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Bab 4 Tidak Perlu Berwudhu lagi Karena Keraguan  

sampai Ia Benar-Benar Yakin 

 

Penjelasan : 

 

Berkaitan dengan masalah keyakinan dalam berwudhu, maka ketika 

seseorang telah berwudhu kemudian timbul keraguan apakah ia telah batal 

wudhunya atau tidak, maka ia berpatokan kepada kondisi awal bahwa ia 

dalam keadaan berwudhu. Sebaliknya jika ia tidak dalam kondisi berwudhu, 

kemudian timbul keraguan apakah ia sudah berwudhu atau belum, maka ia 

berpatokan kepada kondisi pertamanya bahwa ia belum berwudhu.  

 

Lajnah Daimah Arab Saudi yang diketuai oleh Imam bin Baz pernah 

ditanya sebagai berikut : 
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Soal ketiga no. fatwa 6895 

Soal : Jika aku berwudhu untuk sholat Maghrib misalnya, lalu aku sholat Maghrib 

kemudian datang waktu Isya dan aku ingin sholat Isya dengan wudhu yang tadi, 

namun aku tidak tahu apakah wudhunya sudah batal atau belum, apa yang harus saya 

lakukan? 

Jawab : Hanya segala puji bagi Allah saja, sholawat dan Salam tercurahkan kepada 

Rasul-Nya, keluarganya dan para Shahabatnya.. wa ba’du. Jika engkau ragu berkaitan 

dengan hadats setelah bersuci, maka abaikanlah keraguanmu dan jadikan patokan 

bahwa engkau diatas wudhu, karena keyakinan tidak digugurkan dengan keraguan. 

Kepada Allah �, taufik sholawat dan salam Allah � kepada Nabi kita Muhammad dan 

kepada keluarga dan para Shahabatnya”.  

 

 

 



Berkata Imam Bukhori : 
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“Haddatsanaa Ali ia berkata, haddatsanaa Sufyan ia berkata, haddatsanaa Az-Zuhriy dari 

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

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

� menjawab : “Jangan berpindah atau berpaling hingga ia mendengar suara atau mencium bau 
kentutnya”. 

Muslim meriwayatkannya no. 361 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya. Kecuali : 

 

1.   Nama : ‘Abbaad bin Tamiim 

 Kelahiran : - 

 Negeri tinggal : Madinah 

 Komentar ulama : Tabi’I Wasith. Ditsiqohkan oleh Imam Nasa’I, Imam Al’ijli 

dan Imam Ibnu Hibban.  

 Hubungan Rowi : Abdullah bin Zaid bin ‘Aashim � adalah pamannya 

sekaligus salah seorang gurunya, sebagaimana ditulis 

oleh Imam Al Mizzi. 

 

2.   Nama : Abu Muhammad Abdullah bin Zaid bin ‘Aashim �  

 Kelahiran : Wafat 63 H 

 Negeri tinggal : Madinah 

 Komentar ulama : Sahabat yang masyhur  

 Hubungan Rowi : pernah berjihad pada waktu perang Uhud bersama 

Rasulullah �. 

 

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

Hajar) 

 



Penjelasan Hadits : 

1. Yang dimaksud jangan berpaling adalah jangan memutuskan sholat, 

namun tetap lanjutkan sholatnya, kecuali kalau ia benar-benar kentut 

dengan indikasi terdengar bunyinya atau tercium baunya. Dalam riwayat 

Imam Bukhori di tempat lain lafadznya jelas demikian. Shahabat Abdullah 

bin Zaid � berkata : 
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“Seorang mendapatkan dalam sholatnya sesuatu, apakah ia harus memutuskan 

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

2. Biasanya yang membuat was-was tersebut adalah setan sebagaimana 

Shahabat Ibnu Abbas � berkata, bahwa Nabi � bersabda : 
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“Sesungguhnya setan mendatangi kalian dalam sholat kalian, lalu ia meniup tempat duduk 

kalian, sehingga timbul perasaan telah berhadats, padahal sebenarnya ia tidak berhadats, 

jika kalian mendapatkan kondisi seperti ini, maka janganlah berpaling, sampai mendengar 

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

diriwayatkan oleh Thobroni dalam Al Kabir dan Al Bazar semisal dengan ini, para perowinya perowi 

shahih. Sanad Imam Qosim terdiri dari Yazid dari Hisyam bin Hassaan dari Ibnu Abbas �, semua 
perowinya dinilai tsiqoh oleh Al Hafidz dalam “At Taqriib”). 

Hadits ini juga mendukung hadits Abu Huroiroh � sebelumnya yang 

mendefinisikan hadats dengan kentut dan ini adalah definisi dengan 

contoh, karena ini yang sering terjadi dalam kondisi sholat, bahwa hadats 

yang membatalkan wudhu adalah kentut. 

3. Mayoritas ulama mengambil hadits ini sebagai dalil bahwa orang yang 

telah berwudhu kemudian ragu baik didalam atau diluar sholat apakah ia 

telah berhadats atau tidak, maka dianggap wudhunya masih ada. Imam 

Abdur Rozak meriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri dan Ibrohim Nakho’I 

tentang harus berwudhu lagi jika keraguan terjadi diluar sholat, namun 

kalau didalam sholat tidak wajib berwudhu lagi. Namun pendapat ini 

lemah berdasarkan hadits diatas dan kaedah Isthihab yakni  
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“Bahwa hukum tetap atas asal yang pertama, tidak gugur karena keraguan” (dinukil 
dari Jaamiu ahkamis sholat). 



Sedangkan yang masyhur dari madzhab Malikiyah bahwa seorang yang 

yakin telah berwudhu kemudian ia ragu apakah telah berhadats maka 

wajib baginya berwudhu lagi (kalau hendak sholat) dalam riwayat lain 

disunnahkan. Ini adalah kondisi diluar sholat, adapun kalau didalam 

sholat, seorang yang tiba-tiba ragu apakah telah berhadats di tengah-

tengah sholat, maka ia tetap melanjutkan sholatnya, kemudian jika 

setelah selesai sholat ia yakin tidak berhadats, maka sholatnya sudah 

sah. Namun yang rajih adalah pendapat mayoritas ulama bahwa 

keraguan telah berhadats tidak membatalkan wudhu.  

Barangkali kalau diluar sholat seseorang yang mengalami kondisi ragu 

setelah ia berwudhu, dalam rangka keluar dari perselisihan dianjurkan 

baginya untuk mengulangi wudhunya lagi ketika hendak sholat, karena 

terdapat keutamaan juga bagi orang yang mengulangi wudhu. Nabi � 

bersabda : 
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“Seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan memerintahkan mereka untuk 

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

shahih). 

Terdapat sebuah hadits dhoif tentang keutamaan mengulangi wudhu, 

sekalipun dalam kondisi suci yaitu : 
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“Barangsiapa yang berwudhu diatas kondisi masih suci, Allah � akan menulis baginya 10 
kali kebaikan” (HR, Abu Dawud dan Tirmidzi, didhoifkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam 

Al Albani). 

Yang dimaksud 10 kali kebaikan dalam hadits ini, menurut Imam 

Syaukani dalam “Nailul Author” adalah mendapatkan pahala sebanyak 10 

kali lipat dari wudhu biasanya. Wallahu A’lam. 

 

 

 

 

 

 

 


