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Bab 7 Membasuh Wajah dengan Kedua Tangan  

dari Satu Cidukan 

 

Penjelasan : 

 

Ghurfah (cidukan) kata Imam Al ‘Aini dalam “Umdahtul Qori” adalah : 
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“Ghurfah dengan difathahkan Ghorfah bermakna masdar dan dengan didhomahkan 

Ghurfah bermakna maghruf yaitu sepenuh telapak tangan”. 

Maka maksud judul ini adalah sebagai catatan tidak dipersyaratkannya 

untuk mengambil air dengan kedua tangan semuanya, cukup dengan satu 

tangan saja, demikian yang dikatakan Al Hafidz dalam “Al Fath”. 

 

Berkata Imam Bukhori : 

 

140 � ��6�78��� 9�8:�;9� 9�	� 	<�=� �+��8��� �>��? ��@���<	A�B �9��B ���:�C�D EF=��G9H��� 9(�9)	6�� 9�	� ���:�C�D �>��? ��@���<	A�B 9�	�� I>�J�� � 
F�6	&�� �K��:	��C9D � 	��= �	��L ��	� �+�C	D�B 	��= M0��N�= ��	� I(��
�� ���= ��	�� IO�8<�= 9�8@�B �P8Q���R ���
�!�� 9��S	��  T 8+U7 �V�A�B W���	��� 	�� 
X0��� T �Y�:	,�:�� ��S�� �Z�[	6�#	D��  T 8+U7 �V�A�B W���	��� 	�� X0��� T ���&�\�� ��S�� ��V�2�/ T ��S����Q�B F���] ̂ ��� _��	Aà� T ���
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“Haddatsanaa Muhammad bin Abdur Rokhim ia berkata akhbaronaa Abu Salamah Al 

Khuzaa’I Manshur bin Salamah ia berkata akhbaronaa Ibnu Bilaal yakni Sulaiman dari Zaid 

bin Aslam dari ‘Athoo bin Yasaar dari Ibnu Abbas � bahwa beliau � berwudhu, lalu 

membasuh wajahnya, lalu mengambil satu ciduk air, kemudian berkumur-kumur dan 

menghirup air kehidung, lalu mengambil seciduk air dibasuh tangan kanannya, lalu mengambil 

seciduk air dibasuh tangan kirinya, lalu mengusap kepalanya, lalu mengambil seciduk air, 

menyela-nyela kaki kanannya hingga membasuhnya, lalu mengambil seciduk air membasuh 

kakinya –yakni yang kiri-, lalu berkata : ‘demikian aku melihat Rasulullah � berwudhu’. 



Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya. Kecuali : 

 

1.   Nama : Abu Yahya Muhammad bin Abdur Rokhim Al Bazaaz 

 Kelahiran : Lahir 185 H wafat 255 H 

 Negeri tinggal : Baghdad 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Abdullah bin Ahmad bin Hambal, 

Imam Nasa’I, Imam Daruquthni dan Imam Ibnu Hibban. 

Imam Abu Hatim menilainya, shoduq. 

 Hubungan Rowi : Abu Salamah adalah salah seorang gurunya dan tinggal 

senegeri dengannya, sebagaimana ditulis oleh Imam Al 

Mizzi. 

 

2.   Nama : Abu Salamah Manshur bin Salamah bin Abdul Aziz 

 Kelahiran : Wafat 210 H 

 Negeri tinggal : Baghdad 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma’in, Imam Ibnu Sa’ad dan 

Imam Ibnu Hibban. Imam Ibnu Adiy menilainya, laa 

ba’sa bih. 

 Hubungan Rowi : Sulaimana adalah 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. Hadits ini menunjukkan bahwa urutan wudhu dengan mencuci tangan, 

lalu berkumur-kumur lalu menghirup air kehidung, lalu membasuh wajah, 

lalu membasuh kedua tangan, lalu mengusap kepala, lalu membasuh kaki 

adalah sunah, bukan wajib. Karena disini Shahabat Ibnu Abbas � 

mendahulukan membasuh wajah sebelum berkumur-kumur dan 

seterusnya, yang mana beliau � menyandarkannya kepada perbuatan 

Nabi �. Imam Al Albani ketika memberikan catatan terhadap fiqhus sunah 

syaikh Sayyid Sabiq yang mengatakan fardhu wudhu yang keenam 

adalah tertib, kata Imam Al Albani : 
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“Penulis (Syaikh Sayyid Sabiq) mengikuti Ibnul Qoyyim yang mana beliau 

menjelaskan hal ini dalam “Zaadul Ma’ad” dan aku telah mengkritiknya dalam 

“Ta’liqootul Jiyad” berdasakan riwayat Ahmad dari jalan Dawud dari Al Miqdaam bin 

Ma’diy Karib bahwa ia berkata : ‘Rasulullah � dihadirkan air wudhu, lalu beliau � 

pun berwudhu, beliau membasuh kedua telapak tangannya 3 kali, lalu wajahnya 3 

kali lalu membasuh lengannya 3 kali lalu berkumur-kumur dan instinsyaq 3 kali, lalu 

mengusap kepalanya dan kedua telinganya luar dan dalamnya lalu membasuh 

kedua kakinya 3 kali’. 

Sanadnya shahih. Syaukani berkata : ‘sanadnya sholih’ telah dikeluarkan oleh Adh-

Dhiyaa dalam “Al Mukhtaroot” dan ini menunjukkan tidak wajibnya tertib. Aku (Al 

Albani) tambahkan : ‘sesungguhnya Nawawi dan Al Hafidz Ibnu Hajar 

menghasankan sanadnya’” (Tamamul Minnah). 

Saya tambahkan dalam artikel saya tata cara berwudhu : “Dari hadist ini 

menunjukkan tidak wajibnya tertib wudhu’ yaitu dari perbuatan beliau yang 

mendahulukan membasuh muka daripada berkumur-kumur dan beristinsyaq, 

sehingga tertib dalam wudhu’ dibawa kepada sunnah. Dan ini dipegangi oleh 

madzhab Hanafi. Akan tetapi bisa kita katakan bahwasannya yang harus tertib 

(berurutan) adalah 4 anggota wudhu sebagaimana disebutkan dalam ayat diatas 

adapun selebihnya maka hukumnya adalah sunnah saja seperti mendahulukan 

berkumur dan beristinsyaq dengan membasuh wajah, mendahulukan mencuci 

bagian yang kanan dengan yang kiri pada saat membasuh tangan dan kaki atau 

mendahulukan membasuh rambut dengan telinga ketika membasuh kepala. 

Sehingga pendapat jumhur yang mengatakan wajib tertib tetap berlaku. (lihat Tafsir 

Asa’di  pada surat Al-Maidah ayat 6)”. 

2. Hadits ini menunjukkan air musta’mal (bekas pakai) suci mensucikan. 

3. Hadits ini menunjukkan disunahkan untuk memulai tangan dan kaki dari 

sebelah kanan dulu. 

4. Terdapat didalamnya perbuatan menghemat pemakaian air dalam 

berwudhu. 

 


