
هِ رِ و هُ طُ لِ  ءُ امَ لْ ا هُ عَ مَ  لَ مِ حُ  نْ مَ  باب - 16  
دِ اسَ وِ لْ اوَ  رِ و هُ ط لاوَ  نِ يْ لَ عْ نـ لا بُ حِ اصَ  مْ كُ يفِ  سَ يْ لَ أَ  ءِ ادَ رْ د لا وبُ أَ  لَ اقَ وَ   

Bab 16 Orang yang Dibawakan Air untuk Bersuci 

Abu Darda � berkata : ‘Bukankah diantara kalian ada Shohibun 

Na’lain, Thohuur dan Wisaad’. 

 

Penjelasan : 

 

Bab ini memuat tentang para sahabat yang biasa berkhidmat kepada 

Nabi � dengan membawakan air untuk digunakan beristinja. Demikianlah 

kondisi sahabat yang senantiasa melayani Nabi � dalam artian secara fisik, 

kepada pribadi Nabi � dan juga mereka berjuang untuk melayani sunnah-

sunnah Nabi � dengan jalan menerapkan dan membimbing umat untuk 

menetapi ajaran-ajaran Nabi �. 

 

Perkataan sahabat Abu Darda � diriwayatkan dengan sanad 

bersambung oleh Imam Bukhori juga dalam Kitab “Shahihnya” (no. 3742, 

3761 dan 6278). Pada riwayat yang terakhir kata “bersuci” diganti dengan 

“Bersiwak” yang menunjukkan maksud senantiasa bersuci adalah salah 

satunya dengan sering bersiwak. Perkataan sahabat Abu Darda � ditujukan 

kepada Alqomah bin Qois, sedangkan yang dimaksud dengan Shohibun 

Na’lain dan seterusnya adalah sahabat Abdullah bin Mas’ud �.  

 

Sahabat Abu Darda mengungkapkan sahabat Ibnu Mas’ud �, sebagai 

shohibun Na’lain, karena sahabat Ibnu Mas’ud � biasanya sering 

membawakan sandal Nabi � dalam rangka berkhidmat kepada Beliau �. 

Kemudian sahabat Ibnu Mas’ud juga senantiasa bersuci, entah beliau � 

selalu memperbahurui wudhunya atau karena sering terlihat bersiwak, 

sebagaimana riwayat Shahih Bukhori no. 6278, dimana sahabat Abu Darda 

� menggambarkan sahabat Ibnu Mas’ud � sebagai ‘Shohibus Siwak’. Atau 

karena sahabat Ibnu Mas’ud adalah orang yang biasanya menyiapkan air 

untuk digunakan Nabi � bersuci setelah buang hajat. Dan yang terakhir 

inilah, nampaknya yang lebih sesuai dengan tema bab ini. Oleh karenanya, 

Al Hafidz dalam “Al Fath” menyingkap maksud ucapan sahabat Abu Darda � 

yang dibawakan oleh Imam Bukhori dalam judul babnya, lalu Imam Bukhori 



mengeluarkan haditsnya sahabat Anas �, dimana sahabat Anas � 

menceritakan bahwa dirinya dan seorang “Ghulam” biasa membawakan air 

untuk Nabi � ketika buang hajat. Kemudian Al Hafidz menduga bahwa si 

“Ghulam” tersebut diantaranya adalah sahabat Ibnu Mas’ud �. 

 

Adapun ungkapan ‘Shohibus Siwaad’ kepada Ibnu Mas’ud �, Wallahu 

A’lam apakah karena sahabat Ibnu Mas’ud adalah orang yang biasanya 

menawarkan kepada Nabi � untuk duduk diatas bantal, karena Imam 

Bukhori dalam kitab Shahihnya menurunkan bab “ ٌباب َمْن أُْلِقَى َلُه ِوَساَدة” (orang yang 

memberikan bantal kepada Nabi �), kemudian Imam Bukhori menurunkan 2 

buah hadits, yang pertama hadits Abdullah bin ‘Amr � yakni, Abu Maliih 

berkata : 

 ِبىالن ثـََنا َأن ِه ْبِن َعْمٍرو َفَحدَصْوِمى ، ذُِكَر َلُه  -صلى اهللا عليه وسلم  -َدَخْلُت َمَع َأبِيَك زَْيٍد َعَلى َعْبِد الل
َنهُ  َفَدَخَل َعَلى ، َفأَْلَقْيُت َلُه ِوَساَدًة ِمْن َأَدٍم َحْشُوَها ِليٌف ، َفَجَلَس َعَلى اَألْرِض ، َوَصاَرِت اْلِوَساَدةُ  بـَْيِنى َوبـَيـْ  

“aku bersama Bapakmu Zaid menemui Abdullah bin ‘Amr �, lalu beliau � bercerita kepada 

kami bahwa Nabi � diberitahu tentang puasaku. Kemudian Beliau � menemuiku, aku 

memberi Nabi � bantal yang kulit isinya terbuat dari sabut kelapa, namun Nabi � duduk 

diatas tanah, sedangkan bantalnya berada diantara Beliau � dan diriku…”. 

 

Kemudian hadits keduanya adalah ucapan sahabat Abu Darda � yang 

mengungkapkan bahwa sahabat Ibnu Mas’ud � adalah ‘shohibul Wisaad’. 

Sehingga seolah-olah Imam Bukhori mengisyaratkan bahwa sahabat Ibnu 

Mas’ud � adalah deretan sahabat lainnya, selain sahabat Abdullah bin ‘Amr 

� yang biasa menawarkan bantalnya kepada Nabi �, ketika Beliau � 

berkunjung. 

 

Berkata Imam Bukhori : 

 

ثـََنا ُشْعَبُة َعْن أَِبى ُمَعاٍذ  - 151 ثـََنا ُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب َقاَل َحد َقاَل َسِمْعُت  -ُهَو َعَطاُء ْبُن َأِبى َمْيُمونََة  - َحد
ِتِه تَِبْعُتُه َأنَا َوُغَالٌم ِمنا َمَعَنا ِإَداَوٌة ِمْن َماءٍ ِإَذا َخَرَج ِلَحاجَ  - صلى اهللا عليه وسلم  -أََنًسا يـَُقوُل َكاَن َرُسوُل اللِه   

17171717). Hadits no. ). Hadits no. ). Hadits no. ). Hadits no. 151151151151    

“Haddatsanaa Sulaiman bin Harb ia berkata, haddatsanaa Syu’bah dari Abi Muadz –

namanya ‘Athoo’ bin Abi Maimunah ia berkata, aku mendengar Anas bin Malik � berkata : 



‘adalah Nabi � jika keluar untuk buang hajat, maka aku dan seorang anak bersama-sama 

membawakan seciduk air untuk Beliau �”. 

Muslim meriwayatkannya  no. 643. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya. 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Keutamaan sahabat Ibnu Mas’ud � yang senantiasa berkhidmat kepada 

Nabi � ketika hidup dan kepada sunah-sunahnya setelah wafatnya Nabi 

�. 

2. Tawadhu’nya sahabat Abu Darda �, dimana ketika beliau ditanya oleh 

Imam Alqomah yang berasal dari Kufah, maka sahabat Abu Darda �, 

lebih menyarankan untuk bertanya kepada sahabat Ibnu Mas’ud � yang 

pada waktu itu tinggal dinegerinya Alqomah. 

3. Bolehnya memberikan gelar-gelar kepada orang yang berkhidmat dirinya 

kepada Nabi � baik ketika masa hidup Beliau �, maupun sesudah 

meninggalnya dengan mengamalkan dan menyebarkan sunah-sunahnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


