
6  � ��� ���	
��� ����������  
�����	� ����� 	�	��� ���	
��� ���������� ���� �!�"�  

Bab 6 Menyempurnakan Wudhu 

Ibnu Umar ���� berkata : ‘Menyempurnakan wudhu adalah Kebersihan’ 

 

Penjelasan : 

 

Menyempurnakan wudhu adalah sebagaimana dikatakan penta’liq 

kitab Mushonaf Imam Ibnu Abi Syaibah : 
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“Meperbagusnya yaitu mencuci semua anggota wudhu yang wajib dengan basuhan 

yang paling utama dan paling sempurna yang dapat dilakukan”. 

Perkataan Shahabat Ibnu Umar � diriwayatkan dengan sanad bersambung 

oleh Imam Abdur Rozak dalam “Al Mushonaf” dengan sanad shahih, 

sebagaimana dikatakan Al Hafidz dalam “Al Fath”. 

  

 

Berkata Imam Bukhori : 
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“Haddatsanaa Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Musa bin Uqbah dari Kuroib maula 

Ibnu Abbas � bahwa ia mendengar dari Usamah bin Zaid � yang berkata : ‘Rasulullah � 

bertolak dari Arofah, sehingga pada saat sampai di celah perbukitan, Nabi � turun, lalu 

kencing, kemudian berwudhu namun tidak menyempurnakannya’. Aku berkata : ‘Sholat, 

wahai Rasulullah?’. Nabi � menjawab : “sholat didepanmu”. Lalu Beliau � melanjutkan 

perjalanan, ketika sampai di Muzdalifah Nabi � turun, lalU berwudhu dan menyempurnakan 



wudhunya, kemudian diiqomati sholat, Nabi � sholat Maghrib, kemudian setiap orang 

mendrumkan ontanya di temapatnya, lalu diiqomati Isya, Nabi � sholat Isya dan tidak ada 

diantara keduanya sholat lain”. 

Muslim pada no. 3146 

  

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya. Kecuali : 

 

1.   Nama : Abu Muhammad Musa bin Uqbah 

 Kelahiran : Wafat 141 H atau setelahnya 

 Negeri tinggal : Madinah 

 Komentar ulama : Tabi’I Shoghir. Ditsiqohkan oleh Imam Malik, Imam 

Ahmad, Imam Ibnu Ma’in, Imam Abu Hatim, Imam Ibnu 

Sa’ad, 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 � Usmah bin Zaid �  

 Kelahiran : Wafat 54 H 

 Negeri tinggal : Madinah 

 Komentar ulama : Sahabat yang masyhur  

 Hubungan Rowi :Sebelum meninggal, Rasulullah � pernah mengangkatnya 

sebagai panglima perangnya. 

 

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

Hajar) 

Penjelasan Hadits : 

1. Rasulullah � melakukan wudhu yang pertama tidak dengan sempurna, 

kemungkinan karena Beliau � buru-buru untuk segera keluar ke 

Muzdalifah, demikian yang dikatakan oleh Imam Al Muhalab dari 

penukilan syaroh Bukhori Imam Ibnu Bathoh. 

2. Sebagian pensyaroh ada yang mengatakan bahwa wudhu yang khofif ini 

adalah wudhu istinja, maka ini tidak tepat, Imam Ibnu Bathoh dalam 

syaroh Bukhori telah membantahnya alasanya, bahwa Nabi � telah 

menggunakan air untuk beristinja, hanya saja ketika beliau kencing tentu 



tidak ada seorang yang mendekati Beliau �, buktinya ketika Usamah 

melihat beliau � berwudhu, Usamah menyangka Nabi � akan 

mengerjakan sholat. Seandainya wudhu ini adalah wudhu istinja, tentu 

Nabi � akan menjawab bahwa ini widhu untuk istinja bukan wudhu untuk 

sholat, karena sunnah mengerjakan sholat di Muzdalifah. 

3. Kebiasaan Nabi � adalah menyempurnakan wudhu, apa yang dinukil 

sebelumnya Beliau � wudhu khofif min babi jawas (sekedar pembolehan). 

4. Namun hendaknya dalam perbuatan menyempurnakan wudhu ini untuk 

tidak berlebih-lebihan, hal ini tidak perselisihan dikalangan ulama tentang 

tidak disukainya boros dalam berwudhu. 

5. Adapun berkaitan dengan sholat akan dibahas pada babnya, Insya Allah. 

 

 

 


