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Bab 10 Mempersiapkan Air Ketika Buang Hajat 

Penjelasan : 

 

Menurut Imam Ibnu Bathoh bahwa yang dimaksud dengan meletakkan 

air disini adalah air yang nantinya akan digunakan untuk beristinja (bersuci 

setelah hadats). Kata Imam Ibnu Bathoh dalam “Syaroh Bukhori” : 

.إنما كانوا يتمسحون بالحجارة: إنما ذلك وضوء النساء، وقال: رد قول من أنكر االستنجاء بالماء، وقال  

“Bantahan terhadap orang yang mengingkari beristinja dengan air, katanya itu adalah 

air wudhunya wanita, kaum lelaki hanya cukup mengusap dengan batu saja”. 

 

Berkata Imam Bukhori : 

ٍد َقاَل َحدثـََنا َهاِشُم ْبُن اْلَقاسِ  - 143 ِه ْبُن ُمَحمثـََنا َعْبُد الل ِه ْبِن أَِبى يَزِيَد َحدثـََنا َوْرَقاُء َعْن ُعبَـْيِد اللِم َقاَل َحد
 ِبىالن اٍس َأنَمْن َوَضَع َهَذا « َدَخَل اْلَخَالَء ، فـََوَضْعُت َلُه َوُضوًءا قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم  -َعِن اْبِن َعب «

»يِن اللُهم فَـقْهُه ِفى الد « َفُأْخِبَر فَـَقاَل .   
9999). Hadits no. ). Hadits no. ). Hadits no. ). Hadits no. 143143143143    

“Haddatsanaa Abdullah bin Muhammad ia berkata, haddatsanaa Haasyim ibnul Qoosim ia 

berkata, haddatsanaa Warqoo’ dari Ubaidillah bin Abi Yaziid dari Ibnu Abbas � bahwa 

Nabi � masuk ke jamban, lalu aku menyediakan untuk Beliau � air wudhu. Nabi � berkata : 

“Siapa yang menyiapkan air ini?” maka Beliau � diberitahu (siapa yang menaruhnya), maka 

Beliau � berkata : “Ya Allah, pahamkan (Ibnu Abbas) dalam masalah agama”. 

Muslim menulis dalam Shahihnya no. 6523 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya. Kecuali : 

 

1.   Nama : Abun Nadhor Haasyim Ibnul Qoosim 

 Kelahiran : Lahir 134 H wafat 207 H 

 Negeri tinggal : Baghdad 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ahmad, Imam Al Hakim dan 

Imam Ibnu Qooni’, Imam Nasa’I menilainya, laa ba’sa 

bih.  



 Hubungan Rowi : Warqoo salah seorang gurunya, sebagaimana ditulis oleh 

Imam Al Mizzi. 

 

2.   Nama : Warqoo bin Umar bin Kulaib 

 Kelahiran : - 

 Negeri tinggal : Al Madain 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Ma’in, Imam 

Waaki’, Imam Ibnu Syahin dan Imam Ibnu Hibban.  

 Hubungan Rowi : Ubaidillah salah seorang gurunya, sebagaimana ditulis 

oleh Imam Al Mizzi. 

 

3.   Nama : Ubaidillah bin Abi Yazid 

 Kelahiran : Lahir 130 H wafat 216 H 

 Negeri tinggal : Mekkah 

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

Madini, Imam Abu Zur’ah, Imam Nasa’I, Imam Al’ijli,  

dan Imam Ibnu Hibban.  

 Hubungan Rowi : Ibnu Abbas � salah seorang gurunya, sebagaimana 

ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

 

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

Hajar) 

Penjelasan Hadits : 

1. Disyariatkannya menggunakan air ketika bersuci dari hadats. 

2. Disebutkannya air wudhu disini mengisyaratkannya dianjurkannya untuk 

senantiasa dalam keadaan suci dengan memperbahurui wudhunya ketika 

batal. Rasulullah � sering berwudhu lagi ketika batal wudhunya, contoh 

yang menunjukkan hal ini adalah hadist sahabat Al Muhajir bin Qunfud �  

 ِبىُه أََتى النَعَلْيهِ  - صلى اهللا عليه وسلم- ن َم َعَلْيِه فَـَلْم يـَُرداْعَتَذَر ِإَلْيِه فـََقاَل  َوُهَو يـَُبوُل َفَسل َأ ُثمى تـََوضَحت
»َطَهارٍَة  َعَلى« َأْو َقاَل . » ُطْهرٍ ِإنى َكرِْهُت َأْن َأذُْكَر اللَه َعز َوَجل ِإال َعَلى «   

“bahwa ia mendatangi Nabi � yang sedang kencing, maka ia memberi salam kepada Nabi 

� namun tidak dijawab, sampai beliau � selesai berwudhu baru menjawabnya, kemudian 

Nabi � menyampaikan alasan tidak menjawab tadi, kata Beliau � : “saya tidak suka 

ketika berdzikir kepada Allah � melainkan dalam keadaan suci” atau sabdanya : “diatas 

kesucian” (HR. Abu Dawud, dishahihkan Imam Al Albani). 

 



3. Imam Ibnu Bathoh dalam “Syaroh Bukhori” berkata : 

.المكافأة بالدعاء لمن كان منه إحسان، أو عون، أو معروف  
“Cukup membalas perbuatan baik atau pertolongan atau perkara ma’ruf seseorang 

kepada kita, dengan kita mendoakannya”.  

4.  Keutamaan sahabat Ibnu Abbas � yang senantiasa berkhidmat kepada 

Nabi � dan sunnahnya. 

5. Kejujuran para sahabat � ketika Nabi � bertanya siapa yang berbuat 

baik dengan menyediakan air, maka mereka memberitahukan orang 

yang berbuat baik tersebut, tidak ada para sahabat yang mengklaim 

suatu perbuatan yang tidak dilakukannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


