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Bab 3 Keutamaan Wudhu dan Putih Bersinar  

karena Bekas Wudhu 

 

Penjelasan : 

 

Sistematis yang sangat bagus dari Imam Bukhori, setelah beliau 

rohimahulloh menyebutkan dalil disyariatkannya wudhu dari Al Qur’an dan 

Hadits, kemudian beliau menampilkan keutamaan wudhu. Hal ini supaya 

mendorong kaum Muslimin agar lebih giat untuk berwudhu karena 

disamping ia adalah sesuatu yang wajib bagi orang yang hendak sholat atau 

thowaf, ia juga memiliki keutamaan yang tinggi ketika diamalkan dalam 

rangka mengharap wajah Allah � dan sesuai dengan petunjuk Nabi-Nya �. 

 

Keutamaan wudhu yang pertama adalah bahwa Allah � cinta kepada 

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

(��) �*(��� �+# �, �-������.�� �+# �,�� �",��/0�1�.�!���  

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

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

Dan kebiasan selalu bersuci adalah ciri khas orang-orang sholih sejak zaman 

dahulu kala. Allah � berfirman : 

��$�� ����2 ������3 #*#$	��4 �(��) ���5 ������4 	6�7��3��	8�5 	"#$ 	6�9#.�,	��4 	6�0�:�) ;<��:�5 ������0�1�.�,  

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

pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura 

mensucikan diri”(QS. Al A’raaf (7) : 82). 

Ar Rozi dalam tafsirnya berkata : 

=� *��4  : }������0�1�.�,  {A�3�  :B�C�  :�5 D�E �!F�� G�HI = J��$ KL��M�� � "!� *2�I NO� �01I  .Q�R���  :�5 
NFS�� "T UV� W!X, Y%�0Z  

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



Kemudian keutamaan dalam hadits Nabawi, diantaranya adalah hadits 

yang nanti akan dibawakan oleh Imam Bukhori, bahwa orang yang 

berwudhu nanti pada hari kiamat akan putih bersinar badannya karena 

pengaruh dari bekas wudhu, sehingga umat Nabi Muhammad � akan mudah 

dikenali. Keutamaan yang lain akan kami nukilkan dari kitab “Fiqhus 

Sunnah” karya Syaikh Sayyid Sabiq berikut : 

1. Dapat menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh. Dari 

Shahabat Abdullah Ash-Shunabihi bahwa Rasulullah � bersabda : 

��E�) �[�����I �N	S�F��� �"#$	\�!��� �]�!	
�!�.�� #̂ �3���8 ��,��1�_��� 	"#$ #*`#� ��E�a�� ���R	M�.	L� #̂ �3���8 ��,��1�_��� 	"#$ #*#b	:�5 ��E�a�� ���X�c 
�*�0	3�� #̂ �3���8 ��,��1�_��� 	"#$ #*�0	3�� W�.�d �e��	_�I 	"#$ #̂ 	 �I �%��b	f�5 #*	̀�M	̀�T ��E�a�� ���X�c #*	,�N�, #̂ �3���8 ��,��1�_��� 	"#$ 
#*	,�N�, W�.�d �e��	_�I 	"#$ #̂ 	 �I �%��b�g�5 #*	,�N�, ��E�a�� �h�X�$ ��#*#L�5�� #̂ �3���8 ��,��1�_��� 	"#$ #*#L�5�% W�.�d �e��	_�I 	"#$ #*	̀�:�E�5 
��E�a�� ���X�c #*	̀��	3�% #̂ �3���8 ��,��1�_��� 	"#$ #*	̀��	3�% W�.�d �e��	_�I 	"#$ #̂ 	 �I �%��b�g�5 #*	̀��	3�% �6�& ����2 �*�̀	i�$ W���) 

#N��	X�!��� �*�I�j�k�� lK��#���: �*��  
“Jika seorang hamba mukmin berwudhu, pada saat ia berkumur-kumur, keluarlah 

kesalahan-kesalahannya dari mulutnya. Pada saat ia menghirup air ke hidung, keluarlah 

kesalahan-kesalahannya dari hidungnya. Pada saat ia membasuh wajahnya, keluarlah 

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

mencuci tangannya, keluarlah kesalahan-kesalahannya dari kedua tangannya sampai 

keluar dari jari-jari tangannya. Pada saat mengusap kepalanya, keluarlah kesalahan-

kesalahannya dari kepalanya, sampai keluar dari kedua telinganya. Pada saat mencuci 

kedua kakinya, keluarlah kesalahan-kesalahannya dari kakinya, sampai ia keluar dari 

bawah jari-jari kakinya. Lalu ia berjalan ke masjid dan sholatnya merupakan tambahan 

keutamaan baginya (HR.  Nasai, ibnu majah dishahihkan oleh Imam Al Albani). 

2. Menyempurnakan wudhu termasuk perbuatan ribath (berjaga-jaga 

diperbatasan) yang setara dengan Jihad fisabilillah. Dari Shahabat Abu 

Huroiroh � bahwa Nabi � bersabda : 

�m�5 	6�9n��o�5 W���T ��$ �� 	!�, �*(��� #*�� ��,��1�_��� �J��	��,�� #*�� #p��3�%�N�� « .������4 W���� ��, �B��L�% #*(��� .�B��4 » �s��S	L�) 
��������� W���T #A�%��9�!��� �Y���R�2�� ��1�_��� W���) #N�3��X�!��� �%��t#.	:��� #Y�j�H�� �N	F�� #Y�j�H�� �6�9#��u�� �v���/���  

“Maukah aku beritahu kepada kalian, sesuatu yang Allah � akan menghapus kesalahan 

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

Rasulullah’. Nabi � bersabda : “menyempurnakan wudhu pada saat situasi yang tidak 



diinginkan, banyak melangkah ke masjid dan menungggu sholat berikutnya, maka itu 

semua adalah Ribath” (HR. Muslim). 

3. Orang yang berwudhu akan mendatangi telaga Rasulullah � dan Beliau � 

mengenalinya dari sinar terang bekas wudhunya. Dari Abu Huroiroh � ia 

berkata :  

(��5 �B��L�% #*(��� �W�k w� *`�T 6�L�� W�I�5 �Y���S�O�!��� �B��O�� » �x�j�X�� 	6�9	̀���T �%��o yx	��4 �-�M#$	\�$ ��:�)�� ���) z���f 
�*(��� 	6�9�� ����O#d�m �p	o#o�� ��:�5 	N�4 ��M	,�5�% ��M�:���	8�) « .������4 ��M	X�����5 �D�:���	8�) ��, �B��L�% #*(��� �B��4 » 	6�.	:�5 W���� 	k�5 

��M�:���	8�)�� �",#u(�� 	6�� ���I�[�, �N	F�� « .������O�� �{	̀�2 �G��	F�I 	"�$ 	6�� #p�[�, �N	F�� 	"#$ �D#.�$�5 ��, �B��L�% #*(��� �B��O�� » �̂ 	,�5�%�5 
	��� (��5 lj�3�% �*�� |�	̀�8 }��c |K����� �$ �"	̀�� 	~��	0�g y�	̀�8 y6	7�o y6	0�� �m�5 �G��	F�, �*��	̀�8 « .������4 W���� ��, �B��L�% #*(��� .
�B��4 » 	6�0�:�a�� ����I�[�, ����c �-#���� �$ �"#$ ��������� ��:�5�� 	6�0�Z���� W���T ��	�� ��� �m�5 (��o��u�̀�� |B��3�% 	"�T W#�	��d ��!�2 
�o��u�, ��#F�S��� nB��
�� 	6�0,#o��:�5 �m�5 �6���7 .�B��O�̀�� 	6�0�:�) 	N�4 �����N�� ���N	F�� .�B��4�[�� �lO	 �L �lO	 �L «  

“Bahwa Rasulullah �  berziarah di pekuburan, lalu berkata : “Assalamu alaikum negeri 

kaum Mukminin dan Insya Allah, kami akan menyusul. Aku sangat berharap segera 

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

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

sahabatku, sedangkan saudara-saudaraku adalah orang-orang yang datang sesudah 

kalian”. Mereka bertanya : ‘bagaimanakah engkau mengenali umatmu nanti wahai 

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

cemerlang diantara kuda hitam legam, bukankah engkau dapat mengenalinya?”. Mereka 

menjawab : ‘tentu wahai Rasulullah’. Sabdanya lagi : “maka mereka saudara-saudara 

kami akan datang dalam keadaan putih bersinar karena bekas wudhu. Aku menunggu di 

Telagaku. Ketahuilah akan diusir seseorang dari telagaku sebagaimana unta sesat yang 

diusir, aku menyerunya untuk mendekat, maka dikatakan bahwa mereka telah mengganti 

agamanya setelahmu, maka aku katakan ‘suhqon, suhqon’” (HR.  Muslim). 

4. Kemudian akan kami tambahkan lagi keutamaan wudhu dari kitab “Nailul 

Author” karya Imam Syaukani sebagai berikut : akan dibukan pintu surga 

yang berjumlah 8 buah. Nabi � bersabda : 

��$ 	6�9	M#$ 	"#$ �N�d�5 �[�����.�, z��������� ���S	X�̀�� � �6�& �B��O�,  :�N�0	f�5 ���5 ��� �*��) �(�) �*(��� �A�N	d�� ��� �D,���f �*�� � (��5�� 
��N�!� �$ �A�N	S�T �*����L�%�� � �(�) 	̂ � #.�� �*�� �����	��5 #K�M����� �K�̀�:��!(R�� ���8	N�, 	"#$ ��0�,�5 z���f  

“Tidaklah salah seorang diantara kalian berwudhu, kemudian ia menyempurnakan 

wudhuna, lalu berdoa : ‘aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi 



kecuali Allah saja tidak ada sekutu bagi-Nya dan bahwa Muhammad adalah hamba dan 

Rasul-Nya, melainkan akan dibukakan 8 pintu jannah yang dapat ia masuki 

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

5. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu, dari Utsman bin Affan � 

ia berkata, bahwa Nabi � bersabda : 

	"�$ �[�����I ��	 �: �#������ ��u�7 ��#b�c �*�� ��$ �x�N�O�I 	"#$ #*�S	:�E 	̂ �:��2�� �*�I����k �*�̀	i�$�� W��) #N��	X�!��� lK��#���:  
“Barangsiapa yang berwudhu seperti wudhuku ini, akan diampuni dosanya yang telah 

berlalu dan sholat serta berjalanannya menuju ke masjid sebagai tambahan keutamaan 

baginya” (Muttafaqun ‘Alaih). 

6. Akan hilang dosanya seperti bayi yang baru lahir, Nabi � bersabda : 

��E) �Ip�[���� ^���X�.�c� 	"#$ ���,��1�8 �x	��̀�2 D	I�N���� D�$�5  
“Jika engkau berwudhu akan dibasuh kesalahanmu seperti hari engkau dilahirkan oleh 

ibumu” (HR. Muslim). 

7. Kemudian kami tambahkan lagi dari kitabnya Syaikh Mahmud abdul 

Lathif “Jaamiul Ahkamis Sholat” yakni : wudhu dapat melepaskan 1 dari 3 

ikatan setan, ketika seorang tidur pada malam hari, sehingga keesokan 

harinya ia dapat bangun dengan segar bugar. Nabi � bersabda : 

�N#O	F�, ����1	̀�i�� W���T #K�̀#���4 �<�5�% 	6�2#N�d�5 �E�)� ���7 �x��: ���j�& �N�O�T � ����	
�, (��2 �Y�N�O�T �D	̀���T |�	̀�� |�,���Z 	N�4	%��� 
� #��a�� ���O	̀�.	L� ���2�u�� �*(��� 	̂ (�� 	:� |Y�N�O�T � ���a�� �[�����I 	̂ (�� 	:� |Y�N�O�T � ���a�� W(��k 	̂ (�� 	:� |Y�N�O�T �h�S	k�[�� �l1`#i�: 

�+/̀�Z ���b�M�� � (m�)�� �h�S	k�5 ��`�S�8 ���b�M�� ���j	X�2  
“Setan duduk diatas tengkuk kepala salah seorang diantara kalian, ketika ia tidur, setan 

akan memberikan 3 ikatan yang membuat ketiga ikatan tersebut menidurkanmu sepanjang 

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

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

terlepaslah seluruh ikatan, sehingga pagi harinya ia semangat dan bagus jiwanya, adapun 

jika tertidur sepanjang malam, maka pada pagi harinya jiwanya jelek dan malas” 

(Muttafaqun ‘Alaih). 

 

Berkata Imam Bukhori : 

 



136 � ��M�&�N�d W�̀	 �, �"	� y�	̀�9�� �B��4 ��M�&�N�d ��	̀(��� 	"�T �N#���8 	"�T #N`#F�L �"	� W���5 yB�j#7 	"�T y6	̀�F�: ��#!	��!��� �B��4 
�̂ `#4�% �J�$ W���5 �Y��	,���7 W���T ��	0�g #N��	X�!��� � �[�����.�� �B��O�� W/:�) �̂ 	F#!�L �W�S�M�� � W�k w� *`�T 6�L� � �B��O�, » 
(��) W#.�$�5 ��	��T	N�, �x	��, #K�$��̀#O��� ����c �-#���� �$ 	"#$ �%��&' ��������� � �"�!�� ����1�.	L� 	6�9	M#$ ���5 ��`#1�, �*�I���c ���F�b�̀���� «  

2222). ). ). ). Hadits noHadits noHadits noHadits no. . . . 136136136136    

“Haddatsanaa Yahya bin Bukair ia berkata, haddatsanaa Al-Laits dari Khoolid dari Sa’id bin 

Abi Hilaal dari Nu’aim Al Mujmir ia berkata, aku naik diatap masjid bersama dengan Abu 

Huroiroh �, lalu ia berwudhu dan berkata : ‘aku mendengar Nabi � bersabda : 

“sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat, dalam keadaan putih bersinar wajah 

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

memanjangkan cahayanya, maka lakukanlah”. 

Muslim meriwayatkan no. 225 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya. Kecuali : 

 

1.   Nama : Abul ‘Alaa’ Said bin Abi Hilaal 

 Kelahiran : Wafat 130 H atau 149 H 

 Negeri tinggal : Mesir 

 Komentar ulama : Tabi’I shoghir. Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ibnu Sa’ad, 

Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Daruquthni, Imam 

Baihaqi, Imam Al Khothib, Imam Ibnu Abdil Bar, Imam 

Al’ijli dan Imam Ibnu Hibban. Imam Abu Hatim 

menilainya, Laa ba’sa bih, Sholihul Hadits. 

 Hubungan Rowi : Nu’aim adalah salah seorang gurunya, sebagaimana 

ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

2.   Nama : Abu Abdillah Nu’aim bin Abdullah Al Mujmir 

 Kelahiran : - 

 Negeri tinggal : Madinah 

 Komentar ulama : Tabi’I Wasith. Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Sa’ad dan 

Imam Ibnu Hibban.  

 Hubungan Rowi : Abu Huroiroh �  adalah salah seorang gurunya, 

sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. Dan menurut 

Imam Adz-Dzahabi, beliau belajar kepada Abu Huroiroh 

� selama 10 tahun. 



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

Hajar) 

Kedudukan sanad : 

 

Sebagian ulama menilai Lafadz “maka barangsiapa diantara kalian mampu 

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

perkataannya Shahabat Abu Huroiroh �, bukan merupakan sabda Nabi �. Al 

Hafidz dalam “At-Talkhis” berkata : 

�A����%�� �N�!	d�5 	"#$ #�,#N�d y6	̀�F�: � �A�N	M#T�� �B��4 ;6	̀�F�:  :��� ��%	o�5 �*��	��4  " :	"�$ ����1�.	L�  "W��) #A��#8' � 	"#$ �B	��4 ����5 �Y��	,���7 	��5 �#� 
#�,#N� ��� .  

“Diriwayatkan Ahmad dari hadits Nu’aim dan terdapat perkataan Nu’aim : ‘aku tidak 
tahu ucapan “Barangsiapa yang mampu …hingga akhir, apakah perkataan Abu Huroiroh 
� ataukah sabda Nabi �?”. 
Imam Al Albani dalam kitab “Al Irwa” menukil ucapan Syaikhul Islam Ibnul 

Qoyyim yakni : 

N4� B�4 "�� 6`O�� =  "�o�d ���%C�  ) "1  /316  " : (Au0� Yo�,��� K3%N$ = �,N��� "$ xj2 �5 Y�,�7 m "$ xj2 
�M��  )W�k w� *`�T � 6�L  (-� D�E �c Nd�� "$ �����  )1  . (��2� �M_`f B�O,  :Au7 Ktb��� m "9� �5 ��9I 
"$ xj2 B�L% w�  )W�k w� *`�T � 6�L  " (�a� Y���� m ��9I = N`�� m ��9I m) = *3��� *.��Z)� �c KM9�  :E) 

�8NI = <5��� j� W!XI D�I Y�c " 
“Tambahan ini adalah sisipan dari ucapannya Abu Huroiroh � bukan dari sabda Nabi �, 
hal ini telah dijelaskan oleh lebih dari satu Hufadz. Guru kami (Syaikhul Islam Ibnu 
Taimiyyah) berkata : ‘lafadz ini tidak mungkin dari ucapan Rasulullah �, karena ghuroh 
tidak terdapat di tangan, ia hanya terdapat di wajah dan memanjangkannya tidaklah 
mungkin, yang mana berarti kalau memanjangkannya adalah sampai ke kepala dan hal 
kepala tidak bisa dinamakan ghurroh”. 
Namun terdapat dalam riwayat Muslim dari Nu’aim Al Mujmir ia berkata : 

�̂ 	,�5�% ����5 �Y��	,���7 �[�����.�, ���X���� �*�0	3�� ���S	L�[�� z��������� �6�& ���X�c �A�N�, W�M	!�̀��� W�.�d ����	f�5 W#� #N�
�F��� �6�& �A�N�, 
~��	X�̀��� W�.�d ����	f�5 W#� #N�
�F��� �6�& �h�X�$ �*�L�5�% �6�& ���X�c �*��	3�% W�M	!�̀��� W�.�d ����	f�5 W#� ����X�� �6�& ���X�c �*��	3�% 
~��	X�̀��� W�.�d ��	f�5�� W#� ����X�� �6�& �B��4 ��u�9�7 �̂ 	,�5�% �B��L�% #*(��� �W�k w� *`�T 6�L�� �[�����.�, .�B��4�� �B��4 
�B��L�% #*(��� �W�k w� *`�T 6�L�� » �6�.	:�5 ������� �������� �!��� �x	��, #K�$��̀#O��� 	"#$ �s��S	L�) ��������� �"�!�� ����1�.	L� 	6�9	M#$ 
��#1�̀���� �*�I���c �*��`��	 �I�� «  



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

menyempurnakan ‘wudhunya, lalu membasuh tangannya yang kanan sampai ke lengan 

kanannya lalu membasuh tangan kirinya hingga lengan atasnya, lalu mengusap kepalanya, 

lalu membasuh kaki kanannya sampai kepada betisnya, lalu membasuh kaki kanannya sampai 

kepada betisnya, kemudian berkata : ‘demikian aku melihat Rasulullah � berwudhu. Nabi � 

bersabda : “kalian akan terlihat putih bersinar pada hari kiamat, karena menyempurnakan 

wudhu, maka barangsiapa yang mampu untuk memanjangkan sinar putihnya, maka 

lakukanlah”.  

Imam Al Albani dalam kitab yang sama melanjutkan : 

B�4 "�� 6`O�� =  "o����  ) "1  /69  (NF� �5 �2E �,Nd �5 Y�,�7 �u7 �b�� {MH��  " :��) ��  W�T B�8o) -O���� 
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“Ibnul Qoyyim berkata dalam Áz-Zaad” (1/69) setelah menyebutkan hadits Abu 
Huroiroh � dengan lafadz penulis (kitab Manarus Sabiil) : ‘hanyalah ini pembahasan 
dalam memasukkan kedua siku dan kedua mata kaki dalam masalah wudhu bukan 
menunjukkan atas masalah memanjangkan’. Perkataan ini dapat dibantah dengan 
riwayat Abu Hillah dalam Shahih Muslim, karena disebutkan didalamnya “lalu ia mencuci 

kedua tangannya hingga hampir mencapai kedua bahunya”. Maka ini jelas menunjukkan 
masalah memanjangkan. Mungkin untuk dijawab dengan ucapan Ibnul Qoyyim bahwa 
riwayat ini, sekalipun diriwayatkan dalam Shahih Muslim, namun Abu Hilaal adalah 
perowi yang bercampur hapalannya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, dan 
tidak diketahui apakah hadist ini diriwayatkan sebelum bercampur hapalannya atau 
setelahnya”. 
Kita tambahkan dari Faqhihuz Zaman ini, Imam Ibnu Utsaimin dalam “Al 

Liqoo” kata beliau rohimahulloh dalam menjawab hadits shahih Muslim yang 

menunjukkan bahwa hal itu bukan mudraj (sisipan) Abu Huroiroh � yakni : 
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“Hadits yang diisyaratkan ini, terdapat dalam shahih Muslim, tidak ada didalamnya 
bahwa Shahabat Abu Huroiroh � dalam membasuh wajah keluar dari batasan waja, 
namun beliau membasuh kedua hastanya hingga sampai lengan atasnya dan 
membasuh kedua kakinya sampai betisnya, ini tidak diingkari. Namun tambahan lafadz 
dalam hadits tidaklah shahih ini adalah ijtihad pribadi Abu Huroiroh �, karena seluruh 
riwayat yang menyebutkan sifat wudhu Nabi � tidak menyebutkan bahwa Nabi � 
melampaui kedua mata kakinya dalam bentuk yang besar, maka makna ucapan Abu 
Huroiroh � pada akhir hadits : ‘demikian aku melihat Rasulullah � berwudhu’ yaitu 
bahwa Abu Huroiroh � melihat Nabi � ketika mencuci kedua sikunya menyentuh 
lengan atasnya dan ketika membasuh kedua kakinya menyentuh betisnya”.  
 

Penjelasan Hadits : 

1. Keutamaan umat Muhammad � yang dapat dikenali dari putih cemerlang 

wajah dan kakinya karena bekas wudhunya. 

2. Namun perintah memanjangkan bekas wudhu tidak sampai melebihi 

perbuatan Nabi �, karena perintah dalam hadits ini adalah ijtihad 

pribadinya Abu Huroiroh � yang tidak wajib diikuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


