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Bab 5 Ringan dalam Wudhu 

 

Penjelasan : 

 

Maksud takhfiif adalah sebagaimana dikatakan Imam Al Muhalab : 
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“Yang dimaksud adalah menyempurnakan mencuci anggota tubuh (wudhu) tanpa 

memperbanyak membasuhnya dengan tangan yaitu membasuh dengan sangat dan ini 

adalah batasan minimum dianggap sah untuk sholat” (dinukil dari Syaroh Bukhori Ibnu 

Bathoh). 

 

Berkata Imam Bukhori : 
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“Haddatsanaa Ali bin Abdullah ia berkata, haddatsanaa Sufyan dari ‘Amr ia berkata, 

akhbaronii Kuroib dari Ibnu Abbas bahwa Nabi � tidur hingga mendengkur lalu sholat dan 

terkadang beliau berbaring hingga mendengkur lalu sholat. 

Kemudian haddatsanaa Sufyan pada kesempatan lain dari ‘Amr dari Kuroib dari Ibnu Abbas 

� ia berkata : ‘aku bermalam di rumah bibiku Maimunah � pada suatu malam, lalu Nabi � 



sholat bangun pada malam tersebut, pada sebagian malam Beliau � bangun lalu berwudhu 

dari air geriba yang digantung dengan wudhu yang ringan – ‘Amr menunjukkan sifat 

ringannya dan sedikitnya- lalu Beliau � sholat. Aku pun berwudhu dengan wudhu yang biasa 

dilakukan, lalu aku mendatangi Beliau � disamping kirinya –terkadang Sufyan mengatakan 

disebelah kirinya- maka Beliau � memindahkanku menjadi disebelah kanannya, lalu Nabi � 

sholat sesuai yang dikehendaki Allah �, kemudian Beliau � berbaring, lalu tertidur hingga 

mendengkur, lalu Muadzin mengumandangkan adzan sholat, maka Nabi � pun sholat 

bersama jamaah, Beliau � sholat tanpa berwudhu lagi’. 

Kami berkata kepada ‘Amr : ‘sesungguhnya orang-orang mengatakan bahwa Rasulullah � 

tidur matanya, namun hatinya tidak tidur’. Amr berkata : ‘aku mendengar Ubaidbin Umair 

berkata sesungguhnya mimpi para Nabi � adalah wahyu, lalu beliau membaca ayat : 

“sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu” (QS. Ash-Shooffaat (37) 

: 102). 

Muslim pada no. 763 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya. Kecuali : 

1.   Nama : Abu Risydiin Kuroib Maula Ibnu Abbas 

 Kelahiran : Wafat 98 H 

 Negeri tinggal : Madinah 

 Komentar ulama : Tabi’I Wasith. Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma’in, Imam 

Nasa’I, Imam Ibnu Sa’ad dan Imam Ibnu Hibban.  

 Hubungan Rowi : Ibnu Abbas � adalah tuannya sekaligus gurunya. 

 

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

Hajar) 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Hadits ini dijadikan dalil oleh Imam Bukhori bolehnya ringan dalam 

berwudhu yakni dalam bentuk tidak banyak menggunakan air dan 

membasuh anggota wudhu, serta tidak menambah jumlah basuhannya 

lebih dari 1 kali sampai 3 kali. 

2. Tidur sebenarnya membatalkan wudhu, namun khusus untuk Nabi � 

karena sesungguhnya hati Beliau � tidak tidur hanya kedua matanya saja 



yang tertutup ketika tidur, sehingga wudhunya tidak batal karena 

tidurnya. 

3. Kata Imam Ibnu Bathoh dalam “Syaroh Bukhori”  
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“Bantahan terhadap Abu Hanifah yang mengatakan : ‘Imam jika sholat bersama 1 

orang, maka orang tersebut dibelakangnya bukan disebelah kanannya, ini 

menyelisihi yang dilakukan oleh Nabi �”. 

4. Wudhu seperti ini dapat diterapkan ketika misalnya seseorang akan 

melaksanakan sujud tilawah atau sujud syukur agar tidak 

memperpanjang waktunya dalam berwudhu. Atau kalau berkepanjangan 

dalam wudhu, sedangkan waktu sholat hampir habis, maka wudhu ini 

bisa diterapkan. 


