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Bab 1 Tentang Wudhu 

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

tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan 

kedua mata kaki” (QS. Al Maidah (5) : 6). 

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

kewajiban wudhu adalah sebanyak 1 kali 1 kali, bisa juga 

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

3 kali, para ulama membenci berlebihan dalam (menggunakan air 

wudhu) dengan melebihi apa yang dilakukan oleh Nabi ���� 

 

Penjelasan : 

 

Imam Bukhori memulai kitab wudhu dengan menyebutkan dasar 

pensyariatannya didalam Kitabullah azza wa Jalla, yakni firman Allah � 

dalam surat Al Maidah ayat 6. Imam As-Sa’diy dalam tafsirnya telah 

mengeluarkan 50 faedah dari ayat ini, namun kami akan mengambil 18 

faedah darinya yang berkaitan dengan wudhu saja. kata beliau : 

“ayat ini (ayat 6 Al Maidah) adalah ayat yang besar yang terkandung didalamnya 

hukum-hukum yang sangat banyak, kami akan menyebutkan diantaranya yang Allah � 

memudahkannya : 

1. Perkara-perkara yang disebutkan dalam ayat ini untuk direalisasikan merupakan 

konsekuensi Iman yang tidak sempurna, kecuali dengan mewujudkannya, karena 

ayat ini bermula dari panggilan “Wahai orang-orang yang beriman” sampai akhir 

ayat, yakni maksudnya wahai orang-orang yang beriman realisasikanlah bukti 

keimanan kalian dengan melakukan hal-hal yang telah Kami syariatkan kepada 

kalian. 

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

mengerjakan shalat”. 



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

hendak mengerjakan shalat”. Yakni meniatkannya. 

4. Disyaratkannya bersuci untuk sahnya sholat, karena Allah � memerintahkannya 

ketika seseorang hendak mendirikan sholat dan asal dari perintah adalah wajib. 

5. Bersuci / berwudhu tidak dipersyaratkan ketika sudah masuk waktu sholat, ia hanya 

dipersyaratkan ketika hendak sholat. 

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

sholat sunnah, sholat fardhu kifayah dan sholat jenazah, maka dipersyaratkan 

kepadanya untuk bersuci/berwudhu, hingga pun hanya sekedar sujud, tetap 

dipersyaratkan menurut pendapat kebanyakan ulama, seperti sujud tilawah dan 

sujud syukur. 

7. Perintah untuk membasuh wajah, maka ia mencakup semua bagian wajah dari 

mulai tumbuhnya rambut kepala sampai jenggot/dagu panjangnya dan dari telinga 

ke telinga satunya lebarnya. Masuk juga kedalamnya berkumur-kumur dan 

menghirup air ke hidung ini sunah hukumnya dan juga jenggot, namun jika 

jenggotnya sedikit maka air harus masuk sampai kulitnya, namun jika lebat, cukup 

diluarnya saja. 

8. Perintah untuk mencuci kedua tangan, batasannya adalah sampai kedua sikut. Kata 

“Ilaa” (sampai) menurut jumhur ulama tafsir bermakna “Ma’a” (bersama) (artinya 

sikut juga ikut dibasuh-pent.). hal ini seperti firman Allah � :  
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“dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu” (QS. An Nisaa’ (4) : 2). 

Karena yang wajib yang tidak sempurna dengannya wudhu kecuali dengan 

membasuh juga kedua sikutnya. 

9. Perintah untuk mengusap kepala. 

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

ia bermakna sesuatu yang melekat kepada, maka ini menunjukkan keumumam 

untuk mengusap kepala seluruhnya. 

11. Mengusap kepala cukup dengan cara apapun, dengan 2 tangan atau 1 tangan, atau 

dengan ujung tangan atau dengan memercikinya atau semisalnya. Karena Allah � 

memutlakkan kata mengusap dan tidak mengaitkannta dengan sifat tertentu, maka 

ini menunjukkan atas kemutlakannya. 

12. Wajib untuk mengusap kepala, seandainya ia mencuci kepalanya, tapi tidak 

membasuhnya dengan tanganya yang melewati seluruh kepalanya, maka tidak 

mencukupi, karena tidak menunaikan perintah Allah �. 

13. Perintah untuk mencuci kedua kaki sampai kepada kedua mata kakinya, maka 

dikatakan dalam masalah ini, seperti yang dikatakan tentang masalah tangan. 



14. Bantahan terhadap Rofidhoh, berdasarkan qiroah Jumhur yang menashobkan kata 

“kedua kaki” yaitu tidak boleh hanya sekedar mengusap kedua kaki selama tidak 

memakai alas kaki. 

15. Isyarat kepada mengusap khuf / alas kaki berdasarkan qiroah “jar” pada kata 

“kedua kaki”, maka kedua bacaan ini memiliki makna masing-masing, berdasarkan 

qiroah nashob, maka kedua kaki harus dicuci ketika dalam keadaan terbuka (tanpa 

alas kaki) dan berdasarkan qiroah Jar, maka diusap ketika menggunakan alas kaki. 

16. Perintah untuk tertib dalam berwudhu, karena Alllah � menyebutkannya secara 

berurutan, karena masuknya mengusap kepala diantara dua perbuatan mencuci 

(yakni mencuci tangan sebelumnya dan mencuci kaki setelahnya-pent.), maka tidak 

diketahui hal tersebut memiliki faedah jika tidak bermakna tertib. 

17. Tertib dikhususkan kepada 4 anggota tubuh yang disebutkan dalam ayat ini, adapun 

tertib antara berkumur dengan menghirup air ke hidung dan wajah atau antara 

tangan/kaki kanan dengan kiri, maka semua ini tidak wajib, namun disunahkan 

untuk mendahulukan berkumur-kumur sebelum menghirup air ke hidung dan 

menghirup air ke hidung sebelum membasuh wajah dan mengusap kepala sebelum 

mengusap kedua telinga. 

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

perintahnya demikian. 

 

Yang wajib untuk berwudhu adalah dilakukan sebanyak 1 kali pada 

anggota wudhu tersebut, namun dapat ditambah 2 kali 2 kali sampai 3 kali 3 

kali dan ini adalah jumlah maksimal tidak boleh lebih dari 3 kali, 

berdasarkan hadits : 
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“Datang seorang Arab Badui kepada Nabi �, lalu ia bertanya tentang wudhu, maka beliau � 

memperlihatkannya 3 kali 3 kali, kemudian bersabda : “ini adalah tatacara wudhu, 

barangsiapa yang menambahinya, maka ia telah berbuat jelek, melampaui batas atau dholim” 

(HR. Ahmad, Nasa’I dan Ibnu Majah, dishahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Al Hafidz 

Ibnu Hajar dan Imam Al Albani). 

 

Kemudian syariat juga melarang seseorang untuk boros dalam 

menggunakan air wudhu, karena perbuatan boros adalah perilaku setan, 

seperti dalam firman-Nya � : 
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“janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-

pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada 

Tuhannya” (QS. Al Israa (17) 26-27). 

Bahkan lebih khusus Nabi � pernah bersabda :  
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 “Sesungguhnya akan datang pada umat ini, suatu kaum yang berlebih-lebihan dalam bersuci 
dan berdoa” (HR. Abu Dawud, disahihkan oleh Imam Al Albani). 


