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Bab 2 Tidak Diterima Sholat Tanpa Bersuci 

 

Penjelasan : 

 

Sebelumnya Imam Bukhori membwakan dalil dari ayat Allah � yang 

menunjukkan disyariatkannya wudhu/bersuci sebelum sholat, kemudian 

pada bab ini, Imam Bukhori membawakan dalil tentang pensyariatannya dari 

hadits Nabi �. Beliau memberikan judul yang menunjukkan bahwa sholat 

tidak akan diterima tanpa adanya bersuci terlebih dahulu. 

 

Judul bab yang ditampilkan disini adalah sebuah potongan sabda Nabi 

� yang diriwayatkan dengan sanad yang bersambung oleh Imam Muslim 

dalam “Shahihnya” (no. 557) dari jalan Shahabat Ibnu Umar �, bahwa ia 

mendengar Rasulullah � bersabda : 
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“Tidak diterima Sholat tanpa bersuci dan juga Shodaqoh dari hasil mencuri”. 

 

Berkata Imam Bukhori : 
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“Haddatsanaa  Ishaq bin Ibrohim Al Jandholiy ia berkata, akhbaronaa Abdur Rozak ia 

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

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

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

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

(kentut yang bersuara)’. 

Diriwayatkan dalam Shahih Muslim no. 1177. 

 

 



Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Tidak shahnya sholat bagi yang berhadats, sebelum ia bersuci. 

2. Peniadaan diterimanya sholat menunjukkan bahwa penafian qobul 

(keberterimaan) juga menunjukkan penafian keshahihannya. Imam Ibnu 

Daqiqil ‘Ied berkata dalam “Ihkamul Ahkan” (1/63) : 
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“Keberterimaan dan penafsiran maknanya telah dijadikan dalil oleh ulama 

mutaqodimin yakni penafian qobul menunjukkan atas penafian keshahihannya”. 

3. Makna hadats adalah seperti yang dikatakan oleh Imam Syaukani dalam 

“Nailul Author” (1/489) : 
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“Yang dimaksud dengan hadats adalah yang keluar dari salah satu jalan. Apa yang 

ditafsirkan oleh Abu Huroiroh � adalah bagian khusus dari hadats, dalam rangka 

mengingatkan sesuatu yang biasanya tersembunyi dibanding hadats lain yang lebih 

jelas dan nampak, kemudian Fusaa’ dan Dhurooth sering dialami dalam sholat 

dibandingkan jenis hadats yang lainnya. Ini adalah salah satu penjelasan dari makna 

hadits tersebut”. 

4. Wudhu dipersyaratkan ketika melaksanakan sholat baik fardhu maupun 

sunnah dan melaksanakan thowaf, berdasarkan hadits dari Ibnu Abbas � 

bahwa Nabi � bersabda : 
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“Thowaf disekitar Masjidil Haram sama seperti sholat” (HR. Tirmidzi dishahihkan oleh 

Imam Al Albani). 

Ini adalah sesuatu yang disepakati ulama, sedangkan yang mereka 

perselisihkan adalah kewajiban wudhu bagi orang yang akan melakukan 

sujud tilawah atau sujud syukur dan bagi orang yang akan membaca 

mushhaf Al Qur’an. Insya Allah akan datang pentarjihannya. 

5. Adapun untuk beberapa aktivitas berikut disunahkan berwudhu, 

diantaranya : pasca operasi, setelah berbekam, setelah mimisan, setelah 

muntah, ketika akan tidur, bangun tidur, setelah tertawa dalam sholat, dll 

(lihat “Fiqih ibadah syafi’I”). 


