِبي َصلى اهللاُ َعَليْ «ُكَرْيٍب، َعِن اْبِن َعباٍس، َقاَل: َقاَلْت َمْيُموَنُة: 

ْنَشَق، َوَغَسَل َمرتـَْيِن َأْو َثَالثًا، ثُم َأفـَْرَغ َعَلى ِشَماِلِه، فـََغَسَل َمَذاِكيَرُه، ثُم َمَسَح َيَدُه ِباَألْرِض، ثُم َمْضمَ  َض َواْستـَ
»انِِه فـََغَسَل َقَدَمْيهِ َوْجَهُه َوَيَدْيِه، ُثم َأَفاَض َعَلى َجَسِدِه، ُثم َتَحوَل ِمْن َمكَ   

10). Hadits no. 257 

“Haddatsanaa  Musa bin Ismail ia berkata, haddatsanaa Abdul Waahid dari Al A'masy dari 

Saali bin Abil Ja'di dari Kuroib dari Ibnu Abbas rodhiyallahu anhu beliau berkata, Maimunah 

rodhiyallahu anha berkata : "aku menyiapkan air untuk digunakan mandi Nabi sholallahu 

alaihi wa salam, lalu Nabi sholallahu alaihi wa salam mencuci kedua tangannya 2 kali atau 3 

kali, lalu menggosok  tangan kirinya, lalu mencuci kemaluannya, lalu mengusap-usap 

tangannya dengan tanah. Kemudian Beliau berkumur-kumur dan menghirup air ke hidungnya, 

lalu mencuci wajah dan kedua tangan, lalu mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya, kemudian 

Beliau berpindah dari tempatnya, lalu mencuci kedua telapak kakinya".  

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya. 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Dalam hadits ini disebutkan berwudhu sebelum mandi, Namun Nabi 

sholallahu alaihi wa salam mengakhirkan mencuci kedua kaki setelah 

selesai melaksanakan mandi, maka ini adalah cara lain dalam masalah 

mandi junub. 



2. Disyariatkannya mencuci kedua tangan dengan tanah untuk 

menghilangkan kotoran yang ada, mungkin pada zaman sekarang fungsi 

tanah tersebut telah digantikan oleh sabun. 

3. Salah satu bakti seorang istri kepada suaminya adalah menyiapkan air 

untuk digunakan mandi suaminya. 

4. Yang wajib mandi junub adalah sebanyak 1 kali, sekalipun ia telah 

berhubungan badan dengan lebih dari 1 kali. Lajnah Daimah memiliki 

fatwa tentang hal ini (no. 9650) :  

على ثر الجماع فما الحكم في ذلك وهل يجب س: إذا جامع الرجل زوجته وتلوث الثوب والفراش من أ
 الرجل أن يغتسل بعد كل جماع؟

 ج: الحمد هللا وحده والصالة والسالم على رسوله وآله وصحبه.. وبعد :
أوال: يجب عليه أن يغسل ما أصاب الثوب والفراش من أثر الجماع، لما في ذلك من إفرازات الفرج 

 ورطوباته المختلطة بالمني.
غابت حشفة ذكر الرجل في فرج المرأة وجب الغسل ولو لم ينزل، ويجزئ الغسل مرة للجماع ثانيا: إذا 

كان « مرتين أو أكثر لزوجة أو أكثر، لما ثبت عن أنس رضي اهللا عنه أن النبي صلى اهللا عليه وسلم 
لة في لي« رواه مسلم وأصحاب السنن وفي رواية ألحمد والنسائي »  . يطوف على نسائه بغسل واحد 

» بغسل واحد   
 وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

واإلفتاءاللجنة الدائمة للبحوث العلمية   
 عضو نائب الرئيس الرئيس

 عبد اهللا بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
Soal : Jika seorang berhubungan badan dengan istrinya, lalu baju dan tempat 

tidurnya terkena bekas sperma, maka bagaimana hukumnya dan apakah wajib 

seorang itu mandi junub, setiap kali berhubungan badan? 

Jawab : Alhamdulillah segala puji bagi Allah, sholawat dan salam terlimpah 

curahkan kepada Rasulullah sholallahu alaihi wa salam, keluarganya dan para 

sahabatnya..wa ba'du :  



Yang pertama : wajib membersihkan sperma yang mengenai baju dan tempat 

tidur, karena itu adalah lendir dan cairan dari kemaluan yang bercampur dengan 

mani. 

Yang kedua : jika kemaluan seorang telah terbenam didalam kemaluan wanita, 

maka wajib mandi, sekalipun tidak keluar maninya, dan mencukupi mandi 1 kali 

untuk berhubungan badan yang dilakukan 2 kali atau lebih kepada 1 atau lebih 

istrinya, berdasarkan riwayat shahih dari Anas rodhiyallahu anhu bahwa Nabi 

sholallahu alaihi wa salam menggilir istrinya dengan 1 kali mandi. (HR. Muslim dan 

ashabul sunan) dalam riwayat Ahmad : "dalam satu malam dengan satu kali 

mandi). 

5. Al Hafidz Ibnu Rajab dalam al-Fath mengatakan bahwa keraguan yang 

terjadi dalam riwayat yakni yang mengatakan bahwa Nabi sholallahu 

alaihi wa salam mencuci kedua telapak tangannya 2 atau 3 kali adalah 

berasal dari perowi hadits yaitu Al A'masy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بَاُب َمْن َبَدَأ بِالِحَالِب َأِو الطيِب ِعْنَد الُغْسلِ 
Bab 6 Orang yang Memulai Mandinya dengan 

Menggunakan Hilaab atau Minyak Wangi 

 

Penjelasan : 

 

Syaik Musthofa Al Bagho dalam "Ta'liq Shahih Bukhori" mengatakan 

bahwa Al Hilaab adalah : "وعاء يلمؤه قدر حلب الناقة" (tempat air yang biasa digunakan 

untuk memerah susu unta). Imam Ibnu Bathol dalam "Shahih Bukhori" 

mengatakan Al Hilaab sama dengan 'الِمْحلب' Al Mihlab dengan mengkasrohkan 

huruf mimnya. Adapun jika difathahkan huruf Mimnya 'الَمْحلب' Al Mahlab, 

maka artinya adalah biji minyak wangi yang berbau. Berdasarkan hal inilah, 

para ulama memiliki isykal didalam memahami judul bab yang diberikan 

oleh Imam Bukhori. 

Sebagian mereka mengatakan, apabila yang dikehendaki oleh Imam 

Bukhori bahwa al Hilaab disini sebagai salah satu jenis minyak wangi, maka 

berarti Imam Bukhori melakukan kekeliruan. Sebagian lagi mengatakan 

bahwa terjadi tashif (perubahan huruf) pada judul bab diatas, yang 

seharusnya Al Hilaab diganti dengan ' ُب اْلُجال' Al Jullaab, dengan 

mendhomahkan huruf Jim dan mentasydid huruf Lamnya, maknanya adalah 

air Mawar, ini berasal dari bahasa persia yang telah mengalami penyerapan 

dalam bahasa Arab. Sebagian lagi mengatakan bahwa kata au (atau) dalam 

judul bab diatas maknanya wa (dan), yakni Nabi sholallahu alaihi wa salam 

mandi terlebih dahulu menggunakan air dengan bejana yang biasa 

digunakan untuk memerah susu Unta, lalu beliau melumuri tubuhnya 

dengan minyak wangi. Demikian ringkasan penjelasan Al Hafidz Ibnu Hajar 

dalam "Fathul Bari". 

Adapun pendapat yang terpilih didalam menjelaskan judul bab diatas 

adalah bahwa judul bab ini mengandung dua makna, yaitu kebiasaan Nabi 

sholallahu alaihi wa salam adalah memulai mandi terlebih dahulu baru 

kemudian memakai minyak wangi, sebagaimana nanti akan disebutkan 

dalam hadits di bab ini dan terkadang Nabi sholallahu alaihi wa salam 

memulai dengan menggunakan minyak wangi baru kemudian mandi yang 

akan disebutkan oleh Imam Bukhori di bab berikut-berikutnya lagi dengan 

judul bab ' َمْن َتطَيَب ثُم اْغَتَسَل َوَبِقَي َأثـَُر الطيبِ بَاُب  ' (Orang yang memakai wangian, lalu 



mandi dan masih tersisa bekas wangiannya). Demikian yang penulis tangkap 

dari penjelasan Al Hafidz.   

 

Berkata Imam Bukhori : 

258 -  ُد ْبُن الُمثـَنثـََنا ُمَحم ثـََنا َأبُو َعاِصٍم، َعْن َحْنظََلَة، َعِن الَقاِسِم، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: َكاَن َحد ى، َقاَل: َحد
َبَدَأ ِبِشق رَْأِسِه «النِبي صّلى اهللا عليه وسلم  ِإَذا اْغَتَسَل ِمَن الَجَنابَِة، َدَعا ِبَشْيٍء َنْحَو الِحَالِب، َفَأَخَذ ِبَكفِه، فـَ

»، ثُم األَْيَسِر، فـََقاَل ِبِهَما َعَلى َوَسِط رَْأِسهِ األَْيَمنِ   
11). Hadits no. 258 

“Haddatsanaa  Muhhamad ibnul Mutsanaa ia berkata, haddatsanaa Abu 'Aashim dari 

Handholah dari al Qoosim dari Aisyah rodhiyallahu anha beliau berkata : "Nabi sholallahu 

alaihi wa salam jika mandi janabah, biasanya meminta sesuatu seperti Al Hilaab, lalu Beliau 

mengambil air dengan telapak tangannya, Beliau memulai dari kepala bagian kanan, lalu kiri 

kemudian diratakan ditengah kepalanya".  

Diriwayatkan juga dalam Shahih Muslim no. 318. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya, kecuali : 

1.   Nama : Abu 'Aashim Adh-Dhohaak bin Makhlad 

 Kelahiran : Wafat 212 H atau setelahnya 

 Negeri tinggal : Bashroh 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma'in, Imam Ibnu Sa'ad dan 

Imam Al'ijli. Imam Abu Hatim menilainya, shoduq. 

 Hubungan Rowi : Handholah bin Abi Sufyaan adalah salah seorang 

gurunya, sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

2.   Nama : Abu Abdir Rokhman Al Qoosim bin Muhammad bin Abi 

Bakar ash-Shidiq 

 Kelahiran : Wafat 106 H 

 Negeri tinggal : Madinah 

 Komentar ulama : Tabi'i Wasith. Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Sa'ad dan 

Imam Ibnu Hibban. 

 Hubungan Rowi : Aisyah rodhiyallahu anha adalah bibinya, sekaligus 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. Dianjurkan untuk memakai wewangian setelah mandi. 

2. Islam sudah mengajarkan kebersihan mulai diri sendiri sampai kepada 

lingkungan hidup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الَمْضَمَضِة َواِالْسِتْنَشاِق ِفي الَجَنابَةِ بَاُب   
Bab 7 Berkumur-Kumur dan Menghirup Air ke Hidung 

ketika Mandi Janabah 

 

Penjelasan : 

 

Yakni bab ini menjelaskan hukum berkumur-kumur dan menghirup air 

ke hidung ketika mandi janabah. Dan yang dimaksud adalah berwudhu 

ketika mandi janabah. 

 

Berkata Imam Bukhori : 

ثَِني َساِلٌم، َعْن كُ  - 259 ثـََنا اَألْعَمُش، َقاَل: َحدثـََنا َأِبي، َحد ثـََنا ُعَمُر ْبُن َحْفِص ْبِن ِغَياٍث، َقاَل: َحد َرْيٍب، َحد
 اٍس، َقاَل: َحدَنا َمْيُموَنُة َقاَلْت:َعِن اْبِن َعب َرَغ بَِيِميِنِه َعَلى « ثـَتـْ َصَبْبُت ِللنِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم ُغْسًال، َفَأفـْ

 َغَسَلَها، ُثم َراِب، ثُمقَاَل بَِيِدِه اَألْرَض َفَمَسَحَها بِالتـ َغَسَل فـَْرَجُه، ثُم َتَمْضَمَض َواْستَـْنَشَق، َيَسارِِه فَـَغَسَلُهَما، ثُم 
ُفْض ِبَهاثُم َغسَ  »َل َوْجَهُه، َوَأَفاَض َعَلى َرْأِسِه، ُثم تـََنحى، فَـَغَسَل َقَدَمْيِه، ُثم أُِتَي ِبِمْنِديٍل فـََلْم يـَنـْ  

12). Hadits no. 259 

“Haddatsanaa Umar bin Hafsh bin Ghiyaats ia berkata, haddatsanaa Bapakku, haddatsanaa 

Al A'masy ia berkata, haddatsani Saalim dari Kuroib dari Ibnu Abbas rodhiyallahu anhu, ia 

berkata, haddatsanaa Maimunah rodhiyallahu anha, beliau berkata : "aku menuangakan air ke 

Nabi sholallahu alaihi wa salam pada saat mandi, Beliau memasukkan tangan kanannya lalu 

mengguyurkan air ke tangan kirinya, lalu mencuci keduanya, lalu mencuci kemaluannya, lalu 

mengusap-usap tangannya ke tanah, lalu mencucinya, lalu berkumur-kumur dan menghirup air 

ke hidung, lalu membasuh wajahnya dan meratakan basuhan ke kepalanya, lalu Beliau 

menyingkir (mentas-bs. Jawa), kemudian membasuh kedua kakinya. Kemudian dibawakan 

handuk, namun Beliau tidak mengeringkan dengannya".  

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya. 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Menurut Imam Ibnu Rajab Hanbali, bahwa dengan judul bab ini, seolah-

olah Imam Bukhori berdalil tidak wajibnya berkumur-kumur dan 



menghirup air ke hidung ketika wudhu, karena wudhu dalam mandi 

janabah, para ulama bersepakat akan sunnahnya, sehingga perkara 

berkumur dan menghirup air ke hidung yang merupakan perkara ikutan 

dalam wudhu, dibawa kepada hukum sunnahnya juga. 

2. Permasalahan mengeringkan bekas mandi atau wudhu dengan handuk, 

maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan handuk dan boleh juga 

menggunakannya. Imam Ibnu Majah dalam "Sunannya", memilki 

bahasan khusus yang beliau tempatkan dalam bab "  بَاُب اْلِمْنِديِل بـَْعَد اْلُوُضوِء، َوبـَْعدَ  
 .(bab sapu tangan/handuk setelah berwudhu dan setelah mandi) "اْلُغْسلِ 

Beliau menurunkan 4 buah hadits, namun 1 buah hadits dinilai dhoif oleh 

Imam Al Albani, sehingga saya akan menurunkan 3 buah hadits saja :  

A. Dari Ummu Hani binti Abi Tholib rodhiyallahu anha, beliau bercerita :  

َقاَم َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم ِإَلى ُغْسِلِه، َفَستَـَرْت َعَلْيِه َفاِطَمُة ِبثـَْوٍب، ما َكاَن َعاُم اْلَفْتِح أَنُه لَ 
 ثُم َأَخَذ ثـَْوبَُه، َفاْلَتَحَف ِبهِ 

"tatkala penaklukan Mekkah, Rasulullah sholallahu alaihi wa salam mandi, maka 

Fatimah rodhiyallahu anha menutupi Beliau dengan bajunya, lalu Nabi sholallahu 

alaihi wa salam menggunakan bajunya untuk mengeringkannya". (dinilai shahih oleh 

Imam Al Albani).  

B. Dari Maimunah rodhiyallahu anha, beliau berkata :  

ُفُض اْلَماءَ أَتـَْيُت َرُسوَل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم بِثـَْوٍب، ِحيَن اْغَتَسَل ِمَن اْلَجَناَبِة، فـََردُه، َوَجَعَل يـَنْـ   
"aku mendatangi Rasulullah sholallahu alaihi wa salam dengan membawa baju, ketika 

Beliau sedang mandi janabah, namun Beliau menolaknya dan membiarkan air kering 

sendiri". (dinilai shahih oleh Imam Al Albani).   

C. Dari Salman rodhiyallahu anhu, beliau berkata :  

فـََقَلَب ُجبَة ُصوٍف َكاَنْت َعَلْيِه، َفَمَسَح ِبَها َوْجَههُ تـََوضَأ، لى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم َأن َرُسوَل اللِه صَ   
"bahwa Rasulullah sholallahu alaihi wa salam berwudhu, lalu menggunakan jubah 

wol yang Beliau kenakan untuk mengusap wajahnya". (dihasankan oleh Imam Al 

Albani).  

Imam Tirmidzi dalam "Sunannya" juga membahas masalah ini di bab " بَاُب
 Kemudian beliau .(Bab sapu tangan setelah wudhu) "اْلِمْنِديِل بـَْعَد اْلُوُضوء

menurunkan 2 buah hadits, tapi Imam Tirmidzi dan Imam Al Albani 

mendhoifkan kedua buah hadits tersebut. Setelah menyebutkan hadits 

yang kedua, Imam Tirmidzi berkomentar :  



التَمْنُدِل بـَْعَد الُوُضوِء، َوَمْن َكِرَهُه  َوَقْد رَخَص قـَْوٌم ِمْن َأْهِل الِعْلِم ِمْن َأْصَحاِب النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم، َوَمْن بـَْعَدُهْم ِفي
قال: : ِإن الُوُضوَء يُوَزُن َورُِوَي َذِلَك، َعْن َسِعيِد ْبِن الُمَسيِب، َوالزْهِري َحدثـََنا ُمَحمُد ْبُن ُحَمْيٍد، ِإنَما َكِرَهُه ِمْن ِقَبِل َأنُه ِقيلَ 

 ْهِريي، َوُهَو ِعْنِدي ثَِقٌة، َعْن ثـَْعَلَبة، َعِن الزْبُن ُمَجاِهٍد َعن ثَِنيِه َعِلي ثـََنا َجرِيٌر، قَاَل: َحد َما ُكرَِه الِمْنِديُل بـَْعَد َحدقَاَل: ِإن ،
 الُوُضوِء ِألَن الُوُضوَء يُوَزنُ 

 "sebagian ulama sahabat Nabi sholallahu alaihi wa salam dan ulama setelahnya 

memberikan keringanan untuk menggunakan handuk/sapu tangan setelah wudhu. 

Bagi yang memakruhkannya, hanyalah mereka memakruhkannya karena, 

sesungguhnya (air) wudhu akan ditimbang, hal ini diriwayatkan dari Sa'id ibnul 

Musayyib dan Az-Zuhri. Haddatsanaa Muhammad bin Humaid ia berkata, 

haddatsanaa Jariir ia berkata, haddatsani Ali bin Muhammad –menurutku ia tsiqoh- 

dari Tsa'labah dari Az-Zuhri ia berkata : 'hanyalah dimakruhkan menggunakan 

handuk setelah wudhu, karena wudhu akan ditimbang". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بَاُب َمْسِح الَيِد بِالتـَراِب لَِتُكوَن َأنـَْقى
Bab 8 Mengusap Tangan dengan Tanah agar lebih Bersih 

 

Penjelasan : 

 

Yakni bab ini menjelaskan hukum memakai debu agar tangannya lebih 

bersih setelah membersihkan alat kelamin yang biasanya habis keluar 

sperma setelah berhubungan badan. 

 

Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا  - 260 ثـََنا اَألْعَمُش، َعْن َساِلِم ْبِن أَ َحد ثـََنا ُسْفَياُن، َقاَل: َحدَقاَل: َحد ، بـَْيِر الُحَمْيِديِه ْبُن الزِبي َعْبُد الل
َن الَجَنابَِة، فَـَغَسَل اْغَتَسَل مِ §َأن النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم «الَجْعِد، َعْن ُكَرْيٍب، َعِن اْبِن َعباٍس، َعْن َمْيُمونََة 

»ُغْسِلِه َغَسَل ِرْجَلْيهِ فـَْرَجُه بَِيِدِه، ثُم َدَلَك ِبَها الَحاِئَط، ُثم َغَسَلَها، ُثم تـََوضَأ ُوُضوَءُه ِللصَالِة فـََلما فَـَرَغ ِمْن   
13). Hadits no. 260 

“Haddatsanaa Abdullah bin Zubair al-Humaidiy ia berkata, haddatsanaa Sufyaan ia berkata, 

haddatsanaa Al A'masy dari Saalim bin Abi al-Ja'di dari Kuroib dari Ibnu Abbas rodhiyallahu 

anhu, dari Maimunah rodhiyallahu anha, beliau berkata : "bahwa Nabi sholallahu alaihi wa 

salam mandi janabah, beliau mencuci kemaluannya dengan tangannya, kemudian menggosok-

gosokkan tangannya ke dinding, lalu mencucinya, kemudian berwudhu seperti sholat. Setelah 

selesai mandi, lalu beliau mencuci kedua kakinya.  

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya. 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Dianjurkannya menggunakan debu atau tanah setelah membersihkan 

kelaminnya agar lebih bersih dan pada hari ini fungsi sabun dapat 

menggantikan debu tersebut, sekalipun penggunaan debu memiliki 

beberapa kelebihan. 

2. Menggunakan tanah cukup sekali, jika memang kotorannya sudah 

bersih. 



3. Hadits ini dalil boleh untuk mengakhirkan mencuci kaki dalam berwudhu 

ketika mandi janabah. 

4. Imam Muhammad Syamsul Haq dalam "Ainul Maubud" menjelaskan 

bahwa ada 3 cara dalam masalah membasuh kedua kaki. Cara yang 

pertama adalah kaki dibasuh seperti dalam wudhu sebelum mandi 

janabah, jadi ia melakukan wudhu secara sempurna, kemudian mandi 

janabah, cara ini telah disebutkan di hadits yang pertama bab ini dari 

Aisyah rodhiyallahu anha. 

5. Cara yang kedua adalah apa yang ditunjukkan oleh hadits ini, yaitu 

mengakhirkan mencuci kedua kaki setelah mandi janabah. 

6. Cara yang ketiga yaitu mencuci kedua kaki sebanyak 2 kali, satu kali 

sebelum menyempurnakan mandi junub dan satu kali lagi setelah selesai 

mandi, hal ini disinggung dalam hadits Aisyah rodhiyallahu anha, beliau 

berkata :  

غ ِبَيِميِنِه َعَلى َكاَن َرُسول الله َصلى الله َعَلْيِه َوَسلَم ِإَذا ِاْغَتَسَل ِمْن اْلَجَنابَة يـَْبَدأ فَـيَـْغِسل َيَدْيِه ثُم يـُْفرِ 
 َأَفاَض ِشَماله فـَيـَْغِسل فـَْرجه ُثم ْعر ُثميَْأُخذ اْلَماء فـَُيْدِخل َأَصاِبعه ِفي ُأُصول الش َالِة ثُمأ ُوُضوَءُه ِللصيـَتَـَوض

 َعَلى َسائِر َجَسده ثُم َغَسَل ِرْجَلْيهِ 
"Rasulullah sholallahu alaihi wa salam jika mandi janabah memulai mencuci kedua 

tangannya, lalu mendahulukan bagian kanan dibandingkan kirinya, lalu mencuci 

kelaminnya, kemudian berwudhu seperti wudhu untuk sholat, lalu beliau mengambil air 

dan menggosok-gosok pangkal rambut dengan jarinya, lalu menuangkan air keseluruh 

tubuhnya, kemudian mencuci kedua kakinya" (HR. Muslim).   

 Para ulama yang membawa makna hadits ini menurut dhohirnya, maka 

akan mengatakan cara yang ketiga ini dalam masalah mencuci kedua 

kaki, namun sebagian mereka mengatakan penyebutan wudhu oleh 

Aisyah rodhiyallahu anha diatas adalah sebagai majaz, untuk 

menunjukkan mayoritas perbuatan wudhu, namun kedua kaki tidak ikut 

dibasuh, baru dibasuh setelah selesai mandi, sebagaimana didukung oleh 

hadits Maimunah rodhiyallahu anha yang sedang kita bahas ini. 

7. Para ulama berbeda pendapat dalam mengunggulkan mana yang lebih 

utama, apakah mencuci kedua kaki pada saat berwudhu sebelum mandi 

atau baru setelah mandi. Kemudian Imam Syamsul Haq merajihkan 

untuk membasuh kedua kaki pada saat sebelum mandi dan setelah 

mandi. 

8. Hikmah mengakhirkan mencuci kedua kaki, sebagaimana dinukil Imam 

Syamsul Haq dari Imam Qurthubi adalah bahwa mandi junub tersebut 



agar diawali dengan perbuatan wudhu dan diakhiri juga dengan 

perbuatan wudhu yaitu membasuh kedua kaki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بَاٌب: َهْل يُْدِخُل الُجُنُب َيَدُه ِفي اِإلنَاِء قَـْبَل َأْن يـَْغِسَلَها،
ُر الَجَنابَةِ   ِإَذا َلْم َيُكْن َعَلى َيِدِه َقَذٌر َغيـْ  

Bab 9 Apakah Seorang yang Mandi Junub Boleh 

Memasukkan Tangannya ke Bejana sebelum Mandi, Jika di 

Tangannya tidak ada Kotoran, kecuali Karena Junub saja 

 

Penjelasan : 

 

Bab ini adalah penjelasan hukum memasukkan tangan langsung ke 

bejana, jika dalam keadaan bersih, tidak ada najis, kecuali karena 

kondisinya yang sedang junub. Telah terdapat dalil disyariatkannya mencuci 

tangan ketika seorang hendak mandi janabah, diantaranya yaitu telah 

terdahulu dalam hadits Aisyah rodhiyallahu anha (no. 248), dimana beliau 

berkata :  

 َكاَن ِإَذا اْغَتَسَل ِمَن الَجَناَبِة، َبَدَأ فـََغَسَل َيَدْيهِ 
"Rasulullah sholallahu alaihi wa salam jika mandi janabah memulai mencuci kedua 

tangannya...".  

Dalam hadits lain terdapat perintah untuk mencuci kedua tangan 

setelah bangun tidur, yaitu hadits Abu Huroiroh rodhiyallahu anhu beliau 

berkata, bahwa Nabi sholallahu alaihi wa salam bersabda :  

َقَظ َأَحدُُكْم ِمْن نـَْوِمِه فـَْليـَْغِسلْ  َيَدُه قـَْبَل َأْن ُيْدِخَلَها ِفى َوُضوئِِه ، َفِإن َأَحدَُكْم َال َيْدِرى أَْيَن بَاَتْت َيُدهُ  َوِإَذا اْستَـيـْ  
"Jika kalian bagun dari tidur, maka hendaknya mencuci tangannya sebelum memasukkannya 

kedalam air wudhu, karena kalian tidak tahu dimana posisi tangannya pada waktu tidur”. 

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim serta ashabus sunnan, 

namun dalam riwayat selain Bukhori terdapat tambahan bahwa mencuci 

tangan dilakukan sebanyak 3 kali. 

Hadits diatas adalah berkaitan dengan kondisi seorang yang baru 

bangun tidur kemudian akan mandi atau bersuci. Para ulama berbeda 

pendapat tentang perintah pada hadits diatas, apakah wajib atau sunnah. 

Sebagian ulama mengatakan perintah diatas adalah sunnah, jika memang 

tidak ada najis di tangannya, karena sebuah keraguan tidak menghilangkan 

keyakinan, yakni bahwa hukum asalnya dalam keadaan suci. Adapun 

berkaitan diluar kondisi bangun tidur. Imam Shon'ani dalam "Subulus 

Salam" berkata :  



ُيْسَتَحب َلُه ِلَما  َأَمَر ِفي ِصَفِة ُوُضوئِِه ؛ َوَال يُْكَرُه التـْرُك ِلَعَدِم ُوُروِد النـْهِي ِفيهِ َوَأما َمْن يُرِيُد اْلُوُضوَء ِمْن َغْيِر نـَْوٍم ، فـَ  

"Adapun orang hendak wudhu karena bukan dari bangun tidur, disunnahkan untuk 

mencuci kedua tangannya, karena adanya perintah dalam sifat wudhu dan tidak 

dimakruhkan untuk tidak mengerjakannya karena tidak adanya larangan padanya". 

   

 

Berkata Imam Bukhori : 

ُعَمَر، َواْبُن َعباٍس بَْأًسا  َوَأْدَخَل اْبُن ُعَمَر، َوالبَـَراُء ْبُن َعاِزٍب َيَدُه ِفي الطُهوِر َوَلْم يـَْغِسْلَها، ُثم تـََوضَأ َوَلْم يـََر اْبنُ 
ْنَتِضُح ِمْن ُغْسِل الَجَنابَةِ ِبَما يَـ   

“Ibnu Umar dan al-Baroo' bin 'Aazib rodhiyallahu anhumaa memasukkan tangannya kedalam 

air  yang akan digunakan untuk bersuci, tanpa telebih dahulu mencucinya, lalu mereka 

berwudhu. 

Ibnu Umar dan Ibnu Abbas rodhiyallahu anhumaa berpendapat tidak mengapa air yang 

mengalir dari bekas sisa orang mandi junub".  
 

Penjelasan hadits :  

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhori secara mualaq. Hadits 

mauquf Ibnu Umar rodhiyallahu anhu ini memiliki sanad bersambung, 

sebagaimana dikatakan oleh Al Hafidz dalam "al-Fath" :  

ْبد الرزاق َعْنُه َأنُه َكاَن يـَْغِسُل َيَدُه قَـْبَل التَطهرِ َوَأثَر ِاْبن ُعَمر َوَصَلُه َسِعيد ْبن َمْنُصور ِبَمْعَناُه َوَرَوى عَ   

"atsar Ibnu Umar rodhiyallahu anhu disambungkan oleh Sa'id bin Manshuur secara 

makna dan diriwayatkan oleh Abdur Rozaq dari Ibnu Umar rodhiyallahu anhu bahwa 

beliau mencuci kedua tangannya sebelum bersuci".  

Adapun atsar mauquf al-Baroo' rodhiyallahu anhu, al-Hafidz berkata :  

َأْخَرَج أَْيًضا َعْن الشْعِبي قَاَل " َكاَن َوَأثَر اْلبَـَراء َوَصَلُه ِاْبن َأِبي َشْيَبة بَِلْفظ " َأنُه َأْدَخَل َيده ِفي اْلَمْطَهَرِة قَـْبَل َأْن يـَْغِسَلَها " وَ 
ْدِخُلوَن َأْيِديـَُهْم اْلَماء قـَْبَل َأْن يـَْغِسُلوَها َوُهْم ُجُنٌب "َأْصَحاب َرُسوِل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم يُ   

"Atsar al-Baroo' rodhiyallahu anhu disambungkan sanadnya oleh Ibnu Abi Syaibah 

dengan lafadz : "beliau rodhiyallahu anhu memasukkan tangannya ke tempat air 

sebelum mencucinya". Diriwayatkan juga dari asy-Sya'bi bahwa ia berkata : "adalah 

sahabat Rasulullah sholallahu alaihi wa salam, mereka memasukkan kedua tangannya 

kedalam air, sebelum mencucinya, sekalipun mereka junub".     

Kemudian pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yang mengatakan 

tidak mengapa menggunakan air bekas tetesan orang junub, dikatakan oleh 

al-Hafidz :  



َأْيًضا َعْنهُ َعْنُه َوَعْبد الرزاق ِمْن َوْجٍه آَخَر  َأما َأثَر ِاْبن ُعَمر فـََوَصَلُه َعْبد الرزاق ِبَمْعَناُه َوَأما َأثـَُر ِاْبن َعباس فَـَوَصَلُه ِاْبن أَِبي َشْيَبة  
"adapun atsar Ibnu Umar rodhiyallahu anhu, maka disambungkan oleh Abdur Rozaq 

dengan maknanya, sedangkan atsar Ibnu Abbas rodhiyallahu anhu, disambungkan oleh 

Ibnu Abi Syaibah dan Abur Rozaq dari jalan lain".  

Dalam atsar diatas terdapat dalil, diperbolehkan untuk tidak mencuci 

kedua tangan sebelum mandi, tentunya jika di tangannya tidak ada najis. 

Hal ini juga menunjukkan tubuh orang yang junub suci, tidak najis, 

sebagaimana kisah Abu Huroiroh rodhiyallahu anhu yang pernah junub dan 

belum sempat mandi, maka ketika beliau melihat Rasulullah sholallahu alaihi 

wa salam, segera berpaling dan segera mandi, karena kebiasaan Nabi 

sholallahu alaihi wa salam bersalaman ketika bertemu dengan sahabatnya, 

sehingga Abu Huroiroh rodhiyallahu anhu merasa dirinya belum suci. Nabi 

pun berkata kepadanya :  

َقاَل: يَا َرُسوَل اِهللا، َلِقيَتِني َوَأنَا ُجُنٌب َفَكرِْهُت َأْن ُأَجاِلَسَك َحتى َأْغَتِسَل، فـََقاَل َرُسوُل » أَْيَن ُكْنَت يَا َأبَا ُهَريـَْرةَ «
»اْلُمْؤِمَن َال يـَْنُجسُ ِإن ُسْبَحاَن اِهللا «اِهللا َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم:   

 “Engkau kemana tadi, wahai Abu Huroiroh?, aku menjawab : "wahai Rasulullah, aku tadi 

melihat engkau, namun aku sedang junub, aku tidak suka untuk bermajelis denganmu, hingga 

aku selesai mandi". Maka Rasulullah sholallahu alaihi wa salam berkata : "Subhanallah, 

sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis" (Muttafaqun alaih, ini lafadz Muslim).  

 

Berkata Imam Bukhori :  

ثـََنا َعْبُد اللِه ْبُن َمْسَلَمَة، َأْخبَـَرنَا َأفْـَلُح ْبُن ُحَمْيٍد، َعِن الَقاِسِم، َعْن َعاِئشَ  - 261 ُل َأْغَتسِ ُكْنُت «َة، قَاَلْت: َحد
»أَنَا َوالنِبي َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم ِمْن ِإنَاٍء َواِحٍد، َتْخَتِلُف أَْيِديَنا ِفيهِ   

14). Hadits no. 261 

“Haddatsanaa Abdullah bin Maslamah, akhbaronaa Aflah bin Humaid dari al-Qoosim dari 

Aisyah rodhiyallahu anha, beliau berkata : "aku mandi bersama dengan Nabi sholallahu alaihi 

wa salam dari satu bejana, tangan kami saling berebutan air". 

HR. Muslim no. 3119  

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya, kecuali : 

1.   Nama : Abu Abdir Rokhman Aflah bin Humaid bin Naafi'  

 Kelahiran : Wafat 158 H atau setelahnya 

 Negeri tinggal : Madinah 



 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma'in, Imam Abu Hatim, 

Imam Ibnu Sa'ad  dan Imam Ibnu Hibban. Imam Ahmad 

menilainya, Shoolih. Imam Nasa'i mengatakan, laa ba'sa 

bih.   

 Hubungan Rowi : al-Qoosim 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. Syahid dari hadits ini adalah perkataan " tangan kami saling berebutan air".  

Yakni makanya adalah tangan mereka berdua keluar masuk kedalam air, 

sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Musthofa al Bagho. 

2. Hadits ini menunjukkan bahwa larangan untuk memasukkan tangan 

kedalam air sebelum dicuci adalah jika di tangan tersebut terdapat 

potensi najis, adapun jika tangan tersebut bersih, maka tidak mengapa 

untuk masuk langsung kedalam air, demikian saripati penjelasan al-

Hafidz. 

3. Disyariat bercanda dengan istri untuk melanggengkan kehidupan rumah 

tangga.  

 

Berkata Imam Bukhori :  

ثـََنا َحماٌد، َعْن ِهَشاٍم، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت: َكاَن َرُسوُل اللِه  - 262 ٌد، َقاَل: َحدثـََنا ُمَسد ى اهللاُ َحدَصل
»ِإَذا اْغَتَسَل ِمَن الَجَنابَِة َغَسَل َيَدهُ «َعَلْيِه َوَسلَم   

15). Hadits no. 262 

“Haddatsanaa Musaddad ia berkata, haddatsanaa Hammaad dari Hisyaam dari Bapaknya 

dari Aisyah rodhiyallahu anha beliau berkata : "adalah Rasulullah sholallahu alaihi wa salam 

jika mandi janabah mencuci tangannya". 

  
Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya. 

 

 

 



Penjelasan Hadits : 

1. Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi sholallahu alaihi wa salam biasanya 

mencuci kedua tangannya sebelum mandi. Faedah ini diambil dari 

perkataan Aisyah rodhiyallahu anhu 'Kaana Rasulullah sholallahu alaihi 

wa salam'. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa hadits nomor 

ini menafsirkan hadits yang sebelumnya. Bahwa Rasulullah sholallahu 

alaihi wa salam dan Aisyah berebutan gayung didalam bejana, setelah 

Nabi sholallahu alaihi wa salam mencuci kedua tangannya. 

2. Dapat dikompromikan bahwa mencuci kedua tangan sebelum 

memasukkan tangannya kedalam air adalah sunnah semata, jika yakin 

bahwa di tangannya tidak ada sesuatu yang najis.  

 

Berkata Imam Bukhori :  

ثـََنا ُشْعَبُة، َعْن َأِبي َبْكِر ْبِن َحْفٍص، َعْن ُعْرَوَة، عَ  - 263 ثـََنا َأبُو الَولِيِد، َقاَل: َحد ُكْنُت «ْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: َحد
َوَعْن َعْبِد الرْحَمِن ْبِن الَقاِسِم، َعْن َأِبيِه، َعْن » َأْغَتِسُل أَنَا َوالنِبي َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم ِمْن ِإنَاٍء َواِحٍد ِمْن َجَنابَةٍ 

 َعاِئَشَة ِمثْـَلهُ 
16). Hadits no. 263 

“Haddatsanaa Abul Waliid ia berkata, haddatsanaa Syu'bah dari Abu Bakar bin Hafsh dari 

Urwah dari Aisyah rodhiyallahu anha, beliau berkata : "aku dan Nabi sholallahu alaihi wa 

salam mandi junub dari satu bejana". 

Dari Abdur Rokhman ibnul Qoosim dari Bapaknya dari Aisyah rodhiyallahu anha sama 

haditsnya. 

  
Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya. 

 

Berkata Imam Bukhori :  

ثـََنا ُشْعَبُة، َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن َجْبٍر، َقاَل:  - 264 ثـََنا َأبُو الَولِيِد، َقاَل: َحد َأَنَس ْبَن َماِلٍك  َسِمْعتُ َحد
زَاَد ُمْسِلٌم، َوَوْهُب ْبُن » َكاَن النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َوالَمْرَأُة ِمْن ِنَسائِِه يـَْغَتِسَالِن ِمْن ِإنَاٍء َواِحدٍ «يـَُقوُل: 

»ِمَن الَجَنابَةِ «َجرِيٍر، َعْن ُشْعَبَة   
 

 



17). Hadits no. 264 

“Haddatsanaa Abul Waliid ia berkata, haddatsanaa Syu'bah dari Abdullah bin Abdullah bin 

Jabr ia berkata, aku mendengar Anas bin Malik rodhiyallahu anhu berkata : "adalah Nabi 

sholallahu alaihi wa salam dan salah satu istrinya, biasa mandi dari satu bejana". 

Muslim dan Wahaab bin Jariir menambahkan dari Syu'bah : "mandi janabah". 

   
Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya. Muslim disitu adalah ibnu 

Ibrohim al-Azdiy seorang perowi tsiqoh, gurunya Imam Bukhori. 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Hadits ini menunjukkan bahwa air bekas mandinya orang yang junub 

tidak masalah, buktinya Nabi sholallahu alaihi wa salam dan Aisyah 

rodhiyallahu anha mandi dari satu bejana, yang sangat besar 

kemungkinan air bekas mandi mengenai pasangannya.  

2. Hadits ini juga sebagai pentarjih dari masalah air bekas bersucinya 

seseorang, dimana pernah diriwayatkan dari seorang sahabat bahwa 

Nabi sholallahu alaihi wa salam bersabda :  

اَلرُجِل, َأْو اَلرُجُل ِبَفْضِل اَْلَمْرَأِة, "َأْن تـَْغَتِسَل َاْلَمْرَأُة ِبَفْضِل  -صلى اهللا عليه وسلم  -نـََهى َرُسوُل اَللِه 
 َوْليَـْغَتِرَفا َجِميًعا

"Rasulullah sholallahu alaihi wa salam melarang seorang wanita mandi dengan bekasnya 

seorang laki-laki atau seorang laki-laki mandi dengan bekasnya seorang wanita, 

hendaknya mereka memakai gayung ketika mandi" (HR. Abu Dawud dan Nasa'i, 

dishahihkan oleh Al Hafidz Ibnu Hajar).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بَاُب تـَْفرِيِق الُغْسِل َوالُوُضوءِ 
Bab 10 Memisahkan Basuhan ketika Mandi dan Wudhu  

 

Penjelasan : 

 

Bab ini adalah penjelasan hukum apakah diperbolehkan memisahkan 

membasuh anggota tubuh ketika mandi atau berwudhu. Imam Bukhori 

menukil atsar dari Ibnu Umar rodhiyallahu anhu, kata Imam Bukhori :  

»بـَْعَد َما َجف َوُضوُءهُ أَنُه َغَسَل َقَدَمْيِه «َوُيْذَكُر َعْن اْبِن ُعَمَر:   
"disebutkan dari Ibnu Umar rodhiyallahu anhu bahwa beliau membasuh kedua kakinya, 

setelah mengering bekas basuhan anggota wudhu sebelumnya".  

 

Penjelasan :  

Al Hafidz Ibnu Hajar dalam "Al Fath" berkata :  

َلى اْلَمْسِجِد َفَمَسَح َعَلى اُه ِفي اْألُم َعْن َماِلٍك َعْن نَاِفٍع َعْنُه َلِكْن ِفيِه أَنُه تـََوضأَ ِفي السوِق ُدوَن رِْجَلْيِه ثُم رََجَع إِ َهَذا اْألَثَر َرَويـْنَ 
ْسَناُد َصِحيٌح فَـُيْحَتَمُل َأنُه ِإنَما َلْم َيْجِزْم ِبِه ؛  ِلَكْونِِه بِاْلَمْعَنىُخفْيِه ثُم َصلى . َواْإلِ  

"Atsar ini diriwayatkan dalam Al-Umm dari Maalik dari Naafi' dari Ibnu Umar 

rodhiyallahu anhu, namun disebutkan kisah bahwa Ibnu Umar rodhiyallahu anhu 

berwudhu di pasar tanpa membasuh kedua kakinya, lalu pergi ke masjid, kemudian 

membasuh kedua khufnya lalu sholat. Sanadnya shahih, disebutkan oleh Imam Bukhori 

dengan tidak men-jazm-kannya, karena mungkin beliau meriwayatkannya dengan 

makna".  

Imam Bukhori mengambil faedah bahwa Ibnu Umar rodhiyallahu anhu 

memisahkan membasuh anggota wudhu ketika kering, karena melihat 

komentar Imam Syafi'i terhadap atsar ini, sebagaimana dinukil oleh Al 

Hafidz :  

َمْسِجدِ َقاَل الشاِفِعّي : َلَعلُه َقْد َجف ُوُضوُءُه ؛ ِألَن اْلَجَفاَف َقْد َيْحُصُل بَِأَقل ِمما بـَْيَن السوِق َوالْ   
"Syafi'i berkata : 'mungkin wudhunya sudah kering, karena bekas wudhu kering ketika 

melakukan perjalanan dari pasar ke masjid'.   

 

Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا َعْبُد الَواِحِد، َقاَل: َحدثـََنا - 265 ُد ْبُن َمْحُبوٍب، َقاَل: َحدثـََنا ُمَحم ي الَجْعِد، اَألْعَمُش، َعْن َساِلِم ْبِن أَبِ  َحد
َوَضْعُت ِلَرُسوِل اللِه َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم «َعْن ُكَرْيٍب، َمْوَلى اْبِن َعباٍس، َعِن اْبِن َعباٍس، َقاَل: َقاَلْت َمْيُمونَُة: 



َغَسَلُهَما َمرتـَْيِن َمرتـَْيِن َأْو َثالَ  َرَغ بَِيِميِنِه َعَلى ِشَماِلِه، فـََغَسَل َمَذاِكيَرُه، َماًء يـَْغَتِسُل ِبِه، َفَأفْـَرَغ َعَلى َيَدْيِه، فـَ ثًا، ُثم َأفـْ
م َأفْـَرَغ َعَلى َجَسِدِه، ثُم َدَلَك َيَدُه بِاَألْرِض، ثُم َمْضَمَض َواْستـَْنَشَق، ثُم َغَسَل َوْجَهُه َوَيَدْيِه، َوَغَسَل رَْأَسُه َثَالثًا، ثُ 

»ِه، فـََغَسَل َقَدَمْيهِ ثُم تـََنحى ِمْن َمَقامِ   
18). Hadits no. 265 

“Haddatsanaa Muhammad bin Mahbuub ia berkata, haddatsanaa Abdul Waahid ia berkata, 

haddatsanaa Al-A'masy dari Saalim bin Abil Ja'di dari Kuroib –Maulaa Ibnu Abbas- dari 

Ibnu Abbas rodhiyallahu anhu, ia berkata : Maimunah berkata : "aku menyediakan air yang 

dipergunakan Nabi sholallahu alaihi wa salam untuk mandi. Nabi sholallahu alaihi wa salam 

mencuci kedua tangannya, lalu mencuci kedua tangannya dua kali dua kali atau 3 kali. Lalu 

beliau membasuh tangan kanannya baru tangan kirinya, lalu Beliau mencuci kemaluannya, 

lalu menggosok-gosokkan tangannya ke tanah, lalu berkumur-kumur dan menghirup air ke 

hidung. Lalu membasuh wajahnya, lalu membasuh kepalanya sebanyak 3 kali, lalu membasuh 

seluruh anggota tubuhnya, lalu mentas (bs. Jawa). Kemudian Nabi sholallahu alaihi wa salam 

mencuci kedua kakinya.  

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya, kecuali : 

1.   Nama : Abu Abdillah Muhammad bin Mahbuub  

 Kelahiran : Wafat 223 H 

 Negeri tinggal : Bahsroh 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Hibban. Imam Abu Dawud 

menukil dari Imam Yahya bin Ma'in yang memujinya dan 

menilainya sebagai shoduq.  

 Hubungan Rowi : Abdul Waahid 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. Para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya memisahkan 

membasuh anggota tubuh ketika wudhu dan mandi, dalam bab ini 

nampaknya Imam Bukhori cenderung kepada pendapat bolehnya hal 

tersebut.  



2. Diantara yang berpendapat membolehkan memisahkan basuhan anggota 

tubuh adalah Ibnu Umar rodhiyallahu anhu, Ibnul Musayyib, Athoo', 

Thowuus, an-Nakhoi', al Hasan, ats-Tsauri, Abu Hanifah, Syafi'i dan 

Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim. Dalil pendapat ini adalah 

hadits Maimunah rodhiyallahu anha dan perbuatan Ibnu Umar 

rodhiyallahu anhu dalam atsar diatas. Kemudian mereka berdalil bahwa 

Allah Subhanaahu wa Ta'aalaa memerintahkan orang yang berwudhu 

untuk membasuh semua anggota wudhu, maka jika seorang telah 

membasuh seluruh anggota wudhu sekalipun terpisah-pisah, berarti 

telah melaksanakan perintah tersebut dan huruf wawu sebagai kata 

sambung dalam ayat atau hadits tentang wudhu, tidak harus 

menunjukkan segera untuk menyambung basuhan satu anggota tubuh 

dan anggota wudhu lainnya. Imam Thohawi berkata :  

ليس بحدث فال ينقض، كما أن جفوف سائر األعضاء ال يبطل الطهارة.جفوف الوضوء   

"keringnya bekas air wudhu tanpa adanya hadats tidak membatalkan wudhu, 

sebagaimana jika seluruh anggota wudhu telah mengering, tidaklah hal itu berarti 

membatalkan kesuciannya".  

3. Sedangkan deretan para ulama yang tidak membolehkannya, yaitu : 

Umar bin Khothoob rodhiyallahu anhu, Qotaadah, Robii'ah, Auza'i, al-

Laits dan dhohirnya madzhab Malik jika ia memisahkan basuhan hingga 

sampai mengering. Ibnul Qoshoor mengatakan jika pemisahannya ada 

jeda sedikit boleh, jika karena lupa juga boleh, sekalipun masanya 

panjang, namun jika sengaja tidak boleh. Dalil mereka adalah bahwa 

perbuatan Nabi sholallahu alaihi wa salam yang baru membasuh kaki 

setelah mandi junubnya selesai adalah dengan waktu yang sedikit, 

adapun perbuatan Ibnu Umar rodhiyallahu anhu yang menunjukkan 

bahwa waktunya banyak adalah perbuatan pribadi Beliau saja, maka hal 

ini tidak bisa menentang perbuatan Nabi sholallahu alaihi wa salam. 

4. Pendapat yang rajih yang kami pilih adalah bahwa memisahkan wudhu 

atau mandi diperbolehkan, sekalipun dianjurkan/disunahkan untuk 

dilakukan secara berurutan, karena ini adalah perbuatan yang biasa 

dilakukan Nabi sholallahu alaihi wa salam. Dan pada hadits Maimunah 

rodhiyallahu anha terdapat isyarat, Nabi sholallahu alaihi wa salam 

pernah memisahkan wudhu, jika yang sedikit juga boleh, maka yang 

banyak juga diperbolehkan, sebagaimana dipraktekan Ibnu Umar 

rodhiyallahu anhu. Hal ini dapat dikiyaskan dengan ibadah haji, dimana 

diperbolehkan tidak berurutan melakukan tawaf sebanyak 7 kali, 

maksudnya misal seorang setelah melakukan 5 kali tawaf ia beralih 



melakukan aktivitas lain, lalu kembali melanjutkan 2 putaran yang 

tersisa, maka ini diperbolehkan. (demikian secara ringkas penjelasan 

Imam Ibnu Bathol dalam Syarah Bukhori).    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



َرَغ بَِيِميِنِه َعَلى ِشَماِلِه ِفي الُغْسلِ   بَاُب َمْن َأفـْ
Bab 11 Barangsiapa yang Membasuh dengan Tangan 

Kanannya kepada Tangan Kirinya ketika Mandi 

 

Penjelasan : 

 

Bab ini adalah penjelasan hukum membasuh dengan tangan kanannya 

untuk tangan kirinya ketika seorang mandi, sebagaimana yang ditunjukkan 

dalam hadits berikut :  

 

Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا اَألْعَمُش، َعْن َساِلِم ْبِن أَِبي الَجعْ  - 266 ثـََنا َأبُو َعَوانََة، َحد ثـََنا ُموَسى ْبُن ِإْسَماِعيَل، َقاَل: َحد ِد، َعْن  َحد
اللِه َصلى اهللاُ َعَلْيِه  َوَضْعُت ِلَرُسولِ «ُكَرْيٍب، َمْوَلى اْبِن َعباٍس َعِن اْبِن َعباٍس، َعْن َمْيُمونََة بِْنِت الَحاِرِث، َقاَلْت: 

 -الثالَِثَة َأْم َال؟ َقاَل: ُسَلْيَماُن َال َأْدِري، َأذََكَر  - » َوَسلَم ُغْسًال َوَستَـْرتُُه، َفَصب َعَلى َيِدِه، فـََغَسَلَها َمرًة َأْو َمرتـَْينِ 
 َرَغ بَِيِميِنِه َعَلى ِشَماِلِه، فـََغَسَل فَـْرَجُه، ثُ ثُم م َدَلَك َيَدُه بِاَألْرِض َأْو بِالَحاِئِط، ثُم َتَمْضَمَض َواْستَـْنَشَق، َوَغَسَل َأفـْ

َناَوْلُتُه ِخْرَقةً  ، فـََقاَل بَِيِدِه َهَكَذا، َوْجَهُه َوَيَدْيِه، َوَغَسَل رَْأَسُه، ُثم َصب َعَلى َجَسِدِه، ثُم تـََنحى فـََغَسَل َقَدَمْيِه، فـَ
َها "َوَلْم يُِردْ   

19). Hadits no. 266 

“Haddatsanaa Musa bin Ismail ia berkata, haddatsanaa Abu 'Awaanah, haddatsanaa al-

'Amasy dari Saalim bin Abil Ja'di dari Kuroib maula Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas 

Rodhiyallahu 'anhu dari Maimunah binti al-Haarits Rodhiyallahu 'anha ia berkata : "aku 

menyiapkan air untuk Rasulullah Sholallahu 'alaihi wa salaam yang digunakan untuk beliau 

mandi, kemudian Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam mengguyurkan air ke tangannya satu 

atau dua kali –Sulaiman berkata : 'aku tidak tahu apakah disebutkan tiga kali atau tidak'- 

kemudian Nabi membasuh tangan kirinya dengan tangan kanannya, lalu mencuci 

kemaluannya, lalu Beliau gosok-gosokkan tangannya ke tanah atau tembok, lalu berkumur-

kumur dan beristinsyaq, mencuci wajahnya dengan kedua tangannya, mencuci kepalanya, 

kemudian mengguyurkan air kesekuruh tubuhnya, kemudian mengeringkan badannya, lalu 

mencuci kedua kakinya". Maimunah Rodhiyallahu 'anha melanjutkan : "aku membawakan 

untuk beliau handuk, namun beliau berisyarat dengan tangannya seperti ini, Beliau tidak 

menggunakan handuk tersebut".      



 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya. 

 

Penjelasan Hadits : 

Telah berlalu penjelasannya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بَاُب ِإَذا َجاَمَع ثُم َعاَد، َوَمْن َداَر َعَلى ِنَسائِِه ِفي ُغْسٍل َواِحدٍ 
Bab 12 Jika Berjima' lalu Mengulanginya Kembali dan 

Barangsiapa yang Menggilir Istri-Istrinya  

dengan Satu Kali Mandi  

 

Penjelasan : 

 

Yakni seseorang cukup dengan satu kali mandi junub sekalipun 

melakukan jima' secara berulang-ulang atau dengan beberapa istrinya 

dalam satu waktu. Namun dianjurkan untuk berwudhu, ketika akan 

mengulangi jima' atau akan berjima' dengan istri lainnya lagi, sebagaimana 

hadits berikut :  

 ِإَذا أََتى َأَحدُُكْم َأْهَلُه، ثُم َأرَاَد َأْن يـَُعوَد، فَـْلَيتَـَوضأْ 
"jika kalian mendatangi istri kalian (untuk berjima'-pent.) lalu ingin mengulanginya, maka 

hendaknya berwudhu" (HR. 6 ahli hadits, kecuali Bukhori).   

Imam Nawawi dalam "Syarah Muslim" setelah menyebutkan beberapa hadits 

tentang wudhu setelah berjima', beliau berkata :  

ُمْجَمع َعَلْيهِ  َحاِصل اْألََحاِديث ُكّلَها أَنُه َيُجوز ِلْلُجُنِب َأْن يـََنام َويَْأُكل َوَيْشَرب َوُيَجاِمع قَـْبل اِالْغِتَسال ، َوَهَذا  
"kesimpulan hadits-hadits ini semuanya, bahwa diperbolehkan bagi orang yang junub 

untuk tidur, makan, minum dan berjima' lagi, sebelum mandi dan ini adalah perkara 

yang telah disepakati (ijma ulama)".     

 

Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا ُمَحمُد بْ  - 267 َوَيْحَيى ْبُن َسِعيٍد، َعْن ُشْعَبَة، َعْن ِإبـَْراِهيَم ْبِن َحد ، ثـََنا اْبُن أَِبي َعِدياٍر، َقاَل: َحدُن َبش
ُب َرُسوَل اللِه ُكْنُت ُأطَي « ُمَحمِد ْبِن الُمْنَتِشِر، َعْن أَبِيِه، َقاَل: ذََكْرتُُه ِلَعاِئَشَة فـََقاَلْت: يـَْرَحُم اللُه َأبَا َعْبِد الرْحَمنِ 

»َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم فـََيُطوُف َعَلى ِنَسائِِه، ُثم ُيْصِبُح ُمْحِرًما يـَْنَضُخ ِطيًبا  
20). Hadits no. 267 

“Haddatsanaa Muhammad bin Basyaar ia berkata, haddatsanaa Ibnu Abi 'Adiy dan Yahya 

bin Sa'id dari Syu'bah dari Ibrohim bin Muhmmad ibnul Muntasyir dari Bapaknya ia berkata, 

aku menyebutkan dihadapan Aisyah Rodhiyallahu 'anha, lalu beliau berkata : "semoga Allah 

merakhmati Abu Abdir Rokhman, aku pernah memakaikan minyak wangi ke Rasulullah 

Sholallahu 'alaihi wa salaam, lalu Beliau menggilir istri-istrinya, lalu pada pagi harinya Beliau 



dalam keadaa ihram sedangkan minyak wangi bertetesan dari tubuh Nabi Sholallahu 'alaihi 

wa salaam". 

HR. Muslim no. 1192 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya, kecuali :  

1.   Nama : Abu 'Amr Muhammad bin Ibrohim bin Abi 'Adiy 

 Kelahiran : Wafat 194 H 

 Negeri tinggal : Bashroh 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Abu Hatim, Imam Nasa'I dan 

Imam Ibnu Hibban.  

 Hubungan Rowi : Syu'bah  adalah salah seorang gurunya dan tinggal 

senegeri dengannya, sebagaimana ditulis oleh Imam Al 

Mizzi. 

 

2.   Nama : Ibrohim bin Muhammad ibnul Muntasyir  

 Kelahiran : - 

 Negeri tinggal : Kufah 

 Komentar ulama : Tabi'I shoghiir. Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma'in, Imam 

Nasa'i , Imam Ibnu Sa'ad, Imam al-'Ijli, Imam Ya'quub 

bin Sufyan dan Imam Ibnu Hibban. Imam Abu Hatim 

menilainya, Shoolih.  

 Hubungan Rowi : Bapaknya adalah salah seorang gurunya dan tinggal 

senegeri dengannya, sebagaimana ditulis oleh Imam Al 

Mizzi. 

 

3.   Nama : Abu Abdillah Muhammad ibnul Muntasyir  

 Kelahiran : - 

 Negeri tinggal : Kufah 

 Komentar ulama : Tabi'I wasith. Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Sa'ad  dan 

Imam Ibnu Hibban. Imam Ahmad menilainya, Khoir.  

 Hubungan Rowi : Aisyah Rodhiyallahu 'anha 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) 

 

 

 



Berkata Imam Bukhori : 

ثَِني َأِبي، َعْن قـََتاَدَة، َقاَل: حَ  - 268 ثـََنا ُمَعاُذ ْبُن ِهَشاٍم، َقاَل: َحداٍر، َقاَل: َحدُد ْبُن َبشثـََنا ُمَحم ثـََنا َأَنُس َحد د
َيُدوُر َعَلى ِنَسائِِه ِفي الساَعِة الَواِحَدِة، ِمَن اللْيِل َوالنـَهاِر، َوُهن لى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم َكاَن النِبي صَ «ْبُن َماِلٍك َقاَل: 

َة َثَالثِينَ «َقاَل: قـُْلُت ِألََنٍس َأوََكاَن ُيِطيُقُه؟ َقاَل: ُكنا نـََتَحدُث » ِإْحَدى َعْشَرةَ  ُه ُأْعِطَي قـُوِعيٌد، َعْن َوَقاَل سَ » أَن
ثـَُهْم  َأَنًسا، َحد ِتْسُع ِنْسَوةٍ «قـََتاَدَة، ِإن«  

21). Hadits no. 268 

“Haddatsanaa Muhammad bin Basyaar ia berkata, haddatsanaa Mu'adz bin Hisyaam ia 

berkata, haddatsanaa Bapakku dari Qotadah ia berkata, haddatsanaa Anas bin Malik ia 

berkata : "adalah Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam menggilir istri-istrinya dalam satu waktu 

siang dan malam, dan istrinya ada 11 orang". Aku (Qotadah) bertanya kepada Anas 

Rodhiyallahu 'anhu, apakah Beliau mampu?, Anas Rodhiyallahu 'anhu menjawab : "kami 

menceritakan bahwa Beliau diberikan kekuatan 30 laki-laki". Sa'id berkata dari Qotadah, 

sesungguhnya beliau menceritakan kepada mereka : "9 wanita".      

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya. 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Mandi cukup 1 kali, sekalipun untuk beberapa kali jima'. Ini adalah ijma 

ulama, sebagaimana dikatakan Imam Ibnu Bathol dalam Syarahnya :  

 لم تختلف العلماء فى جواز وطء جماعة نساء فى غسل واحد
"para ulama tidak berselisih tentang kebolehan menjimai sejumlah wanita dengan 

satu kali mandi".  

2. Bolehnya melakukan jima' lebih dari satu kali dan lebih dari satu istri 

pada satu waktu. 

3. Imam Ibnu Bathol memberikan faedah kepada kita bahwa mandi junub 

diperbolehkan untuk menggosok-gosok anggota tubuh dengan keras, 

karena dalam hadits Aisyah Rodhiyallahu 'anha, bekas minyak wangi 

Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam masih tersisa, seandainya Beliau 

menggosok-gosok tubuhnya dengan sangat, niscaya bekas minyak 

wanginya larut bersama air. 

4. Perowi hadist ini yaitu Muhammad ibnul Muntasyir sebelum mendatangi 

Aisyah Rodhiyallahu 'anha, ia telah bertanya kepada Ibnu Umar 

Rodhiyallahu 'anhu tentang seorang yang memakai minyak wangi, 



padahal keesokan harinya akan berihram, maka jawaban Ibnu Umar 

sebagaimana dalam Shahih Muslim adalah :  

 َما ُأِحب َأْن ُأْصِبَح ُمْحِرًما أَْنَضُخ ِطيًبا 
"aku tidak suka jika seorang keesokan harinya berihram untuk melurumi badannya dengan 

minyak wangi".  

Lalu Muhammad ibnul Muntasyir mendatangi Aisyah Rodhiyallahu 'anha 

dan menyebutkan fatwa Ibnu Umar Rodhiyallahu 'anhu, maka Aisyah 

Rodhiyallahu 'anha membantah fatwa tersebut dengan baik dan 

menjelaskan sebaliknya berdasarkan perbuatan Nabi Sholallahu 'alaihi 

wa salaam. 

5. Pendapat yang menyelisihi sunnah Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam, 

wajib kita tinggalkan sekalipun yang mengatakannya adalah para ulama 

panutan kita. 

6. Bolehnya meminta second opinion kepada ulama lain yang mumpuni, 

jika didapatkan masih ada ganjalan terhadap fatwa yang diminta. 

7. Hadits adalah hujjah itu sendiri tanpa perlu menunggu adanya qoul dari 

ulama lain, jika memang hadits tersebut shahih, dengan dalil fatwa Ibnu 

Umar Rodhiyallahu 'anhu yang menyelisihi sunah Nabi Sholallahu 'alaihi 

wa salaam, karena ketidak tahuan Beliau, namun ketika didapati bahwa 

ternyata Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam pernah melumuri tubuhnya 

dengan minyak wangi padahal keesokan harinya akan berihram, maka 

kita tinggalkan pendapat Ibnu Umar Rodhiyallahu 'anhu, seandainya 

Aisyah Rodhiyallahu 'anha tidak memberitahu informasi ini, tentu kita 

akan berpegang dengan dhohirnya larangan Nabi Sholallahu 'alaihi wa 

salaam untuk memakai minyak wangi ketika Ihram, termasuk H-1 dari 

pelaksanaannya, dengan tujuan agar minyak wangi tersebut masih ada 

bekasnya ketika keesokan harinya berihram, sebagaimana yang 

difatwakan oleh Ibnu Umar Rodhiyallahu 'anhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الَمْذِي َوالُوُضوِء ِمْنهُ  بَاُب َغْسلِ   
Bab 13 Mencuci Madzi dan Berwudhu Karenanya 

 

Penjelasan : 

 

Yakni apabila seorang keluar madzi, maka cukup dicuci bekas air 

madzi yang mengenai tubuh atau pakaian, lalu cukup berwudhu saja, 

sebagai cara bersuci darinya, tidak perlu harus mandi. 

Madzi biasanya keluar ketika seorang melakukan pemanasan ketika 

hendak berjima' atau ketika terangsang.  

 

Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا زَاِئَدُة، َعْن َأِبي َحِصيٍن، َعْن َأِبي َعْبِد الرحْ  - 269 ثـََنا َأبُو الَولِيِد، َقاَل: َحد َقاَل: ُكْنُت َحد ، َمِن، َعْن َعِلي
اًء َفَأَمْرُت َرُجًال َأْن َيْسَأَل النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم، ِلَمَكانِ  َنِتِه، َفَسَأَل فَـَقاَل:  َرُجًال َمذ تـََوضْأ َواْغِسْل «ابـْ

»ذََكَركَ   
22). Hadits no. 269 

“Haddatsanaa Abdul Waliid ia berkata, haddatsanaa Zaidah dari Abi Khushoin dari Abi 

Abdir Rokhman dari Ali Rodhiyallahu 'anhu ia berkata : "aku adalah seorang yang sering 

keluar madzi, lalu aku menyuruh seorang untuk menanyakan Nabi Sholallahu 'alaihi wa 

salaam, karena kedudukan putri Beliau. Lalu orang tersebut bertanya dan dijawab Nabi 

Sholallahu 'alaihi wa salaam : "berwudhulah dan cucilah kemaluanmu". 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya.  

 

Penjelasan Hadits : 

1. Madzi termasuk pembatal wudhu. 

2. Keluar madzi cukup hanya berwudhu, tidak perlu untuk mandi junub. 

 

 

 

 

 



 بَاُب َمْن َتطَيَب ثُم اْغَتَسَل َوبَِقَي َأثـَُر الطيبِ 
Bab 14 Orang yang Memakai Minyak Wangi, lalu Mandi dan 

Masih Tersisa Bekas Minyak Wanginya 

 

Penjelasan : 

 

Yakni penjelasan hukum sahnya mandi, sekalipun seorang ketika 

menggunakan minyak wangi pada tubuhnya dan setelah mandi, ternyata 

masih ada bekas minyak wanginya.  

 

Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا  - 270 ْعَماِن، َقاَل: َحدثـََنا َأبُو النـ ِد ْبِن الُمْنَتِشِر، َعْن َأبِيِه، َقاَل: َسَأْلُت َحدأَبُو َعَوانََة، َعْن ِإبـَْراِهيَم ْبِن ُمَحم
أَنَا َطيْبُت َرُسوَل «َعاِئَشَة، َفذََكْرُت َلَها قـَْوَل اْبِن ُعَمَر: َما ُأِحب َأْن ُأْصِبَح ُمْحرًِما َأْنَضُخ ِطيًبا، فـََقاَلْت َعاِئَشُة: 

»لى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم، ثُم طَاَف ِفي ِنَسائِِه، ثُم َأْصَبَح ُمْحِرًمااللِه صَ   
23). Hadits no. 270 

“Haddatsanaa Abun Nu'maan ia berkata, haddatsanaa Abu 'Awaanah dari Ibrohim bin 

Muhammad ibnul Muntasyir dari Bapaknya ia berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah 

Rodhiyallahu 'anha, lalu aku menyebutkan pendapat Ibnu Umar Rodhiyallahu 'anhu : "aku 

tidak suka, membaluri tubuhku dengan minyak wangi, pada saat besok akan ihrom" . maka 

Aisyah Rodhiyallahu 'anha mengomentari : "aku yang membalurkan minyak wangi di tubuh 

Rasulullah Sholallahu 'alaihi wa salaam, lalu Beliau menggiliri istri-istrinya, kemudian 

besoknya ihrom" . 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya.  

 

Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا الَحَكُم، َعْن ِإبـَْراِهيَم، َعِن اَألسْ  - 271 ثـََنا ُشْعَبُة، َقاَل: َحد ثـََنا آَدُم ْبُن َأِبي ِإيَاٍس، َقاَل: َحد َوِد، َعْن َحد
»َكَأني أَْنُظُر ِإَلى َوبِيِص الطيِب، ِفي َمْفِرِق النِبي صّلى اهللا عليه وسلم َوُهَو ُمْحِرمٌ «َعاِئَشَة َقاَلْت:   

 



 
24). Hadits no. 271 

“Haddatsanaa Adam bin Abi Iyaas ia berkata, haddatsanaa Syu'bah ia berkata, haddatsanaa 

al-Hakam dari Ibrohim dari al-Aswad dari Aisyah rodhiyallahu anha ia berkata : "seolah-olah 

aku melihat tetesan minyak wangi di jambul Nabi sholallahu alaihi wa salam, padahal Beliau 

sedang ihrom" . 

HR. Muslim no. 1190 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya.  

 

Penjelasan Hadits : 

1. Mandi tetap sah, sekalipun tubuh tidak digosok-gosok dengan sangat. 

2. Dianjurkannya memakai minyak wangi ketika berhubungan dengan 

istrinya. 

3. Pada saat Ihrom dilarang untuk memakai wangi-wangian, kecuali yang 

telah dipakai sebelum Ihrom dan ternyata masih ada sisanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بَاُب َتْخِليِل الشَعِر، َحتى ِإَذا َظن أَنُه َقْد َأْرَوى َبَشَرتَُه َأَفاَض َعَلْيهِ 
Bab 15 Menggosok Rambut, sampai Yakin bahwa Kulit 

Kepalanya telah Basah oleh Air Yang Disiram kepadanya 

 

Penjelasan : 

 

Yakni penjelasan hukum menggosok-gosok rambut ketika mandi atau 

dalam istilah yang biasa kita kenal adalah berkeramas. Adapun 

disyariatkannya menggosok-gosok rambut, maka para ulama telah 

bersepakat sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Bathoh dalam Syarah 

Bukhori. Adapun hukum taklifinya para ulama berbeda pendapat yaitu :  

1. Hukumnya wajib menggosok-gosok kulit kepala ketika mandi janabah 

Pendapat ini dianut oleh Abu Hanifah, Syafi'i, ats-Tsauri, Ahmad, al-

Auzaa'iy, al-Laits, Ishaq, Abu Tsaur dawud adh-Dhohiri dan ath-Thobari. 

Dalil mereka adalah :  

A. Hadits Aisyah rodhiyallahu anha dalam riwayat Muslim bahwa beliau 

berkata :  

َقاَل: ُغْسِل اْلَمِحيِض؟ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم َعْن  َأن َأْسَماَء َسَأَلِت النِبي َصلى تَْأُخُذ ِإْحَداُكن َماَءَها «فـَ
ُلغَ  َتْدُلُكُه َدْلًكا َشِديًدا َحتى تـَبـْ ُتْحِسُن الطُهوَر، ثُم َتُصب َعَلى رَْأِسَها فـَ َتَطهُر فـَ ُشُؤوَن َرْأِسَها،  َوِسْدرَتـََها، فـَ

َها اْلَماَء، ُثم َتْأُخُذ ِفْرَصًة ُمَمسَكًة  ُر ِبَهاثُم َتُصب َعَليـْ ُر ِبَها؟ فـََقاَل: » فـََتَطهفَـَقاَلْت َأْسَماُء: وََكْيَف َتَطه
ِم، َوَسَألَْتُه َعْن ُغْسِل » ُسْبَحاَن اِهللا، َتَطهرِيَن ِبَها« ِعيَن أَثـََر الدَها ُتْخِفي َذِلَك تـََتبفـََقاَلْت َعاِئَشُة: َكأَنـ

َتْدُلُكُه تَْأُخُذ َماًء فـَتَ «اْلَجَنابَِة؟ فـََقاَل:  ُتْحِسُن الطُهوَر َأْو تـُْبِلُغ الطُهوَر، ُثم َتُصب َعَلى رَْأِسَها فـَ َطهُر فـَ
َها اْلَماءَ  ُلَغ ُشُؤوَن رَْأِسَها، ثُم تُِفيُض َعَليـْ فـََقاَلْت َعاِئَشُة: " نِْعَم النَساُء ِنَساُء اْألَْنَصاِر َلْم َيُكْن » َحتى تـَبـْ

 ُعُهن اْلَحَياُء َأْن يـَتَـَفقْهَن ِفي الديِن. َيْمنـَ  
"bahwa Asmaa' rodhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi sholallahu alaihi wa 

salam tentang mandi haidh?, Maka Nabi sholallahu alaihi wa salam menjawab : 

"kalian ambil air dan daun bidara, lalu bersuci dan perbaguslah dalam bersuci, 

kemudian siramkan air ke kepala, lalu gosok-gosoklan dengan keras, sampai pangkal 

kepala, lalu guyurlah air keatasnya, lalu kalian ambil kapas yang diberi misik, lalu 

bersuci dengannya". Maka Asmaa' rodhiyallahu anha bertanya lagi : "bagaimana cara 

bersuci dengan kapas tadi?", maka Nabi sholallahu alaihi wa salam menjawab : 



"Subhanallah, ya engkau bersuci dengan kapas tadi". Aisyah rodhiyallahu anha berkata 

: "seolah-olah engkau membersihkan bekas darahnya". 

Kemudian Asmaa' rodhiyallahu anha bertanya lagi tentang mandi janabah?, maka 

Nabi sholallahu alaihi wa salam menjawab : "engkau ambil air, lalu bersuci dengannya 

dan perbaguslah atau bersungguh-sungguhlah dalam bersuci, lalu siramkan air ke 

kepala, kemudian engkau gosok-gosokkan, sampai dasar kepala, lalu engkau siramkan 

air diatasnya".  

Aisyah rodhiyallahu anha berkata : "sebaik-baik wanita, wanita Anshar, rasa malu 

tidak menghalangi mereka untuk memahami agama".          

Sekalipun hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, namun beberapa 

ulama mengatakan terdapat wahm (kesalahan) dalam hadits ini. 

Imam Al Albani dalam "Tammaamul Minnah" berkata :  

 قلت : فيه وهمان :
األول : أن جماعة المذكورين لم يرووا الحديث بتمامه وإنما رواه كذلك من بينهم مسلم وأبو داود وابن ماجه 

) والسياق له 148 - 147/  6وأحمد (   
 وأما بقية الجماعة وهم البخاري والنسائي فإنما أخرجا القسم األول منه دون السؤال عن غسل الجنابة

"didalamnya ada 2 kesalahan, yang pertama bahwa jamaah (ahli hadits-pent.) 

sebagaimana yang disebutkan, tidak meriwayatkan hadits ini secara sempurna, 

hanyalah yang meriwayatkan secara sempurna yaitu Imam Muslim, Imam Abu 

Dawud, Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad (6/147-148) dan konteks kalimat 

dari riwayat Ahmad. Adapun jamaah yang lainnya yaitu Bukhori dan Nasaa'i 

hanya meriwayatkan penggalan kalimat yang pertama tanpa adanya 

penyebutan pertanyaan tentang mandi janabah". 

Senada dengan ini adalah Syaikh Syu'aib Arnauth dalam "Ta'liq Ibnu 

Majah" (no. 642) beliau berkata :  

م بن المهاجر حديث صحيح دون ذكر غسل الجنابة، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد من أجل إبراهي
 الكوفي

"haditsnya shahih tanpa penyebutan mandi janabah, sanad ini hasan karena 

adanya mutaba'ah dan syawahid karena Ibrohim bin al-Muhaajir al-Kuufir".      

Kemudian penulis mencoba menelusuri biografi Ibrohim bin Muhhajir 

ini, dan didapatkan bahwa para ulama berbeda pendapat dalam 

menilainya ada yang mentautsiq dan ada juga yang melemahkannya. 

Al Hafidz Ibnu Hajar dalam "at-Taqriib" menilainya :  

 صدوق لين الحفظ
"jujur, lunak hapalannya". 



B. Hadits Abu Huroiroh rodhiyallahu anhu yang diriwayatkan ashabus 

sunah bahwa Rasulullah sholallahu alaihi wa salam bersabda :  

 ِإن َتْحَت ُكل َشْعَرٍة َجَنابًَة َفاْغِسُلوا الشْعَر، َوَأنـُْقوا اْلَبَشرَ 
"Sesungguhnya dibawah setiap rambut ada janabah, maka cucilah rambut dan 

bersihkanlah kulit kepala".  

Namun hadits ini didhoifkan oleh para Aimah diantaranya, Imam 

Syafi'i, Bukhori, Abu Dawud, Baihaqi dan Imam Al Albani (lihat dhoif 

Abu Dawud 1/100, karya Al Albani).  

C. Hadits Ali rodhiyallahu anhu bahwa Nabi sholallahu alaihi wa salam 

bersabda :  

 َمْن تـََرَك َمْوِضَع َشْعَرٍة ِمْن َجَنابٍَة َلْم يـَْغِسْلَها ُفِعَل ِبَها َكَذا وََكَذا ِمَن النارِ 
"Barangsiapa yang meninggalkan seukuran rambut yakni tidak terbasuh dengan air 

ketika mandi janabah, maka akan mendapatkan ini dan itu didalam neraka".  

Namun hadits ini didhoifkan oleh para Aimah, minhum Imam Nawawi 

dan Imam Al Albani (lihat silsilah ahadits dhoifah no. 930). 

2. Hukumnya adalah mustahab/disunahkan tidak diwajibkan, ini adalah 

pendapatnya Imam Malik dan ashabnya. Dalil mereka adalah :  

A. Hadits riwayat Imam Muslim dengan sanadnya dari Ubaid bin 'Umair 

bahwa ia berkata :  

 فَـَقاَلْت: يَا َعَجًبا بـََلَغ َعاِئَشَة، َأن .ُقْضَن رُُءوَسُهن َعْبَد اِهللا ْبَن َعْمٍرو يَْأُمُر النَساَء ِإَذا اْغَتَسْلَن َأْن يـَنـْ
ُقْضَن رُُءوَسُهن. َأَفَال يَْأُمُرُهن َأْن َيْحِلقْ  َلَقْد  «، رُُءوَسُهن  نَ ِالْبِن َعْمٍرو َهَذا يَْأُمُر النَساَء ِإَذا اْغَتَسْلَن َأْن يـَنـْ

ى رَْأِسي َأْغَتِسُل أَنَا َوَرُسوُل اِهللا َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم ِمْن ِإنَاٍء َواِحٍد. َوَال َأزِيُد َعَلى َأْن ُأْفرَِغ َعلَ ُكْنُت 
َراَغاتٍ  »َثَالَث ِإفـْ  

"telah sampai kepada Aisyah rodhiyallahu anha perkataan Abdullah bin 'Amr 

rodhiyallahu anhu bahwa beliau memerintahkan para wanita ketika mandi untuk 

melepas ikatan rambutnya, Aisyah rodhiyallahu anha berkomentar : "aneh sekali Ibnu 

'Amr ini, ia memerintahkan para wanita ketika mandi untuk melepaskan ikatan 

rambutnya, kenapa ia tidak sekalian saja memerintahkan para wanita untuk 

menggunduli kepalanya, sungguh aku pernah mandi bersama Rasulullah sholallahu 

alaihi wa salam dalam satu bejana dan aku tidak menambahi ketika membasuh 

kepalaku lebih dari 3 kali".  

B. Hadits Ummu Salamah rodhiyallahu anha juga dalam riwayat Muslim, 

kata beliau rodhiyallahu anha :  



َيْكِفيِك َما َال. ِإن «َقاَلْت: قـُْلُت يَا َرُسوَل اِهللا ِإني اْمَرَأٌة َأُشد َضْفَر رَْأِسي َفأَنـُْقُضُه ِلُغْسِل اْلَجَنابَِة؟ َقاَل: 
»ُثم تُِفيِضيَن َعَلْيِك اْلَماَء فَـَتْطُهرِينَ  َأْن َتْحِثي َعَلى رَْأِسِك َثَالَث َحثـََياتٍ   

"Wahai Rasulullah, saya adalah wanita yang berambut lebat, apakah aku perlu untuk 

melepaskan ikatan rambutku ketika mandi janabah? Nabi sholallahu alaihi wa salam 

menjawab : "tidak perlu, engkau cukup membasahi kepalamu sebanyak 3 kali, lalu 

guyurlah badanmu dengan air, maka engkau telah suci".  

Berdasarkan kekuatan hadits-haditsnya, maka pendapat yang 

rajih/kuat adalah berkeramas atau menggosok-gosokkan rambut sampai 

kulit kepala hanya sunnah saja, terutama bagi wanita atau pria yang 

berambut lebat, sebagaimana model rambut zaman Rasulullah yang masih 

dilestarikan oleh sebagian kabilah Arab. Imam Al Albani berkata dalam "adh-

Dhoifah" pada akhir pembahasan nomor 930 :  

على المرأة أن تنقض شعرها في غسل الجنابة، فالرجل مثلها إن كان له شعر وقد ثبت في غير ما حديث صحيح أنه ال يجب 
 مضفور كما هو معروف من عادة بعض العرب قديما، واليوم أيضا عند بعض القبائل.

"telah tsabit pada hadits yang shahih bahwa tidak wajib bagi wanita untuk melepaskan 

ikatan rambutnya ketika mandi janabah, demikian juga laki-laki jika memiliki rambut 

yang lebat, sebagaimana ini ma'ruf pada zaman sebagian bangsa Arab terdahulu dan 

sampai sekarang juga pada sebagian kabilah".  

Adapun jawaban untuk hadits Muslim sebagaimana dalil point A 

pendapat yang pertama, yakni pada pertanyaan kedua dari Asmaa' 

rodhiyallahu anha tentang mandi janabah, dimana Nabi sholallahu alaihi wa 

salam memerintahkannya untuk menggosok-gosok rambut hingga kulit 

kepalanya, maka jawabannya selain isyarat akan kelemahan tambahan 

riwayat ini adalah yang dikatakan oleh Imam Al Albani dalam "Tamaamul 

Minnah" :  

الجنابة حيت أكد على الحائض أن تبالغ في  ثم إن الحديث صريح في التفريق بين غسل المرأة في الحيض وغسلها من
التدليك الشديد والتطهير ما لم يؤكد مثله في غسلها من الجنابة كما أن حديث أم سلمة المذكور في الكتاب دليل على عدم 

 وجوب النقض في غسلها من الجنابة وهو المراد في حديث عبيد بن عمير عن عائشة بقرينة اغتسالها مع النبي صلى اهللا
 عليه وسلم فال تعارض بين األحاديث على هذا التفصيل 

فيجب النقض في الحيض وال يجب في الجنابة خالفا لما ذهب إليه المصنف وعلى مذهبه يلزم رد حديث عائشة بدون  
 165/  1حجة وال يجوز  وقد ذهب إلى التفصيل المذكور اإلمام أحمد وصححه ابن القيم في " تهذيب السنن " فراجعه ( 

) 40 -  37/  2) وهو مذهب ابن حزم (  168 -  



"kemudian hadits (Muslim tersebut) sangat jelas dalam membedakan antara mandinya 

seorang perempuan ketika haidh dan ketika janabah, yang mana ketika mandi haidh 

lebih keras dalam menggosok dan bersuci tidak sekeras ketika mandi janabah, 

sebagaimana dalam hadits Ummu Salamah yang telah disebutkan dalam kitab. Ini 

adalah dalil tidak wajibnya membuka ikatan rambut ketika mandi janabah dan ini yang 

dikehendaki dalam hadits Ubaid bin Umair dari Aisyah Rodhiyallahu 'anha dengan 

indikasi bahwa Aisyah Rodhiyallahu 'anha mandi bersama dengan Nabi Sholallahu 'alaihi 

wa salaam, maka tidak ada pertentangan antara hadits ini dengan perincian diatas. 

Maka kesimpulannya wajib membuka ikatan ketika haidh dan tidak wajib ketika mandi 

janabah, berbeda dengan pendapatnya penulis (Sayyid Sabiq) dan melazimkan 

berdasarkan madzhabnya berarti membantah hadits Aisyah Rodhiyallahu 'anha tadi 

tanpa hujjah dan ini tidak benar. Telah berpendapat untuk merinci permasalahan 

tersebut Imam Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnul Qoyyim dalam "Tahdzibus Sunan" 

(1/165-168) dan ini juga madzhabnya Ibnu Hazm (2/37-40)".  

Kemudian Imam Ibnu Bathooh dalam Syarah Shahih Bukhori 

menyebutkan bahwa para ulama mengkiaskan hukumnya juga dengan 

menggosok jenggot ketika mandi, diantara para Aimah yang berpendapat 

untuk menggosok jenggot juga adalah Ustman bin Affan, Ali bin Abi Tholib, 

Amaar bin Yaasir, Ibnu Abbad, Ibnu Umar, Anas Rodhiyallahu 'anhum dan 

dari kalangan tabi'in, Abu Qilaabah, an-Nakho'I, Sa'id bin Jubair dan 'Athoo'. 

Diantara para Aimah yang memberikan keringanan untuk tidak usah digosok 

jenggotnya adalah asy-Sya'biy, Thawus, al-Qoosim, al-Hasan, Abul 'Aaliyah 

dan satu riwayat dari an-Nakho'i.       

 

Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا َعْبَداُن، َقاَل: َأْخبَـَرنَا َعْبُد اللِه، َقاَل: َأْخبَـَرنَا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئشَ  - 272 َة قَاَلْت: َكاَن َحد
ِإَذا اْغَتَسَل ِمَن الَجَنابَِة، َغَسَل َيَدْيِه، َوتـََوضَأ ُوُضوَءُه ِللصَالِة، ُثم اْغَتَسَل، ثُم «َرُسوُل اللِه َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم 

»الَماَء َثَالَث َمراٍت، ُثم َغَسَل َسائَِر َجَسِدهِ ُيَخلُل بَِيِدِه َشَعَرُه، َحتى ِإَذا َظن أَنُه َقْد َأْرَوى َبَشَرَتُه، َأَفاَض َعَلْيِه   
25). Hadits no. 272 

“Haddatsanaa 'Abdaan ia berkata, akhbaronaa Abdullah ia berkata, akhbaronaa Hisyaam bin 

Urwah dari Bapaknya dari Aisyah Rodhiyallahu 'anha, beliau berkata : "adalah Rasulullah 

Sholallahu 'alaihi wa salaam jika mandi janabah, mencuci kedua tangannya, lalu berwudhu 

seperti sholat, lalu mandi, lalu menggosok-gosok rambutnya, hingga yakin air telah sampai di 

kulit kepalannya, lalu mengguyur kepalanya sebanyak 3 kali, kemudian mengguyur seluruh 

tubuhnya" . 

 



Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya.  

 

Berkata Imam Bukhori : 

»ِمْنُه َجِميًعاِحٍد، نـَْغِرُف ُكْنُت َأْغَتِسُل أَنَا َوَرُسوُل اللِه َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم ِمْن ِإنَاٍء َوا«َوَقاَلْت:  - 273  
26). Hadits no. 273 

“Aisyah Rodhiyallahu 'anha berkata : "aku mandi bersama Nabi Sholallahu 'alaihi wa salaam 

dari satu bejana, kami sama-sama menggayung bersama". 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Sanad perowinya sama seperti hadits sebelumnya no. 272.  

 

Penjelasan Hadits : 

1. Disyariatkannya keramas ketika mandi janabah. 

2. Yang rajih hukum keramas ketika mandi janabah adalah sunnah, namun 

untuk mandi haidh adalah wajib. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الَجَنابَِة، ثُم َغَسَل َسائَِر َجَسِدِه،بَاُب َمْن تـََوضَأ ِفي   
َوَلْم يُِعْد َغْسَل َمَواِضِع الُوُضوِء َمرًة ُأْخَرى   

Bab 16 Barangsiapa yang Berwudhu ketika Mandi Janabah, 

lalu Membasuh seluruh Anggota Tubuhnya dan Tidak 

Mengulangi lagi Membasuh Anggota Wudhunya 

 

Penjelasan : 

 

Yakni maksudnya ketika seorang mandi janabah, ia memulai dengan 

berwudhu, kemudian ia cukup membasuh bagian tubuh lainnya, selain 

anggota tubuh yang telah diwudhui tadi, tidak perlu baginya membasuh 

anggota tubuh yang telah diwudhui tersebut. Karena kata 'Saair' dalam 

bahasa Arab adalah sisa, jadi maksudnya sisa bagian tubuh lainnya yang 

belum dibasuh dengan wudhu.   

 

Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا يُوُسُف ْبُن ِعيَسى، َقاَل: َأْخبـََرنَا الَفْضُل ْبُن ُموَسى، َقاَل: َأْخبَـَرنَا  - 274 اَألْعَمُش، َعْن َساِلٍم، َعْن  َحد
َوَضَع َرُسوُل اللِه َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم َوُضوًءا «ٍس، َعْن َمْيُمونََة َقاَلْت: ُكَرْيٍب، َمْوَلى اْبِن َعباٍس، َعِن اْبِن َعبا

ثُم َغَسَل فَـْرَجُه، ثُم َضَرَب َيَدُه ِباَألْرِض َأِو الَحاِئِط، َمرتـَْيِن َأْو ِلَجَنابٍَة، َفَأْكَفَأ بَِيِميِنِه َعَلى ِشَماِلِه َمرتـَْيِن َأْو َثَالثًا، 
َسَدُه، ُثم تـََنحى َثالَثًا، ثُم َمْضَمَض َواْستَـْنَشَق، َوَغَسَل َوْجَهُه َوِذرَاَعْيِه، ثُم َأَفاَض َعَلى رَْأِسِه الَماَء، ثُم َغَسَل جَ 

ُفُض بَِيِدهِ «َقاَلْت:  »فـََغَسَل ِرْجَلْيهِ  »َفأَتـَْيُتُه ِبِخْرَقٍة فَـَلْم يُِرْدَها، َفَجَعَل يـَنـْ  
27). Hadits no. 274 

“Haddatsanaa Yusuf bin Isa ia berkata, akhabaronaa al-Fadhl bin Musa ia berkata, 

akhbaronaa al-A'masy dari Saalim dari Kuroib –Maula Ibnu Abbas- dari Ibnu Abbas 

rodhiyallahu anhu dari Maimunah rodhiyallahu anha beliau berkata : "Rasulullah sholallahu 

alaihi wa salam meletakkan air wudhu untuk mandi junub, lalu beliau membolak-balikkan 

menggosok tangan kananya atau tangan kirinya 2 kali atau 3 kali, lalu mencuci kemaluannya, 

lalu menggosok-gosokkan tangannnya ke tanah atau dinding 2 atau 3 kali, lalu berkumur-

kumur dan beristinsyaq, lalu membasuh wajah dan kedua sikunya, lalu mengguyur air diatas 

kepalanya, lalu membasuh seluruh badannya, kemudian Beliau mentas (bs. Jawa), lalu mencuci 



kedua kakinya" . Maimunah rodhiyallahu anha berkata : "aku memberinya handuk, namun 

Beliau tidak mau menggunakannya, namun hanya membersihkan tangannya saja". 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya.  

 

Penjelasan Hadits : 

1. Cukup membasuh bagian tubuh lainnya, jika pada saat mandi sudah 

berwudhu. 

2. Setelah mandi tidak perlu berwudhu lagi, jika memang belum batal 

wudhunya. 

3. Para ulama telah sepakat bahwa wudhu dalam mandi janabah adalah 

sunnah dan mereka sepakat bahwa mandi janabah adalah wajib bagi 

orang yang junub, maka dengan hadits ini terdapat dalil bahwa sesuatu 

yang sunnah dapat menggantikan yang wajib dalam jenisnya, ini adalah 

pendapatnya Muthorif, Ibnu Maajisyuun, Ibnu Wahhab dan Ibnu Qooni'. 

4. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan mandi jum'at dapat 

mencukupi dari mandi janabah, sebagaimana dikatakan oleh Asyhab dan 

Imam Malik. 

5. Hadits ini dijadikan dalil oleh Imam Malik tentang permasalahan seorang 

yang berwudhu untuk sholat Dhuhur, kemudian ia sholat Dhuhur. Lalu 

setelah masuk waktu Ashar ia merasa belum batal wudhunya, namun ia 

tetap berwudhu untuk sholat Ashar dengan niat untuk mendapatkan 

keutamaan mengulangi wudhu, kemudian ia sholat ashar. Kemudian ia 

baru ingat bahwa wudhu yang pertama pada waktu Dhuhur telah batal, 

maka apakah sholat Asharnya sah? (karena ia niat wudhu sunnah). 

Imam Malik suatu kali mengatakan tidak sah, namun kali lain 

mengatakan sah dan yang benar adalah sah berdasarkan hadits ini, 

bahwa yang sunah dapat menggantikan yang wajib dalam bersuci. (3 

faedah terakhir dinukil dari Syarah Bukhori Ibnu Bathool).   

 

 

 

 

 

 

 



ِإَذا ذََكَر ِفي الَمْسِجِد أَنُه ُجُنٌب، َيْخُرُج َكَما ُهَو، َوَال يـَتَـَيممُ  بَابُ   
Bab 17 Jika Seorang Ingat Waktu di Masjid bahwa Dirinya 

sedang Junub, maka Ia segera Keluar, sebagaimana 

Kondisinya yang Masih Junub dan Tidak Cukup dengan 

hanya Bertayamum Saja 

 

Penjelasan : 

 

Yakni maksudnya seorang junub dan ia lupa bahwa dirinya sedang 

junub dan belum mandi janabah, maka ketika ia hendak sholat saat berada 

di masjid, ia baru ingat bahwa dirinya sedang junub, maka yang 

dilakukannya adalah segera keluar masjid untuk mandi janabah terlebih 

dahulu.  

Kemudian perkataan Imam Bukhori, bahwa orang tersebut tidak 

bertayamum adalah sebagai bantahan kepada para Tabi'in, sebagaimana 

dikatakan Imam Ibnu Bathool dalam "Syarah Bukhori" :  

يقول: إن الجنب إذا نسى، فدخل المسجد فذكر أنه جنب يتيمم، وكذلك يخرج، وهو قول الثورى،  من التابعين من
 وإسحاق، وهذا الحديث يرد قولهم

"diantara Tabi'in ada yang mengatakan bahwa seorang yang junub jika ia lupa, lalu 

masuk masjid, kemudian ia baru ingat bahwa dirinya junub, maka ia bertayamum, 

demikian juga ketika ia keluar. Ini adalah ucapan ats-Tsauriy dan Ishaaq. Hadits ini 

(yang nanti akan dibawakan oleh Imam Bukhori) adalah sebagai bantahan kepada 

pendapatnya mereka". 

 

Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا َعْبُد  - 275 َعْن َأِبي َحد ، ْهِريثـََنا ُعْثَماُن ْبُن ُعَمَر، َقاَل: َأْخبَـَرنَا يُوُنُس، َعِن الزٍد، َقاَل: َحدِه ْبُن ُمَحمالل
 َنا َرُسوُل الل َلِت الصُفوُف ِقَياًما، َفَخَرَج ِإَليـْ َالُة َوُعدَرَة، َقاَل: ُأِقيَمِت الص ى اهللاُ َعَلْيِه ِه َصل َسَلَمَة، َعْن َأِبي ُهَريـْ

ُه، ذََكَر أَ  ا َقاَم ِفي ُمَصال َم، فَـَلمُه ُجُنٌب، فَـَقاَل لََنا: َوَسلَنا َورَْأُسُه » َمَكاَنُكمْ «ن ثُم َرَجَع َفاْغَتَسَل، ثُم َخَرَج ِإَليـْ
َنا َمَعُه " تَابـََعُه َعْبُد اَألْعَلى، َعْن َمْعَمٍر، ، َعِن الزْهِري  يـَْقُطُر، َفَكبـَر َفَصليـْ َوَرَواُه اَألْوزَاِعي ، ْهِريَعِن الز  

 

 

 



28). Hadits no. 275 

“Haddatsanaa Abdullah bin Muhammad ia berkata, haddatsanaa Utsman bin Umar ia 

berkata, akhbaronaa Yunus dari az-Zuhriy dari Abi Salamah dari Abi Huroiroh rodhiyallahu 

anhu ia berkata : "sholat telah diiqomati, shof pun telah rapi lurus, lalu Rasulullah sholallahu 

alaihi wa salam keluar (hendak mengimami sholat), tatkala Nabi sholallahu alaihi wa salam 

berdiri di tempat Imam, Beliau baru ingat kalau dirinya sedang junub (dan belum mandi 

janabah-pent.), maka Beliau sholallahu alaihi wa salam berkata kepada kami : "tetaplah di 

tempat kalian". Kemudian Beliau keluar untuk mandi (janabah), lalu kembali mengimami kami 

dan kepala masih menetes air (bekas mandi), lalu Beliau bertakbir dan mengimami sholat 

kami". 

Abdul A'laa memutabaahi dari Ma'mar dari az-Zuhriy dan al-Auza'iy meriwayatkannya dari 

Az-Zuhriy. 

HR. Muslim no. 605     

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya, kecuali : 

1.   Nama : Abu Muhammad Utsman bin Umar bin Faaris  

 Kelahiran : Wafat 209 H 

 Negeri tinggal : Bashroh 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Ma'in dan 

Imam Ibnu Hibban. Imam Abu Hatim menilainya, 

shoduq, lalu beliau menukil bahwa Imam Yahya bin Sa'id 

al-Qohthoon, tidak meridhoinya. Namun Imam Bukhori 

dalam kitab "Tarikhnya" menyebutkan bahwa Yahya bin 

Sa'id berhujjah dengan kitabnya Utsman bin Umar.    

 Hubungan Rowi : Yunus 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. Bagi orang yang lupa dirinya sedang junub dan belum mandi janabah, 

maka ketika sudah masuk ke masjid agar segera keluar dan mandi 

janabah, baru melaksanakan sholat di masjid. 

2. Sebagian ulama seperti sahabat Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan Jaabir 

rodhiyallahu anhum ajma'in, memberikan keringanan bagi orang yang 



junub untuk melewati masjid. Bahkan Imam Ahmad membolehkan 

seorang yang junub untuk duduk di masjid, jika ia telah berwudhu. 

Demikian penukilan dari Imam Ibnu Bathool dalam Syarah Bukhorinya. 

3. Dalam hadits ini Rasulullah sholallahu alaihi wa salam sebagai Imam 

sholat lupa kalau dirinya sedang junub dan belum mandi, maka 

Rasulullah sholallahu alaihi wa salam meminta para makmum yang 

sudah siap sholat untuk tetap tinggal di tempat sholat, menunggu Beliau 

mandi janabah terlebih dahulu. 

4. Bagaimana jika Imam sholat ingatnya setelah sholat selesai dikerjakan, 

maka Imam tersebut mengulangi sholatnya adapun sholatnya makmum, 

maka para ulama berselisih pendapat. Imam Nawawi dalam "al-Majmu 

Syarah al-Muhadzab" (4/260-261-cet. Daarul Fikr) menyebutkan hal ini, 

kami akan coba ringkaskan :  

A. Makmum tidak perlu mengulangi sholatnya, ini adalah pendapatnya 

Umar bin Khothob, Ustman, Ali, Ibnu Umar rodhiyallahu anhum 

ajma'in , Al Hasan Al Bashri, Sa'id bin Jubair, an-Nakho'iy, al-Auzaa'iy, 

Ahmad, Sulaiman bin Harb, Abu Tsaur, al-Muzaniy dan madzhab 

Syafi'i. 

B. Makmum mengulangi sholatnya juga, ini adalah madzabnya Ali 

rodhiyallahu anhu juga, Ibnu Siriin, asy-Sya'biy, Abi Hanifah dan 

ashabnya serta Hammaad bin Abi Sulaiman. 

C. Jika Imam sengaja sholat dalam keadaan tidak suci, maka ia orang 

fasik yang mengharuskan makmum mengulangi sholatnya lagi, 

namun jika ia lupa alias tidak sengaja, maka makmum tidak perlu 

mengulanginya lagi. Ini adalah pendapatnya Imam Malik. 

D. Jika Imamnya junub, maka makmum harus mengulanginya juga, 

namun jika imamnya hadats kecil, maka makmum mengulanginya 

jika mengetahuinya pada saat masih masuk waktu sholat tersebut, 

namun jika mengetahuinya setelah keluar dari waktunya, makmum 

tidak perlu mengulangi sholatnya. Ini adalah madzahbnya 'Athoo'. 

Dalil bagi madzab yang mengatakan makmum harus mengulang adalah : 

I. Hadits Abi Jaabir al-Bayaadhiy dari Sa'id ibnul Musayyib :  

 أَنُه َصلى ِبالناِس َوُهَو ُجُنٌب َوَأَعاَد َوَأَعاُدوا
"dari Nabi sholallahu alaihi wa salam bahwa Nabi sholallahu alaihi wa salam 

pernah mengimami sholat –sedangkan Beliau dalam keadaan junub-, maka Nabi 

sholallahu alaihi wa salam mengulangi sholatnya, begitu juga makmumnya". 



Namun hadits ini dikatakan oleh Imam Nawawi : ‘para ahli hadits 

sepakat bahwa hadits ini mursal dhoif’. Al-Bayaadhi rowi matruk, 

bahkan Ibnu Ma'in mengatakannya sebagai pendusta. 

II. Hadits dari 'Amr bin Khoolid dari Habiib bin Abi Tsaabit dari 'Aashim 

bin Hamzah dari Ali bin Abi Tholib rodhiyallahu anhu :  

 أَنُه َصلى ِباْلَقْوِم َوُهَو ُجُنٌب َوَأَعاَد ثُم َأَمَرُهْم َفَأَعاُدوا
"bahwa dirinya mengimami sholat –dalam keadaan junub (karena lupa-pent.), maka 

Beliau mengulangi sholatnya dan memerintahkan makmum untuk mengulangi 

sholatnya".  

Imam Nawawi mengatakan bahwa hadits ini lemah dengan 

kesepakatan ahli hadits, karena 'Amr bin Kholid perowi matruk, para 

hufadz mengatakan bahwa ia pendusta. 

III. Mereka mengkiyaskan dengan permasalahan jika diketahui setelah 

itu bahwa Imamnya ternyata orang kafir atau wanita dan juga 

dikiyaskan bahwa sholatnya makmum terikat dengan sholatnya 

Imam, buktinya jika Imam lupa, maka wajib bagi makmum 

mengikuti imam yang sujud sahwi. 

Imam Nawawi membantah qiyas ini dengan mengatakan bahwa 

yang pertama, ini menyelisihi sunnah (yang nanti akan disebutkan), 

maka qiyasnya tertolak. Yang kedua, mungkin saja dapat dibatasi 

pada permasalahan Imamnya ternyata orang kafir atau wanita atau 

ada yang mengetahui bahwa Imamnya sedang berhadats, tidak bisa 

melebar kepada masalah lain. 

Adapun dalil bagi madzhab yang mengatakan makmum tidak perlu 

mengulangi sholatnya adalah : 

I. Hadits dari Abu Huroiroh rodhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah 

sholallahu alaihi wa salam bersabda :  

َوَعَلْيِهمْ  ُيَصلوَن َلُكْم، َفِإْن َأَصابُوا فـََلُكْم، َوِإْن َأْخطَُئوا فَـَلُكمْ   
"mereka (para penguasa) akan mengimami sholat kalian, jika mereka benar sholatnya, 

maka kalian juga akan mendapatkan pahala, namun jika mereka keliru sholatnya, 

bagi kalian pahala, sedangkan dosanya mereka yang tanggung" (HR. Bukhori).  

II. Hadits dari Abu Bakrah rodhiyallahu anhu bahwa Rasulullah 

sholallahu alaihi wa salam :  

 َدَخَل ِفي َصَالِة اْلَفْجِر، َفَأْوَمأَ ِبَيِدِه َأْن َمَكاَنُكْم، ُثم َجاَء َورَْأُسُه يـَْقُطُر َفَصلى ِبِهمْ 
"Nabi sholallahu alaihi wa salam masuk mengimami sholat Subuh, lalu Beliau 

berisyarat dengan tangannya agar para Makmum tetap berada di tempatnya, lalu 



Beliau kembali datang, sedangkan di kepalanya air bekas mandi bercucuran, lalu 

Beliau mengimami sholat kami". (HR. Abu Dawud, dishahihkan oleh Al Albani).  

III. Hadits pada bab ini. 

IV. Kisah Umar bin Khothob rodhiyallahu anhu :  

صلى بالناس صالة الفجر وهو جنب وقد كان ناسيا فأعاد الفجر ولم يأمر من صلى وراءه تلك 
 الصالة أن يعيدها

"Beliau rodhiyallahu anhu mengimami sholat Subuh –dalam keadaan junub- dan 

beliau lupa akan hal itu, lalu beliau mengulangi sholat Subuhnya, namun tidak 

memerintahkan orang yang sholat dibelakangnya unuk mengulangi sholatnya".  

Kisah ini dijadikan hujjah oleh Lajnah Daimah dan Imam Al Albani. 

Oleh karenanya, penulis condong merajihkan pendapat yang 

mengatakan bahwa makmum tidak perlu mengulangi sholatnya, hal ini 

juga dikuatkan oleh fatwa Imam Ibnu Utsaimin sebagai berikut :  

وجاَمع زوجَته وصلى بالناس صالة الصبح والظهر والعصر ولم يتذكر أنه جنب إال  السؤال: فضيلة الشيخ! إمام مسجد،
 وقت المغرب. فماذا عليه؟

 نقول: عليه أن يغتسل ويعيد صالته، وأما الجماعة فال شيء عليهم.
Soal : Fadhilatus Syaikh! Imam Masjid berhubungan dengan istrinya, lalu ia 

mengimami sholat Subuh, Dhuhur dan Ashar, ia tidak ingat dirinya dalam kondisi 

junub, kecuali pada saat Maghrib, apa yang harus dilakukannya? 

Jawab : ia wajib mandi, lalu mengulangi sholatnya. Adapun jama'ah maka tidak 

perlu mengulanginya.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الَيَدْيِن ِمَن الُغْسِل َعِن الَجَنابَةِ بَاُب نـَْفِض   
Bab 18 Menciprat-Cipratkan Kedua Tangan  

Setelah Mandi Janabah 

 

Penjelasan : 

 

Yakni maksudnya diperbolehkan bagi seorang setelah mandi janabah 

atau berwudhu, menciprat-cipratkan air yang ada di tangannya.  

 

Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا َعْبَداُن، َقاَل: َأْخبَـَرنَا َأبُو َحْمَزَة، َقاَل: َسِمْعُت اَألْعَمَش، َعْن َساِلِم ْبِن أَِبي الَجْعِد، َعْن كُ  - 276 َرْيٍب، َحد
َوَسلَم ُغْسًال، َفَستـَْرتُُه بِثـَْوٍب، َوَصب َعَلى َوَضْعُت ِللنِبي َصلى اهللاُ َعَلْيِه «، َقاَل: َقاَلْت َمْيُمونَُة: َعِن اْبِن َعباسٍ 

ثُم َغَسَلَها،  َيَدْيِه، فـََغَسَلُهَما، ُثم َصب بَِيِميِنِه َعَلى ِشَماِلِه، فَـَغَسَل فَـْرَجُه، َفَضَرَب بَِيِدِه اَألْرَض، َفَمَسَحَها،
، ثُم َصب َعَلى َرْأِسِه َوَأَفاَض َعَلى َجَسِدِه، ثُم تـََنحى، فـََغَسَل َقَدَمْيِه، َفَمْضَمَض َواْستَـْنَشَق، َوَغَسَل َوْجَهُه َوِذرَاَعْيهِ 

ُفُض َيَدْيهِ  َلْم يَْأُخْذُه، َفاْنطََلَق َوُهَو يـَنـْ »فـََناَوْلُتُه ثـَْوبًا فـَ  
29). Hadits no. 276 

“Haddatsanaa Abdaan ia berkata, akhbaronaa Abu Hamzah ia berkata, aku mendengar al-

A'masy dari Saalim bin Abil Ja'di dari Kuroib dari Ibnu Abbas rodhiyallahu anhu ia berkata, 

Maimunah rodhiyallahu anha berkata : "aku meletakkan air untuk digunakan mandi oleh 

Nabi sholallahu alaihi wa salam, lalu aku menutupi beliau dengan baju. Nabi sholallahu alaihi 

wa salam mengguyurkan air di kedua tangannya, lalu mencucinya, lalu mengguyurkan dengan 

tangan kanannya ke tangan kirinya, lalu mencuci kemaluannya. Kemudian Nabi sholallahu 

alaihi wa salam memukulkan tangannya ke tanah, lalu menggosok-gosokkanya, lalu 

mencucinya, lalu Beliau berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung, lalu mencuci wajahnya 

dan kedua sikunya, lalu mengguyur air diatas kepalanya, lalu meratakan air ke seluruh 

tubuhnya, kemudian Nabi sholallahu alaihi wa salam mentas, lalu mencuci kedua kakinya. 

Aku memberikan kain untuk beliau (gunakan mengusap bekas air mandinya-pent.), namun 

Beliau menolaknya, kemudian Beliau beranjak sambil menciprat-cipratkan kedua tangannya".    

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya, kecuali : 



1.   Nama : Abu Hamzah Muhammad bin Maimun as-Sukriy  

 Kelahiran : Wafat 167 atau 168 H 

 Negeri tinggal : Marwa 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Nasa'i  dan Imam Ibnu Hibban.    

 Hubungan Rowi : Sulaiman al-A'masy  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. Diperbolehkan seorang yang mandi atau berwudhu untuk tidak 

membersihkan air bekas mandi atau wudhu dengan handuk atau 

sejenisnya. 

2. Menciprat-cipratkan air yang ada di kedua tangan adalah mubah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بَاُب َمْن َبَدَأ ِبِشق رَْأِسِه األَْيَمِن ِفي الُغْسلِ 
Bab 19 Barangsiapa yang Mendahulukan Membasuh Kepala 

Bagian Kanan ketika Mandi 

 

Penjelasan : 

 

Yakni penjelasan tatacara mandi, dimana disyariatkan untuk memulai 

bagian kanan ketika menggosok-gosok kepala, pada saat mandi janabah.  

 

Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا ِإبـَْراِهيُم ْبُن نَافِ  - 277 ُد ْبُن َيْحَيى، َقاَل: َحد ثـََنا َخال َة بِْنِت َشْيَبَة، ٍع، َعِن الَحَسِن ْبِن ُمْسِلمٍ َحدَعْن َصِفي ،
ا، ثُم َتْأُخُذ بَِيِدَها َعَلى ِشقَها ِإَذا َأَصاَبْت ِإْحَدانَا َجَنابٌَة، َأَخَذْت بَِيَديـَْها َثَالثًا فـَْوَق رَْأِسهَ ُكنا «َعاِئَشَة، َقاَلْت:  َعنْ 

»اَألْيَمِن، َوبَِيِدَها اُألْخَرى َعَلى ِشقَها اَألْيَسرِ   
30). Hadits no. 277 

“Haddatsanaa Khollaad bin Yahya ia berkata, haddatsanaa Ibrohim bin Naafi' dari al-Hasan 

bin Muslim dari Shofiyyah bintu Syaibah dari Aisyah rodhiyallahu anhu beliau berkata : "kami 

jika salah satu ada yang sedang mandi janab, ia biasanya mengambil air dengan kedua 

tangannya, lalu mengguyurkannya ke kepala, sebanyak 3 kali, lalu mengguyurkan air ke 

kepala bagian kanan dengan satu tangannya dan tangan lainnya mengguyurkan ke sebelah 

kiri".    

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

1.   Nama : Abu Muhammad Khollaad bin Yahya  

 Kelahiran : Wafat 213 atau 217 H 

 Negeri tinggal : Kufah 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Daruquthni, Imam al-Kholiily, 

Imam al-Ijli  dan Imam Ibnu Hibban. Imam Ahmad 

menilainya tsiqoh atau shoduq. Imam Abu Dawud 

menilainya, laisa bihi ba'sun. Imam Abu Hatim 

menilainya, mahaluhu shidqu.     

 Hubungan Rowi : Ibrohim bin Naafi'   adalah salah seorang gurunya, 

sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

 



2.   Nama : Abu Ishaq Ibrohim bin Naafi'   

 Kelahiran : - 

 Negeri tinggal : Mekkah 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma'in, Imam Ali ibnul 

Madiniy, Imam Abdur Rokhman bin Mahdiy, Imam Nasa'i    

dan Imam Ibnu Hibban. Imam Waki' mengatakan bahwa 

Ibrohim tertuduh dengan qodary.     

 Hubungan Rowi : al-Hasan bin Muslim   adalah salah seorang gurunya dan 

tinggal senegeri dengannya, sebagaimana ditulis oleh 

Imam Al Mizzi. 

 

3.   Nama : al-Hasan bin Muslim bin Yanaaq 

 Kelahiran : Wafat diatas 100 H 

 Negeri tinggal : Mekkah 

 Komentar ulama : Tabi'i shoghiir. Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma'in, Imam 

Abu Zur'ah, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Sa'ad dan Imam 

Ibnu Hibban. Imam Abu Hatim menilainya, sholihul 

hadits.     

 Hubungan Rowi : Shofiyyah rodhiyallahu anha   adalah salah seorang 

gurunya, sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

4.   Nama : Shofiyyah bintu Syaibah rodhiyallahu anha 

 Kelahiran : - 

 Negeri tinggal : - 

 Komentar ulama : pernah melihat Nabi sholallahu alaihi wa salam.     

 Hubungan Rowi : Aisyah rodhiyallahu anha 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. Disyariatkan mendahulukan bagian kanan ketika bersuci. 

2. Disyariatkan mencuci kepala sebanyak 3 kali.  

 
 

 

 

 

 

 



َوْحَدُه ِفي الَخْلَوِة، َوَمْن َتَستـَر فَالتَستـُر َأْفَضلُ بَاُب َمِن اْغَتَسَل ُعْريَانًا   
Bab 20 Barangsiapa yang Mandi dengan Telanjang pada 

Saat Sepi Menyendiri dan Barangsiapa yang Menggunakan 

Penutup maka Itu Lebih Utama 

 

Penjelasan : 

 

Yakni penjelasan tentang hukum mandi dengan kondisi telanjang pada 

saat tidak ada orang lain disitu, maka menurut Imam Bukhori hal ini boleh, 

sekalipun kata beliau yang lebih utama menggunakan penutup. Menurut al-

Hafidz ini adalah pendapatnya kebanyakan ulama, namun Ibnu Abi Lailaa 

menyelisihi pendapat jumhur ulama dengan mengatakan kewajiban seorang 

yang mandi untuk memakai penutup, barangkali beliau berpegang dengan 

hadits :  

ْلَيْسَتِترْ   َفِإَذا اْغَتَسَل َأَحدُُكْم فـَ
"Jika kalian mandi, maka gunakanlah penutup". (HR. Abu Dawud, Nasa'i dan selainnya, 

dishahihkan oleh Imam al-Albani).   

Namun, mungkin saja Imam Bukhori memandang 2 buah hadits (yang 

nanti akan ditampilkan-Insya Allah) tentang kisah mandinya Nabi Musa 

alaihi salam dan Nabi Ayyub alaihi salam, sebagai dalil bolehnya mandi 

dengan telanjang. 

 

Berkata Imam Bukhori : 

ِه َعِن النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم:  اسِ «َوَقاَل بـَْهُز ْبُن َحِكيٍم َعْن أَبِيِه َعْن َجدَأْن ُيْسَتْحَيا ِمْنُه ِمَن الن ُه َأَحقالل«  
“Bahz bin Hakiim berkata, dari Bapaknya dari Kakeknya dari Nabi sholallahu alaihi wa 

salam bahwa Beliau bersabda : "Allah lebih berhak untuk di-malu-i daripada orang lain" . 
Penjelasan biografi perowi hadits : 

Kami memiliki tulisan terkait sekelumit biografi silsilah perowi ini, 

silakan dapat dirujuk disana. 

 

Penjelasan Hadits : 

Hadits ini diriwayatkan secara mua'laq oleh Imam Bukhori, namun oleh 

ashabus sunnan, kecuali Imam Nasa'i hadist ini memiliki sanad yang 

bersambung sampai kepada silsilah Bahz bin Hakiim. Kemudian Imam al-



Albani dalam tahqiqnya terhadap kutubus sunan, memberikan penilaian 

hasan haditsnya.   

Hadits ini memberikan faedah untuk mandi dengan menggunakan 

penutup, sekalipun di tempat yang sepi. Karena dalam lafadz haditsnya 

kakek Bahz yaitu Mu'awiyyah bin Haidah rodhiyallahu anhu berkata :  

»اللُه َأَحق َأْن ُيْسَتْحَيا ِمْنُه ِمَن الناسِ «َقاَل: قـُْلُت: يَا َرُسوَل اللِه ِإَذا َكاَن َأَحُدنَا َخالًِيا؟ َقاَل:    
“aku bertanya kepada Beliau : 'Wahai Rasulullah, jika kami di tempat sepi (apakah boleh 

mandi telanjang)? Nabi sholallahu alaihi wa salam menjawab : al-Hadits. 
 

Berkata Imam Bukhori : 

اِم ْبِن ُمَنبٍه، َعْن أَبِ  - 278 اِق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َهمزثـََنا َعْبُد الر ثـََنا ِإْسَحاُق ْبُن َنْصٍر، َقاَل: َحد َرَة َعِن َحد ي ُهَريـْ
 َصل ِبيَم َقاَل: "  ى اهللاُ النَكاَنْت بـَُنو ِإْسَرائِيَل يـَْغَتِسُلوَن ُعَراًة، يـَْنظُُر بـَْعُضُهْم ِإَلى بـَْعٍض، وََكاَن ُموَسى  َعَلْيِه َوَسل

 ِه َما َيْمَنُع ُموَسى َأْن يـَْغَتِسَل َمَعَنا ِإالَم يـَْغَتِسُل َوْحَدُه، فـََقاُلوا: َواللى اُهللا َعَلْيِه َوَسلًة َصلُه آَدُر، َفَذَهَب َمرَأن 
َجُر، َحتى َنَظَرْت يـَْغَتِسُل، فـََوَضَع ثـَْوبَُه َعَلى َحَجٍر، فـََفر الَحَجُر ِبثـَْوِبِه، َفَخَرَج ُموَسى ِفي ِإْثرِِه، يـَُقوُل: ثـَْوِبي يَا حَ 

بَْأٍس، َوَأَخَذ ثـَْوبَُه، َفَطِفَق بِالَحَجِر َضْربًا " فـََقاَل َأبُو ُهَريـَْرَة: بـَُنو ِإْسَرائِيَل ِإَلى ُموَسى، فـََقاُلوا: َواللِه َما ِبُموَسى ِمْن 
َعٌة، َضْربًا ِبالَحَجرِ   َواللِه ِإنُه َلَنَدٌب ِبالَحَجِر، ِستٌة َأْو َسبـْ

31). Hadits no. 278 

“Haddatsanaa Ishaq bin Nashr ia berkata, haddatsanaa Abdur Rozaq dari Ma'mar dari 

Hammaam bin Munabbih dari Abi Huroiroh rodhiyallahu anhu dari Nabi sholallahu alaihi wa 

salam Beliau bersabda : "adalah banu Isroil mereka mandi dengan telanjang, satu sama lainnya 

saling melihat. Namun Nabi Musa alaihi salam mandi menyendiri. Maka kaumnya berkata : 

'demi Allah tidak ada yang menghalangi Musa untuk mandi bersama kami, kecuali karena ia 

memiliki penyakit Adar (buah pelirnya besar). Maka suatu hari Nabi Musa alaihi salam 

mandi, lalu meletakkan bajunya di sebuah batu, kemudian batu tersebut membawa lari 

bajunya, maka Nabi Musa alaihi salam pun keluar dari tempat yang ia berlindung ketika 

mandi (untuk mengejar batu tersebut-pent.), Beliau berkata : "bajuku wahai batu, hingga 

orang-orang bani Isroil melihat Nabi Musa alaihi salam. Mereka berkata : 'demi Allah Musa 

tidak ada (penyakit yang kita kira-pent.), lalu Beliau pun mengambil bajunya dan memukul 

batu tersebut". 

Abu Huroiroh rodhiyallahu anhu berkata : "demi Allah sesungguhnya ada bekas pada batu 

tersebut dengan 6 atau 7 pukulan yang memberkas di batu tersebut".    

HR. Muslim no. 339  



 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

Semua perowinya telah berlalu biografinya. 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Hadits ini sebagai dalil bolehnya mandi dengan telanjang, karena Nabi 

sholallahu alaihi wa salam tidak mengingkari perbuatan Nabi Musa alaihi 

salam yang mandi dengan telanjang. 

2. Ini salah bukti kekurangajaran Yahudi kepada para Nabi, yang mana 

mereka ber-su'udzon kepada Nabi Musa alaihi salam yang nota bene 

adalah pemimpin dan Nabi mereka sendiri.  

 

Berkata Imam Bukhori : 

َنا أَيوُب يـَْغَتِسُل ُعْريَانًا، َفخَ  - 279 َرَة َعِن النِبي َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم َقاَل: " بـَيـْ ر َعَلْيِه َجَراٌد ِمْن َوَعْن َأِبي ُهَريـْ
َناَداُه رَبُه: يَا أَ  َأَلْم َأُكْن َأْغنَـْيُتَك َعما تـََرى؟ قَاَل: بـََلى َوِعزِتَك، وُب، ي َذَهٍب، َفَجَعَل َأيوُب َيْحَتِثي ِفي ثـَْوِبِه، فـَ

 َعَطاِء ْبِن َيَساٍر، َوَلِكْن َال ِغَنى ِبي َعْن بـَرََكِتَك " َوَرَواُه ِإبـَْراِهيُم، َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، َعْن َصْفَواَن ْبِن ُسَلْيٍم، َعنْ 
َرَة، َعِن النبِ  َنا َأيوُب يـَْغَتِسُل ُعْريَانًا«ي َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم َقاَل: َعْن َأِبي ُهَريـْ »بـَيـْ  

32). Hadits no. 279 

“dari Abi Huroiroh rodhiyallahu anhu dari Nabi sholallahu alaihi wa salam Beliau bersabda : 

"ketika Nabi Ayyub alaihi salam mandi dengan telanjang, maka lewatlah didepannya belalang 

dari emas, maka Nabi Ayyub alaihi salam segera mengambil bajunya dan melemparkannya ke 

Belalang tersebut. Sehingga Rabbnya memanggilnya : "wahai Ayyub, kenapa engkau tidak 

cukup dengan apa yang telah aku berikan, sebagaimana engkau lihat?". Nabi Ayyub alaihi 

salam menjawab : "bukan demikian, demi Kekuasaan-Mu, tidaklah aku merasa cukup dengan 

Keberkahan-Mu." 

Diriwayatkan oleh Ibrohim dari Musa bin Uqbah dari Shofwan bin Sulaim dari 'Athoo bin 

Yasaar dari Abu Huroiroh rodhiyallahu anhu dari Nabi sholallahu alaihi wa salam Beliau 

bersabda : " ketika Nabi Ayyub alaihi salam mandi dengan telanjang ".     

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu biografinya, kecuali :  

 

1.   Nama : Abu Abdillah Shofwaan bin Saliim 

 Kelahiran : 60 H dan wafat tahun 132 H 



 Negeri tinggal : Madinah 

 Komentar ulama : Tabi'i wasiith, ditsiqohkan oleh Imam Sufyan bin 

'Uyyainah, Imam Ahmad, Imam Nasa'i, Imam Abu 

Hatim, Imam al-'Ijli, Imam Ibnu Sa'ad dan Imam Ibnu 

Hibban.     

 Hubungan Rowi : 'Athoo' bin Yasaar 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. Diperbolehkannya mandi dengan telanjang. 

2. Diperbolehkannya untuk mencara rezeki, selama itu halal dan tidak 

melalaikan dari beribadah kepada Allah. 

3. Bolehnya seorang termotivasi menjadi orang kaya, selama kekayaannya 

dapat mendatangkan keberkahan dalam hidupnya. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بَاُب التَستِر ِفي الُغْسِل ِعْنَد الناسِ 
Bab 21 Menggunakan Penutup ketika Mandi  

Dihadapan Orang-Orang 

 

Penjelasan : 

 

Yakni penjelasan tentang hukum menggunakan penutup ketika mandi 

dari pandangan orang lain. Imam Ibnu Bathol dalam "Syarah Bukhori" 

mengatakan :  

 أجمع العلماء على وجوب ستر العورة عن أعين الناظرين
"para ulama bersepakat atas wajibnya menutup aurat dari pandangan manusia". 

  

Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا َعْبُد اللِه ْبُن َمْسَلَمَة ْبِن قـَْعَنٍب، َعْن  - 280 أَبَا َحد ِه، َأنْضِر، َمْوَلى ُعَمَر ْبِن ُعبَـْيِد اللَماِلٍك، َعْن أَِبي الن
َذَهْبُت ِإَلى َرُسوِل اللِه ُمرَة، َمْوَلى ُأم َهاِنٍئ بِْنِت َأِبي طَاِلٍب، َأْخبَـَرُه أَنُه، َسِمَع ُأم َهاِنٍئ بِْنَت َأِبي طَاِلٍب، تـَُقوُل: 

فَـُقْلُت: َأنَا ُأم َهاِنئٍ » َمْن َهِذِه؟«يـَْغَتِسُل َوَفاِطَمُة َتْستـُُرُه فَـَقاَل: َم َعاَم الَفْتِح فـََوَجْدتُُه ِه َوَسل َصلى اُهللا َعَليْ   
33). Hadits no. 280 

“Haddatsanaa Abdullah bin Maslamah bin Qo'nab dari Maalik dari Abin Nadhor –Maula 

Umar bin Abdullah- bahwa Abu Marroh –Maula Ummu Haani' binti Abi Thoolib 

mengabarinya bahwa ia mendengar Ummu Haani' bintu Abi Thoolib rodhiyallahu anha 

berkata : "aku hendak menemui Rasulullah sholallahu alaihi wa salam pada waktu 

penaklukan Mekkah, aku mendapatinya sedang mandi, sedangkan Faathimah rodhiyallahu 

anhu menutupi Nabi sholallahu alaihi wa salam. Nabi bersabda : "siapa ini?", aku menjawab : 

"Ummu Haani'".     

HR. Muslim no. 336  

 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

Semua perowinya telah berlalu biografinya, kecuali :  

 

1.   Nama : Abu Murroh Yaziid 

 Kelahiran : - 

 Negeri tinggal : Madinah  



 Komentar ulama : Tabi'i wasiith, ditsiqohkan oleh Imam al-'Ijli, Imam Ibnu 

Sa'ad dan Imam Ibnu Hibban.     

 Hubungan Rowi : Ummu Haani' rodhiyallahu anha adalah bekas tuannya 

dan  salah seorang gurunya, sebagaimana ditulis oleh 

Imam Al Mizzi. 

 

2.   Nama : Ummu Haani' Faakhithoh bintu Abi Tholib rodhiyallahu 

anha  

 Kelahiran : Wafat pada masa kekhalifahan Mu'awiyah rodhiyallahu 

anhu  

 Negeri tinggal : Mekkah  

 Komentar ulama : seorang Shohabiyyah yang masuk Islam, setelah 

penaklukkan Mekkah.     

 Hubungan Rowi : beliau rodhiyallahu anha bertemu dengan Rasulullah 

sholallahu alaihi wa salam pada saat penaklukkan 

Mekkah. 

 

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

Hajar)   

 

Penjelasan Hadits : 

1. Hadits ini dalil wajibnya menggunakan penutup ketika mandi dihadapan 

orang lain. 

2. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh ashabus sunnah dan dihasankan 

oleh Imam Al Albani, bahwa Nabi sholallahu alaihi wa salam bersabda :  

َيِميُنكَ اْحَفْظ َعْورََتَك ِإال ِمْن َزْوَجِتَك، َأْو َما َمَلَكْت   
"jagalah auratmu, kecuali kepada istri dan budak milikmu".  

Imam Ibnu Bathol mengatakan :  

 وأجمع العلماء على أن للرجل أن يرى عورة أهله وترى عورته
"para ulama bersepakat bahwa seorang laki-laki boleh melihat aurat keluarganya 

dan keluarganya juga boleh melihat auratnya". 

 

Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا َعْبَداُن، َقاَل: َأْخبَـَرنَا َعْبُد اللِه، َقاَل: َأْخبَـَرنَا ُسْفَياُن، َعِن اَألْعَمِش، َعْن َساِلِم ْبِن َأبِ  - 281 ي الَجْعِد، َحد
َستَـْرُت النِبي َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم َوُهَو يـَْغَتِسُل ِمَن الَجَنابَِة، «َعْن ُكَرْيٍب، َعِن اْبِن َعباٍس، َعْن َمْيُمونََة َقاَلْت: 

َحاِئِط َأِو اَألْرِض، ثُم فـََغَسَل َيَدْيِه، ثُم َصب بَِيِميِنِه َعَلى ِشَماِلِه، فـََغَسَل فَـْرَجُه َوَما َأَصابَُه، ثُم َمَسَح بَِيِدِه َعَلى ال



َر رِْجَلْيِه، ثُم َأَفاَض َعَلى َجَسِدِه الَماَء، ثُم تـََنحى، فـََغَسَل َقَدَمْيهِ تـََوضَأ ُوضُ  تَابـََعُه َأبُو َعَوانََة، َواْبُن » وَءُه ِللصَالِة َغيـْ
ْترِ  ُفَضْيٍل ِفي الس 

34). Hadits no. 281 

“haddatsanaa Abdaan ia berkata, akhbaronaa Abdullah ia berkata, akhbaronaa Sufyaan dari 

Al-A'masy dari Saalim bin Abil Ja'di dari Kuroib dari Ibnu Abbas rodhiyallahu anhu dari 

Maimunah rodhiyallahu anha beliau berkata : "aku menutupi Nabi sholallahu alaihi wa salam 

pada waktu Beliau mandi janabah. Beliau mencuci kedua tangannya, lalu mengguyurkan 

dengan tangan kanannya ke tangan kiri, lalu mencuci kemaluannya dan yang terkena mani, 

lalu mengusap tangannya ke dinding atau tanah, lalu berwudhu seperti wudhu untuk sholat, 

tanpa mencuci kakuinya, lalu mengguyurkan air keseluruh tubuhnya, lalu mentas, kemudian 

mencuci kedua kakinya". 

Abu 'Awaanah dan Ibnu Fudhoil memutaba'ahinya dalam lafadz "menutupi". 

HR. Muslim no. 337      

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu biografinya. Abu 'Awaanah dan Ibnu Fudhoil 

memutabaahi Sufyan dalam meriwayatkan dalam lafadz "aku menutupi Nabi 

sholallahu alaihi wa salam".   

 

Penjelasan Hadits : 

1. Pada hadits pertama menunjukkan bahwa anak perempuan boleh 

menutupi ayahnya yang sedang mandi, sedangkan pada hadits yang 

kedua seorang istri boleh menutupi suaminya yang sedang mandi. 

2. Keutamaan Faathimah dan Maimunah rodhiyallahu anhumaa dalam 

berkhidmat kepada Nabi sholallahu alaihi wa salam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ِإَذا اْحتَـَلَمِت الَمْرَأةُ بَاُب   
Bab 22 Jika Wanita Mimpi Basah 

 

Penjelasan : 

 

Yakni penjelasan tentang hukum jika wanita mimpi basah. Imam Ibnu 

Bathol dalam "Syarah Bukhori" berkata :  

وحكمهن حكم الرجال فى ذلكال خالف بين العلماء أن النساء إذا احتلمن ورأين الماء، أن عليهن الغسل   
"Tidak ada perselisihan dikalangan ulama bahwa wanita jika mimpi basah dan melihat 

keluar spermanya, maka wajib bagi mereka mandi dan hukumnya, seperti hukum laki-

laki (yakni wajib mandi dan semisalnya)". 

Namun al-Hafidz dalam "al-Fath" menukil adanya pendapat yang 

berbeda dari Imam Ibrohim an-Nakhoi'iy, sekalipun tentunya pendapat 

beliau adalah lemah, berdasarkan hadits yang nanti akan dibawakan oleh 

Imam Bukhori.    

  

Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا َعْبُد اللِه ْبنُ  - 282 يُوُسَف، َقاَل: َأْخبَـَرنَا َماِلٌك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأبِيِه، َعْن َزيـَْنَب بِْنِت أَِبي  َحد
 َعَلْيِه ُسوِل اللِه َصلى اهللاُ َسَلَمَة ، َعْن ُأم َسَلَمَة ُأم الُمْؤِمِنيَن أَنـَها َقاَلْت: َجاَءْت ُأم ُسَلْيٍم اْمَرَأُة أَِبي َطْلَحَة ِإَلى رَ 

ِهَي اْحتَـَلَمْت؟ فَـَقاَل َوَسلَم فَـَقاَلْت يَا َرُسوَل اللِه: ِإن اللَه َال َيْسَتْحِيي ِمَن الَحق، َهْل َعَلى الَمْرَأِة ِمْن ُغْسٍل ِإَذا 
»نـََعْم ِإَذا رََأِت الَماءَ «َرُسوُل اللِه َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم:   

35). Hadits no. 282 

“Haddatsanaa Abdullah bin Yusuf ia berkata, akhbaronaa Maalik dari Hisyaam bin Urwah 

dari Bapaknya dari Zainab binti Abi Salamah dari Ummu Salamah –Ummul Mukminin- 

rodhiyallahu anhu beliau berkata : "datang Ummu Sulaim rodhiyallahu anha isrinya Abu 

Tholhah rodhiyallahu anhu kepada Rasulullah sholallahu alaihi wa salam, belia bertanya : 

"wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak merasa enggan dari kebenaran, apakah wajib 

bagi wanita untuk mandi, jika ia mimpi basah?", Nabi sholallahu alaihi wa salam menjawab : 

"iya, jika ia melihat (bekas) spermanya".  

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

Semua perowinya telah berlalu biografinya.  

 



Penjelasan Hadits : 

1. Wajibnya mandi janabah bagi wanita jika mimpi basah dan sampai 

keluar maninya. 

2. Yang wajib untuk mandi ketika mimpi basah adalah bagi yang keluar 

mani/spermanya, adapun jika tidak sampai keluar maka tidak wajib 

mandi. Imam Ibnu Utsaimin berfatwa dalam "Liqoo'aat" sebagai berikut :  

أم سليم رضي اهللا عنها سألت النبي صلى اهللا عليه وسلم عن إذا احتلم اإلنسان ولم ير شيئاً فإنه ال غسل عليه؛ ألن 
هذه المسألة: (هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم. إذا هي رأت الماء) فقيد الجواب برؤية الماء، فإذا لم 

ليه، فالعبرة ير اإلنسان الجنابة فإنه ال غسل عليه، حتى لو شم رائحًة إن كان هناك رائحة من عرقه فإنه ال غسل ع
 بخروج المني.

"jika seorang mimpi basah dan tidak melihat (air) maka tidak wajib mandi, karena 

Ummu Sulaim rodhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi sholallahu alaihi wa 

salam tentang masalah ini : "apakah wajib bagi wanita mandi jika mimpi basah?", 

Nabi sholallahu alaihi wa salam menjawab : "iya, jika ia melihat air". Maka disini 

Nabi sholallahu alaihi wa salam mengkaitkan mandi dengan terlihatnya sperma, 

sehingga jika seorang tidak melihat sperma, maka tidak perlu mandi, sekalipun ia 

mencium bau, jika ada bau dari keringatnya, maka tidak wajib baginya mandi, 

karena yang dijadikan patokan adalah keluarnya sperma".     

3. Janganlah rasa malu menghalangi kita dari mendapatkan kebenaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بَاُب َعَرِق الُجُنِب، َوَأن الُمْسِلَم َال يـَْنُجسُ 
Bab 23 Keringatnya Orang yang Junub  

dan Seorang Muslim Tidaklah Najis 

 

Penjelasan : 

 

Yakni penjelasan tentang hukum keringat yang keluar dari orang yang 

Junub. Imam Ibnu Bathol dalam "Syarah Bukhori" mengatakan :  

والحائضوال خالف بين الفقهاء فى طهارة عرق الجنب   
"Tidak ada perselisihan dikalangan ulama Fiqih tentang kesucian keringatnya orang 

yang Junub dan Haidh".  

 Begitu juga dengan anggota tubuh seorang Muslim, hukumnya juga suci, 

adapun orang kafir, maka yang rajih anggota tubuhnya juga suci dan telah 

terjadi perbedaan pendapat berkaitan dengan kesucian tubuh orang kafir, 

kami telah melakukan pembahasannya ditempat lain. Imam Ibnu Bathol 

menukil dari Imam Ibnul Mundzir yang berkata :  

 وكذلك عرق اليهودى، والنصرانى، والمجوسى عندى طاهر
"demikian juga keringatnya orang Yahudi, Nashroni dan Majusi, menurutku suci". 

 

Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا َعِلي ْبُن  - 283 ثـََنا َبْكٌر، َعْن َأِبي رَاِفٍع، َعْن َحد ثـََنا ُحَمْيٌد، َقاَل: َحد ثـََنا َيْحَيى، َقاَل: َحد ِه، قَاَل: َحدَعْبِد الل
َرَة َأن النِبي َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َلِقَيُه ِفي بـَْعِض َطرِيِق الَمِديَنِة َوُهَو ُجُنٌب، َفانْ  ِمْنُه، َفَذَهَب  َخَنْستُ أَِبي ُهَريـْ

ى َغْيِر َطَهارٍَة، َقاَل: ُكْنُت ُجُنًبا، َفَكرِْهُت َأْن ُأَجاِلَسَك َوأَنَا َعلَ » َأْيَن ُكْنَت يَا َأبَا ُهَريـَْرةَ «َفاْغَتَسَل ثُم َجاَء، فَـَقاَل: 
»ُسْبَحاَن اللِه، ِإن الُمْسِلَم َال يـَْنُجسُ «فـََقاَل:   

36). Hadits no. 283 

“Haddatsanaa Ali bin Abdullah ia berkata, haddatsanaa Yahya ia berkata, haddatsanaa 

Humaid ia berkata, haddatsanaa Bakr dari Abi Roofi' dari Abi Huroiroh rodhiyallahu anhu 

bahwa Nabi sholallahu alaihi wa salam berpapasan dengannya di sebuah jalan di kota 

Madinah, sedangkan Abu Huroiroh rodhiyallahu anhu dalam keadaan junub, maka aku 

berpaling dan segera pulang ke rumah, aku mandi, baru kemudian mendatangi Nabi sholallahu 

alaihi wa salam. Rasulullah sholallahu alaihi wa salam berkata : "kemana engkau tadi? Ya 

Abu Huroiroh". Aku menjawab : "aku tadi sedang junub dan aku tidak suka bermajelis dengan 



engkau, sedangkan aku dalam kondisi tidak suci". Maka Nabi sholallahu alaihi wa salam pun 

menimpali : "Subhanallah, seorang Muslim tidaklan najis". 

HR. Muslim no. 371  

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

Semua perowinya telah berlalu biografinya. Yahya adalah Ibnu Sa'id al-Qoththoon, 

Humaid adalah ath-Thowiil, Bakr adalah Ibnu Abdillah al-Muzaniy. Humaid, Bakr 

dan Abu Roofi' adalah para tabi'in.     

 

Penjelasan Hadits : 

1. Sucinya tubuh seorang Muslim. 

2. Rasulullah sholallahu alaihi wa salam adalah orang yang senantiasa 

berprasangka baik kepada orang lain, sehingga ketika melihat 

sahabatnya ada yang berpaling saat berpapasan dengannya, Beliau 

melakukan konfirmasi dulu, apa alasannya berpaling. Begitulah 

seharusnya sikap seorang Muslim kepada saudaranya. 

3. Dianjurkannya bertasbih ketika takjub atau keheranan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بَاٌب الُجُنُب َيْخُرُج َويَْمِشي ِفي السوِق َوَغْيرِهِ 
Bab 24 Orang yang Junub Keluar Rumah dan Berjalan di 

Pasar serta Aktivitas Lainnya 

 

Penjelasan : 

 

Yakni penjelasan tentang hukum bagi orang yang junub untuk 

melakukan aktivitas kesehariannya dalam kondisi dirinya belum bersuci. 

Disini Imam Bukhori ingin menyanggah perkataan sebagian ulama yang 

mewajibkan bagi orang yang junub ketika akan melakukan aktivitas lainnya 

agar bersuci terlebih dahulu, minimal dengan berwudhu seperti wudhu untuk 

sholat.  

Imam Ibnu Bathol dalam "Syarah Bukhori" menukil dari Sa'ad bin Abi 

Waqqoosh rodhiyallahu anhu, Ibnu Abbas rodhiyallahu anhu, Athoo' dan al-

Hasan tentang wajibnya bagi orang yang junub untuk berwudhu terlebih 

dahulu, sebelum ia keluar memenuhi kebutuhannya. Namun hadits yang 

nanti akan dibawakan oleh Imam Bukhori daam bab ini, menunjukkan 

bahwa orang yang junub tidak wajib baginya mandi atau berwudhu terlebih 

dahulu sebelum melakukan aktivitasnya. 

 

Berkata Imam Bukhori : 

»َيْحَتِجُم الُجُنُب، َويـَُقلُم َأْظَفارَُه، َوَيْحِلُق رَْأَسُه، َوِإْن َلْم يـَتَـَوضأْ «َوَقاَل َعطَاٌء:   
“Athoo' berkata : 'orang yang junub boleh berbekam, memotong kuku dan mencukur rambut, 

sekalipun belum berwudhu'.  

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

Atsar ini disambungkan sanadnya oleh Imam Abdur Rozaq dalam "al-

Mushonnaf" (no. 1091-cet. Al-Maktabul Islami) dari jalan Ibnu Juraij, beliau berkata 

:  

نـََعْم، َوَما َذاَك َأْي «َوَيطِلي بَالنـْورَِة َويـَُقلُم َأْظَفارَُه، َوَيْحِلُق رَْأَسُه َوَلْم يـَتـََوضْأ؟ َقاَل: قـُْلُت ِلَعطَاٍء: اْلُجُنُب َيْحَتِجُم 
»َلَعْمِري َويـَتَـَعجبُ   

 “aku bertanya kepada 'Athoo' : 'seorang yang junub bolehkan berbekam, memakai pitek, 

memotong kuku, memotong rambut, tanpa berwudhu terlebih dahulu?', Athoo' menjawab : 'iya 



boleh, demikian juga aktivitas lainnya' lalu beliau terheran-heran (dengan pertanyaanku-

pent.)".   

 

Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا - 284 اٍد، َقاَل: َحدثـََنا َعْبُد اَألْعَلى ْبُن َحم أََنَس ْبَن  َحد ثـََنا َسِعيٌد، َعْن قـََتاَدَة، َأن يَزِيُد ْبُن ُزرَْيٍع، َقاَل: َحد
ثـَُهْم َأن نَِبي اللِه َصلى ا َم َكاَن َماِلٍك َحدَلِة الَواِحَدِة، َوَلُه يـَْوَمِئٍذ ِتْسُع «هللاُ َعَلْيِه َوَسل َيُطوُف َعَلى ِنَسائِِه، ِفي الليـْ

»ِنْسَوةٍ   
37). Hadits no. 284 

“Haddatsanaa Abdul A'laa bin Hammaad ia berkata, haddatsanaa Yazid bin Zurai' ia 

berkata, haddatsanaa Sa'id dari Qotadah bahwa Anas bin Malik menceritakan kepada mereka 

bahwa Nabi sholallahu alaihi wa salam menggilir istri-istrinya dalam satu malam, pada waktu 

itu Beliau memiliki 9 orang istri".     

HR. Muslim no. 309  

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

Semua perowinya telah berlalu biografinya, kecuali :  

 

1.   Nama : Abu Muawiyyah Yaziid bin Zurai'  

 Kelahiran : lahir 101 H dan wafat 182 H di Bashroh 

 Negeri tinggal : Bashroh  

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Ma'in, Imam 

Abu Hatim,  Imam Nasa'I , Imam Ibnu Sa'ad dan Imam 

Ibnu Hibban.     

 Hubungan Rowi : Sa'id  adalah  salah seorang gurunya dan tinggal 

senegeri dengannya, sebagaimana ditulis oleh Imam Al 

Mizzi. 

 

2.   Nama : Abun Nadhor Sa'id bin Abi 'Aruubah   

 Kelahiran : Wafat 156 atau 157 H  

 Negeri tinggal : Bashroh  

 Komentar ulama : Tabi'i shoghir, ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma'in, Imam 

Abu Zur'ah dan Imam Nasa'i.     

 Hubungan Rowi : beliau adalah muridnya Qotadah yang paling atsbat. 

 

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

Hajar)   

 



Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا َعياٌش، َقاَل:  - 285 َرَة َقاَل: َحد ثـََنا ُحَمْيٌد، َعْن َبْكٍر، َعْن أَِبي رَاِفٍع، َعْن َأِبي ُهَريـْ ثـََنا َعْبُد اَألْعَلى، َحد َحد
تـَْيُت َفاْنَسَلْلُت، َفأَ َلِقَيِني َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َوأَنَا ُجُنٌب، َفَأَخَذ ِبَيِدي، َفَمَشْيُت َمَعُه َحتى قـََعَد، 

ُسْبَحاَن اللِه يَا أَبَا ِهر «فـَُقْلُت َلُه، فَـَقاَل:  ،»أَْيَن ُكْنَت يَا َأبَا ِهر «الرْحَل، َفاْغَتَسْلُت ثُم ِجْئُت َوُهَو قَاِعٌد، فـََقاَل: 
»ِإن الُمْؤِمَن َال يـَْنُجسُ   

38). Hadits no. 285 

“Haddatsanaa 'Ayyaasy ia berkata, haddatsanaa Abdul A'laa, haddatsanaa Humaid dari Bakr 

dari Abi Roofi' dari Abi Huroiroh rodhiyallahu anhu beliau berkata : "aku bertemu Rasulullah 

sholallahu alaihi wa salam dan kondisi aku sedang junub, lalu Nabi sholallahu alaihi wa 

salam menggandeng tanganku, maka aku berjalan bersama Beliau sampai Nabi sholallahu 

alaihi wa salam duduk, lalu aku keluar sebentar, aku menemui seseorang, lalu aku mandi, 

kemudian datang dan Nabi sholallahu alaihi wa salam sedang duduk, lalu berkata : "kemana 

saja engkau Ya Abu Huroiroh?", aku menjawab kepada Beliau (bahwa aku tadi junub). Maka 

Nabi sholallahu alaihi wa salam bersabda : "Subhanallah, ya Abu Huroiroh, sesungguhnya 

seorang mukmin tidak najis".  

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

Semua perowinya telah berlalu biografinya, kecuali :  

 

1.   Nama : Abul Waliid 'Ayyaasy ibnul Waliid   

 Kelahiran : lahir 226 H 

 Negeri tinggal : Bashroh  

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Abu Hatim dan Imam Ibnu 

Hibban.  Imam Abu Dawud menilainya, shoduq.   

 Hubungan Rowi : Abdul A'laa   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. Bolehnya orang yang junub untuk melakukan aktivitas kesehariannya, 

tanpa, mandi terlebih dahulu. 

2. Boleh mengulangi jima' kepada istrinya, tanpa mandi junub terlebih 

dahulu.  

 



ُنونَِة الُجُنِب ِفي البَـْيِت، ِإَذا تـََوضَأ قَـْبَل  َأْن يـَْغَتِسلَ بَاُب َكيـْ  
Bab 25 Orang yang Junub Tinggal di Rumah, jika Ia telah 

Berwudhu sebelum Mandi 

 

Penjelasan : 

 

Yakni penjelasan tentang hukum orang yang Junub, namun tidak 

segera mandi dan ia tinggal di rumah beberapa lama, hanya sekedar 

berwudhu saja. 

 

Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا ِهَشاٌم، َوَشْيَباُن، َعْن َيْحَيى ْبِن َأِبي َكِثيٍر، َعْن أَِبي َسَلَمَة، قَالَ  - 286 ثـََنا َأبُو نـَُعْيٍم، َقاَل: َحد َسَأْلتُ َحد : 
َلْت: نـََعْم َويـَتَـَوضأُ "َأَكاَن النِبي َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم يـَْرُقُد َوُهَو ُجُنٌب؟ َقاَعاِئَشَة "   

39). Hadits no. 286 

“Haddatsanaa Abu Nu'aim ia berkata, haddatsanaa Hisyaam dan Syaibaan dari Yahya bin 

Abi Katsiir dari Abi Salamah ia berkata : 'aku bertanya kepada 'Aisyah rodhiyallahu anha, 

apakah Nabi sholallahu alaihi wa salam pernah tidur dalam kondisi junub?', Aisyah 

rodhiyallahu anha menjawab : "iya, Beliau berwudhu (terlebih dahulu)".  

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

Semua perowinya telah berlalu biografinya. Hisyaam adalah ad-Dustuwa'iy, 

sedangkan Syaibaan adalah ibnu Abdir Rokhmaan.      

 

Penjelasan Hadits : 

1. Dianjurkannya berwudhu sebelum tidur dan kami memiliki artikel 

pembahasan tersendiri mengenai bab ini. 

2. Bolehnya seorang yang junub tinggal atau tidur di rumah dalam kondisi 

belum mandi janabah. 

 

 

 

 

 

 

 



 بَاُب نـَْوِم الُجُنبِ 
Bab 26 Tidurnya Orang yang Junub 

 

Penjelasan : 

 

Yakni penjelasan tentang hukum apakah orang yang junub boleh tidur, 

tanpa mandi janabah terlebih dahulu?. Sebagian ulama mengatakan 

hendaknya ia wudhu terlebih dahulu sebelum tidur dan pada bab berikutnya, 

Imam Bukhori akan membahas masalah berwudhu sebelum tidur. Namun 

jika muncul pertanyaan lagi, apakah seorang yang junub, ia belum mandi 

dan wudhu, bolehkan baginya tidur?, maka yang rajih adalah boleh baginya 

tidur, tanpa mandi atau berwudhu terlebih dahulu.  

Imam Ibnu Bathool dalam Syarah Bukhori menukil beberapa 

perkataan ulama yang membolehkan orang yang junub tidur, tanpa 

berwudhu terlebih dahulu, kata beliau :  

وروى عن سعيد بن المسيب أنه قال: إن شاء أن ينام قبل أن يتوضأ، وإليه ذهب أبو يوسف، فقال: ال بأس أن ينام الجنب 
من حال الجنابة إلى حال الطهارة قبل أن يتوضأ، ألن الوضوء ال يخرجه  

"diriwayatkan dari Sa'id ibnul Musayyib bahwa beliau berkata : 'jika ia mau dapat tidur, 

sebelum berwudhu'. Dan ini juga pendapat Abu Yusuf, beliau berkata : 'tidak mengapa 

orang yang junub tidur, sebelum berwudhu, karena wudhu tidak merubah dari kondisi 

janabah menjadi suci'.    

Hujjah para ulama yang berpendapat bahwa tidak wajib bagi orang yang 

mau tidur untuk berwudhu terlebih dahulu adalah sebuah hadits dari Ummul 

Mukminin Aisyah rodhiyallahu anha, dimana beliau berkata :  

»ُيْجِنُب ُثم يـََناُم َوَال َيَمس َماًء َحتى يـَُقوَم بـَْعَد َذِلَك فـَيَـْغَتِسلَ «اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم  َكاَن َرُسوُل اللِه َصلى  
"Rasulullah sholallahu alaihi wa salam pernah junub lalu tidur dan belum menyentuh air, 

sampai Beliau bangun, kemudian baru mandi janabah" (HR. Ibnu Majah, dishahihkan oleh 

Imam al-Albani).  

 

Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا اللْيُث، َعْن نَاِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َأن ُعَمَر ْبَن الَخطاِب، َسَأَل َرسُ  - 287 ثـََنا قـُتَـْيَبُة، َقاَل: َحد ِه َحدوَل الل
ْليَـْرُقْد َوُهَو ُجُنبٌ «َحُدنَا َوُهَو ُجُنٌب؟ َقاَل: َأيـَْرُقُد أَ َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم  »نـََعْم ِإَذا تـََوضأَ َأَحدُُكْم، فـَ  

 



40). Hadits no. 287 

“Haddatsanaa Qutaibah ia berkata, haddatsanaa al-Laits dari Naafi' dari Ibnu Umar 

rodhiyallahu anhu bahwa Umar bin Khothob rodhiyallahu anhu pernah bertanya kepada 

Rasulullah sholallahu alaihi wa salam : "apakah kami boleh tidur dalam kondisi junub?", Nabi 

sholallahu alaihi wa salam menjawab : "iya, jika kalian telah berwudhu, maka silakan tidur 

dalam kondisi junub". 

HR. Muslim no. 306     

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

Semua perowinya telah berlalu biografinya.      

 

Penjelasan Hadits : 

1. Dianjurkannya berwudhu sebelum tidur dan kami memiliki artikel 

pembahasan tersendiri mengenai bab ini. 

2. Bolehnya seorang yang junub tidur, sekalipun dalam kondisi janabah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بَاُب الُجُنِب يـَتَـَوضأُ ثُم يـََنامُ 
Bab 27 Orang yang Junub Berwudhu lalu baru Tidur 

 

Penjelasan : 

 

Yakni penjelasan tentang hukum bagi orang yang junub, ketika 

bermaksud hendak tidur tanpa mandi janabah terlebih dahulu, maka 

hendaknya ia berwudhu sebelum tidur. Dan telah berlalu hukum berwudhu 

ini, yakni yang rajih adalah sunnah bukan wajib. Imam Ibnu Bathool dalam 

Syarah Bukhori mengatakan :  

 وشذ أهل الظاهر، فأوجبوا عليه الوضوء فرًضا، وهذا قول مهجور لم يتابعهم عليه أحد، فال معنى له
"Ahlu dhohir berpendapat ganjil, mereka mewajibkan wudhu (bagi orang junub yang 

hendak tidur), ini adalah pendapat yang hendaknya diabaikan saja, karena tidak ada 

yang mengikuti pendapat ini".  

Namun kami mendapati bahwa Imam Ibnu Hazm sebagai salah satu 

Aimah madzhab dhohiri, berpendapat sama seperti jumhur ulama, yakni 

beliau berkata dalam kitabnya "al-Muhalla" (masalah no. 270) :  

 َوُيْسَتَحب لِْلُجُنِب إْن َأرَاَد اَألْكَل َأْو النـْوَم َأْو الشْرَب َأْن يـَتـََوضأَ 
"disunnahkan bagi orang yang junub jika hendak makan, tidur atau minum 

untuk berwudhu terlebih dahulu".  

 

Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا اللْيُث، َعْن ُعبَـْيِد اللِه ْبِن َأِبي َجْعَفٍر، َعْن ُمَحمِد ْبنِ  - 288 ثـََنا َيْحَيى ْبُن ُبَكْيٍر، َقاَل: َحد ْحَمِن،  َحدَعْبِد الر
ِإَذا َأرَاَد َأْن يـََناَم، َوُهَو ُجُنٌب، َغَسَل فـَْرَجُه، «َعَلْيِه َوَسلَم  ْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: َكاَن النِبي َصلى اهللاُ َعْن عُ 

»َوتـََوضَأ ِللصَالةِ   
41). Hadits no. 288 

“Haddatsanaa Yahya bin Bukair ia berkata, haddatsanaa al-Laits dari Ubaidillah bin Abi 

Ja’far dari Muhammad bin Abdur Rokhman dari Urwah dari Aisyah rodhiyallahu anha beliau 

berkata : “Nabi sholallahu alaihi wa salam jika hendak tidur dalam kondisi junub, biasanya 

Beliau mencuci kemaluannya, lalu berwudhu seperti wudhu untuk sholat”. 

HR. Muslim no. 305     

 

 



Penjelasan biografi perowi hadits : 

Semua perowinya telah berlalu biografinya, kecuali :  

 

1.   Nama : Abu Bakar Ubaidillah bin Abi Ja’far 

 Kelahiran : wafat 132 H atau setelahnya 

 Negeri tinggal : Mesir  

 Komentar ulama : Tabi’i shogghir. Ditsiqohkan oleh Imam Abu Hatim,  

Imam Nasa'I , Imam Ibnu Sa'ad, Imam al-‘Ijli dan Imam 

Ibnu Hibban. Imam Ahmad menilainya, laisa bihi ba’sun.    

 Hubungan Rowi : Muhammad bin Abdur Rokhman adalah  salah seorang 

gurunya, sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

2.   Nama : Abul Aswad Muhammad bin Abdur Rokhman bin Naufal   

 Kelahiran : Wafat 130-an H lebih  

 Negeri tinggal : Madinah  

 Komentar ulama : Tabi'i shoghir, ditsiqohkan oleh Imam Abu Hatim, Imam 

Nasa’i, Imam Ibnu Sa’ad, Imam Ibnu Syahiin dan Imam 

Ibnu Hibban.     

 Hubungan Rowi : Muhammad bin Abdur Rokhman 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)   

 

Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا ُجَوْيرِيَُة، َعْن نَاِفٍع، َعْن َعْبِد اللِه، َقاَل: اْستَـْفَتى ُعمَ  - 289 ثـََنا ُموَسى ْبُن ِإْسَماِعيَل، َقاَل: َحد َحد ِبيُر الن
»نـََعْم ِإَذا تـََوضأَ «َأَحُدنَا َوُهَو ُجُنٌب؟ َقاَل: َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َأيـََناُم   

42). Hadits no. 289 

“Haddatsanaa Musa bin Ismail ia berkata, haddatsanaa Juwairiyyah dari Naafi’ dari 

Abdullah ia berkata, Umar rodhiyallahu anhu pernah meminta fatwa kepada Nabi sholallahu 

alaihi wa salam, apakah kami boleh tidur dalam kondisi junub?, Nabi sholallahu alaihi wa 

salam menjawab : “iya, jika engkau berwudhu (terlebih dahulu)”.    

 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

Semua perowinya telah berlalu biografinya. 

  

 



Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا َعْبُد اللِه ْبُن يُوُسَف، َقاَل: َأْخبَـَرنَا َماِلٌك، َعْن َعْبِد  - 290 ُه َحدِه  ْبِن ُعَمَر، َأنِه ْبِن ِديَناٍر، َعْن َعْبِد اللالل
 ُه ُتِصيُبُه الَجَنابَُة ِمَن اللَم َأنى اُهللا َعَلْيِه َوَسلِه َصلاِب ِلَرُسوِل اللِه َقاَل: ذََكَر ُعَمُر ْبُن الَخطَقاَل َلُه َرُسوُل الل ْيِل، فـَ

 ى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَنمْ «§َم َصل ْأ َواْغِسْل ذََكَرَك، ثُمتـََوض«  
43). Hadits no. 290 

“Haddatsanaa Abdullah bin Yusuf ia berkata, akhbaronaa Maalik dari Abdullah bin Diinaar 

dari Abdullah bin Umar bahwa beliau berkata : “Umar bin Khothob rodhiyallahu anhu 

berkata kepada Rasulullah sholallahu alaihi wa salam bahwa dirinya junub pada malam hari, 

maka Rasulullah sholallahu alaihi wa salam berkata kepadanya : “Berwudhulah dan cuci 

kemaluanmu, lalu baru tidur”.     

 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

Semua perowinya telah berlalu biografinya. 

 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Orang yang junub dan hendak tidur terlebih dahulu, maka ia mencuci 

kemaluannya dan berwudhu untuk sholat. 

2. Hadits tentang berwudhu sebelum tidur bagi orang yang junub datang 

dari fatwa dan perbuatan Nabi sholallahu alaihi wa salam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بَاٌب: ِإَذا التـََقى الِخَتانَانِ 
Bab 28 Jika 2 Khitan Bertemu 

 

Penjelasan : 

 

Yakni 2 khitan maksudnya adalah 2 alat kelamin, milik laki-laki dan 

wanita. Bab ini menjelaskan hukum apabila seorang laki-laki berhubungan 

dengan istrinya, dimana kedua kemaluan mereka saling bertemu, maka 

inilah yang dinamakan dengan janabah.  

 

Berkata Imam Bukhori : 

َتاَدَة، َعنِ  - 291 ثـََنا َأبُو نـَُعْيٍم، َعْن ِهَشاٍم، َعْن قـَ ثـََنا ِهَشاٌم، ح وَحد ثـََنا ُمَعاُذ ْبُن َفَضاَلَة، َقاَل: َحد الَحَسِن، َحد 
َجَلَس بـَْيَن ُشَعِبَها اَألْرَبِع، ثُم َجَهَدَها ِإَذا « َعَلْيِه َوَسلَم َقاَل: َعْن َأِبي رَاِفٍع، َعْن أَِبي ُهَريـَْرَة َعِن النِبي َصلى اهللاُ 

ثـََنا قـََتاَدُة، » فـََقْد َوَجَب الَغْسلُ  ثـََنا أَبَاُن، َقاَل: َحد تَابـََعُه َعْمُرو ْبُن َمْرُزوٍق، َعْن ُشْعَبَة، ِمثْـَلُه َوَقاَل ُموَسى: َحد
َلهُ   َأْخبَـَرنَا الَحَسُن ِمثـْ

44). Hadits no. 291 

“Haddatsanaa Mu’adz bin Fadhoolah ia berkata, haddatsanaa Hisyaam (ganti sanad). 

Haddatsanaa Abu Nu’aim dari Hisyaam dari Qotadah dari al-Hasan dari Abi Roofi’ dari Abu 

Huroiroah rodhiyallahu anhu dari Nabi sholallahu alaihi wa salam Beliau Bersabda : “Jika 

seorang telah duduk  diatas 4 anggota tubuh (yakni kedua kaki dan kedua paha-pent.), lalu ia 

bersungguh-sungguh, maka telah wajib mandi”. 

‘Amr bin Marzuuq memutaba’ah dari Syu’bah semisalnya. Musa berkata : haddatsanaa Abaan 

ia berkata, haddatsanaa Qotadah, akhbaronaa al-Hasan semisalnya. 

HR. Muslim no. 348     

 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

Semua perowinya telah berlalu biografinya, kecuali :  

 

1.   Nama : Abu Utsman ‘Amr bin Marzuuq 

 Kelahiran : wafat 224 H 

 Negeri tinggal : Bashroh  

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Abu Hatim,  Imam Ibnu Sa’ad, 

Imam dan Imam Ibnu Hibban. Imam as-Saajiy dan 



Imam Daruquthni menilainya, shoduq. Sedangkan 

beberapa Aimah mendhoiifkannya seperti Imam Ali ibnul 

Madini, Imam al-‘Ijli dan Imam al-Hakim.    

 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. Orang yang telah berhubungan badan, maka wajib baginya mandi. 

2. Yang dimaksud dengan bertemunya dua khitan adalah seperti timba 

masuk ke sumur. Dalam riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang 

dishahihkan oleh Imam al-Albani dari Ummul Mukminin Aisyah 

rodhiyallahu anha bahwa beliau berkata : 

َتَسْلَناِإَذا َجاَوَز الِخَتاُن الِخَتاَن َوَجَب الُغْسُل، فَـَعْلُتُه َأنَا َوَرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َفاغْ   
“jika khitan laki-laki telah melampui khitan wanita, maka wajib mandi, aku dan 

Rasulullah sholallahu alaihi wa salam melakukan hal itu, lalu kami pun mandi (junub)”. 

3. Apabila telah dilakukan hubungan badan, namun tidak sampai keluar 

mani, apakah juga wajib mandi? Jawabannya ada di bab selanjutnya –In 

Syaa Allah-. 

4. Hadits ini isyarat bahwa wanita juga dikhitan seperti laki-laki. Syaikh 

Sayyid Sabiq dalam “Fiqhus Sunnah” berkata : 

 وأما المرأة فيقطع الجزء االعلى من الفرج بالنسبة لها
"adapun wanita, maka dipotong bagian atas kemaluannya”. 

Dan dalil tentang dikhitannya wanita juga terdapat dalam hadits riwayat 

Imam Abu Dawud dalam “Sunannya” serta selainnya dengan sanad yang 

dishahihkan oleh Imam al-Albani dari jalan Ummu ‘Athiyyah al-Anshoriy 

rodhiyallahu anha beliau berkata : 

َال تـَْنِهِكي َفِإن َذِلَك َأْحَظى ِلْلَمْرَأِة، «ى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم: ًة َكاَنْت َتْخِتُن بِاْلَمِديَنِة فَـَقاَل َلَها النِبي َصل َأن اْمَرأَ 
»َوَأَحب ِإَلى اْلبَـْعلِ   

“seorang wanita berkhitan di Madinah, maka Nabi sholallahu alaihi wa salam bersabda 

kepadanya : “jangan engkau berlebihan dalam memotongnya, karena itu lebih bermanfaat 

bagi wanita dan lebih disukai suaminya”. 



Adapun hukum khitan bagi wanita, maka Imam al-Khothobi dalam 

“’Aunul Maubud” (14/124-cet. Darul Kutubil ‘Ilmiyyah) berkata : 

ْكَثر اْلُعَلَماء َوبـَْعض َوْجٍه ِللشاِفِعيِة َال َيِجب ِفي َحّق النَساء ، َوُهَو الِذي َأْورََدُه َصاِحب اْلُمْغِني َعْن َأْحَمد ، َوَذَهَب أَ  َوِفي
 الشاِفِعية ِإَلى أَنُه لَْيَس ِبَواِجٍب .

 

"dalam salah satu pendapat Syafi’iyyah khitan tidak wajib bagi wanita, inilah yang 

dikatakan oleh penulis kitab al-Mughni dari Imam Ahmad dan ini adalah pendapat 

kebanyakan ulama dan sebagian Syafi’iyyah bahwa khitan untuk wanita tidak 

wajib”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الَمْرَأةِ بَاُب َغْسِل َما ُيِصيُب ِمْن فَـْرِج   
Bab 29 Mandi karena Mengenai Kemaluan Wanita 

 

Penjelasan : 

 

Dalam bab ini Imam Bukhori ingin mengangkat hukum mandi bagi 

seorang yang berhubungan badan dengan istrinya, namun belum sempat 

keluar maninya, apakah tetap wajib baginya mandi atau tidak wajib? 

Nanti –In Syaa Allah- Imam Bukhori akan membawakan perkataan 

sahabat yang memandang bahwa orang yang berhubungan badan, namun 

tidak keluar maninya, maka tidak perlu mandi, cukup baginya berwudhu. Hal 

ini dikatakan sahabat Utsman bin Affan, Ali bin Abi Tholib, Zubair bin 

Awwam, Tholhah bin Ubaidillah dan Ubay bin Ka’ab rodhiyallahu anhum 

ajma’in. Jadi para sahabat berselisih pendapat tentang wajibnya mandi bagi 

orang yang berhubungan badan, namun tidak sampai keluar maninya.  

Namun pendapat yang rajih adalah wajibnya mandi karena 

berhubungan badan, yakni ketika kemaluan laki-laki sudah masuk kedalam 

kemaluan istrinya, sekalipun tidak sampai keluar maninya. Imam Ibnu 

Bathol dalam “Syarah Bukhori” berkata : 

القول بهذا الحديث. قال ابن القصار: وأجمع التابعون ومن بعدهم على  
وإذا كان فى المسألة قوالن بعد انقراض الصحابة، ثم أجمع العصر الثانى بعدهم على أحد القولين، كان ذلك مسقطًا 

 للخالف قبله ويصير ذلك إجماًعا، وإجماع األعصار عندنا حجة كإجماع الصحابة
"Ibnul Qoshoor berkata : ‘para tabi’in bersepakat dan ulama setelah mereka untuk 

mengamalkan hadits ini (yakni hadits di bab sebelumnya-pent.)’. 

Permasalahan ini pada kurun sahabat ada 2 pendapat, kemudian generasi kedua 

(Tabi’in) bersepakat untuk mengambil salah satu pendapat (yakni wajibnya mandi 

karena berhubungan badan, sekalipun tidak sampai keluar maninya-pent.). maka hal ini 

sebagai pemutus terhadap perselisihan sebelumnya dan menjadi sebuah ijma. Dan 

ijmanya para tabi’in menurut kami adalah hujjah, sebagaimana ijmanya para sahabat’. 

Jadi kesimpulannya, wajib bagi seorang yang berhubungan badan 

baik laki-laki dan wanita, sekalipun tidak sampai keluar maninya. Hal ini 

diperkuat juga dengan hadits riwayat Imam Muslim dalam Shahihnya (no. 

348) dari jalan Mathor dari al-Hasan dari Abi Roofi’ dari Abu Huroiroh 

rodhiyallahu anhu bahwa Nabi sholallahu alaihi wa salam bersabda : 

َوِفي َحِديِث َمَطٍر َوِإْن َلْم يـُْنِزلْ » ِإَذا َجَلَس بـَْيَن ُشَعِبَها اْألَْرَبِع ثُم َجَهَدَها، فـََقْد َوَجَب َعَلْيِه اْلُغْسلُ «  



“Jika seorang telah menduduki 4 anggota tubuh wanita, lalu bersungguh-sungguh (berjima’), 

maka wajib baginya mandi”. Dalam riwayat Mathor : “sekalipun tidak sampai keluar 

maninya”. 

  

Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا َعْبُد الَواِرِث، َعِن الحُ  - 292 ثـََنا َأبُو َمْعَمٍر، َحد َعَطاَء ْبَن َحد َسْيِن، قَاَل: َيْحَيى، َوَأْخبَـَرِني أَبُو َسَلَمَة، َأن
، َأْخبَـَرُه َأنُه، َسَأَل ُعْثَماَن ْبنَ  زَْيَد ْبَن َخاِلٍد الُجَهِني اَن فـََقاَل: َأرََأْيَت  َيَساٍر، َأْخبَـَرُه َأنُجُل اْمَرَأتَُه َعفِإَذا َجاَمَع الر

َلْم يُْمِن؟ قَ  َقاَل ُعْثَماُن: َسِمْعُتُه ِمْن َرُسوِل اللِه َصلى » يـَتَـَوضُأ َكَما يـَتَـَوضأُ ِللصَالِة َويـَْغِسُل ذََكَرهُ «اَل: ُعْثَماُن: فـَ
َر ْبَن الَعواِم، َوَطْلَحَة بْ  َن ُعبَـْيِد اللِه، َوأَُبي ْبَن َكْعٍب اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم َفَسَأْلُت َعْن َذِلَك َعِلي ْبَن أَِبي َطاِلٍب، َوالزبـَيـْ

ُهْم  - َرُه َأن َأبَا أَ  - َرِضَي اللُه َعنـْ يوَب َفَأَمُروُه ِبَذِلَك. َقاَل: َيْحَيى، َوَأْخبَـَرِني َأبُو َسَلَمَة، َأن ُعْرَوَة ْبَن الزبـَْيِر َأْخبـَ
َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلمَ  َأْخبَـَرُه َأنُه َسِمَع َذِلَك ِمْن َرُسوِل اللهِ   

45). Hadits no. 292 

“Haddatsanaa Abu Ma’mar, haddatsanaa Abdul al-Waarits dari al-Khusain ia berkata, 

Yahya dan akhabaroniy Abu Salamah bahwa ‘Athoo’ bin Yasaar mengabarinya bahwa Zaid 

bin Khoolid al-Juhaniy mengabarinya bahwa dia bertanya kepada Utsman bin Affan 

rodhiyallahu anhu : ‘bagaimana pendapatmu jika seorang berjima’ dengan istrinya, namun 

tidak sampai keluar maninya?’, Utsman rodhiyallahu anhu menjawab : “berwudhulah, 

sebagaimana engkau berwudhu untuk sholat, lalu cucilah kemaluanmu. Aku mendengar ini 

dari Rasulullah sholallahu alaihi wa salam”. Lalu Zaid berkata : ‘aku bertanya lagi tentang 

hal tersebut kepada Ali bin Abi Tholib, Zubair bin al’-’Awwaam, Tholhah bin Ubaidillah dan 

Ubay bin Ka’ab rodhiyallahu anhum, lalu mereka memerintahkan hal tersebut’. 

Al-Khusain berkata, Yahya dan Abu Salamah mengabariku bahwa Urwah bin Zubair 

mengabarinya bahwa Abu Ayyub rodhiyallahu anhu mengabarinya bahwa dirinya mendengar 

Rasulullah sholallahu alaihi wa salam mengatakan hal tersebut.  

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

Semua perowinya telah berlalu biografinya.  

 

 

 

 

 

 



Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا َيْحَيى، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َقاَل: َأْخبَـَرِني أَِبي َقاَل: َأْخبَـَرِني َأبُو  - 293 ٌد، َحدثـََنا ُمَسد وَب، َقاَل: َحدأَي
يـَْغِسُل َما َمس الَمْرَأَة : «َأْخبَـَرِني أَُبي ْبُن َكْعٍب، َأنُه َقاَل يَا َرُسوَل اللِه: ِإَذا َجاَمَع الرُجُل الَمْرَأَة فـََلْم يـُْنِزْل؟ َقالَ 

نا ِالْخِتَالِفِهمْ الَغْسُل َأْحوَ «َقاَل أَبُو َعْبِد اللِه: » ِمْنُه، ُثم يـَتَـَوضأُ َوُيَصلي َما بـَيـُط، َوَذاَك اآلِخُر، َوِإن«  
46). Hadits no. 293 

“Haddatsanaa Musaddad, haddatsanaa Yahya dari Hisyaam bin Urwah ia berkata, 

akhbaroniy Bapakku ia berkata, akhbaroni Abu Ayyub rodhiyallahu anhu ia berkata 

akhbaroni Ubay bin Ka’ab rodhiyallahu anhu bahwa ia bertanya kepada Nabi sholallahu 

alaihi wa salam : “wahai Rasulullah, jika seorang berjima’ dengan istrinya, namun tidak 

sampai keluar mani?”. Nabi sholallahu alaihi wa salam menjawab : “mandi karena menyentuh 

wanita, lalu berwudhu dan baru sholat”. 

Imam Bukhori berkata : ‘mandi lebih hati-hati, dan ini adalah pendapat yang terakhir, 

hanyalah kami jelaskan untuk memutuskan perselisihan diantara mereka’. 

HR. Muslim no. 346 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

Semua perowinya telah berlalu biografinya.  

 

Penjelasan Hadits : 

1. Wajib mandi karena berhubungan badan, sekalipun tidak sampai keluar 

mani. 

2. Dianjurkannya berwudhu lagi setelah mandi, ketika hendak sholat. 

3. Menurut Imam Bukhori hadits no. 293 ini adalah hadits naasikh yang 

mengapuskan hadits-hadits yang sebelumnya, yang menunjukkan bahwa 

Nabi sholallahu alaihi wa salam hanya memerintahkan berwudhu bagi 

orang yang berhubungan badan yang tidak sampai keluar maninya. 

4. Permasalahan wajibnya mandi karena berhubungan badan, sekalipun 

tidak sampai keluar maninya adalah permasalahan ijma yang mana para 

Tabi’in telah bersepakat atasnya, maka tidak boleh seorang pun 

setelahnya menyelisihi ijma ini. 

 

Dengan berakhirnya bab ini, maka berakhirnya juga kitab Ghusul 

dalam Shahih Bukhori –walhamdulillah-. Sholawat dan salam terlimpah 

curahkan kepada Nabi Muhammad sholallahu alaihi wa salam, keluarganya 

dan para sahabatnya serta umatnya sampai akhir zaman. 


