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RAGU DALAM BERSUCI...? INI SOLUSINYA

ِﺏِﺱْﻡِ اﻠﻞَّﻩِ اﻠﺮَّﺡْﻡَﻥِ اﻠﺮَّﺡِﻳﻢ

 وﻌﻠﻰ آﻠﻪ وﺼﺤﺒﻪ وﻤﻦ اﺘﺒﻊ ﻫداﻪ وﺒﻌﺪ، واﻠﺼﻠاﺔ واﻠﺴﻠاﻢ ﻋﻠﻰ رﺴوﻞ اﻠﻠﻪ،اﻠﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ

Barakallahu fikum, berikut adalah sebuah pertanyaan dari sahabat dekat saya yang berkaitan
dengan problem yang dihadapi anak perempuannya yaitu dia sering ragu dalam bersuci.

PERTANYAAN :

Ustadz, anak perempuan saya sering merasa was was ketika hendak sholat, dia merasa masih
ragu dengan wudhu nya dikarenakan kentut ataupun kencing.

JAWABANNYA:

Jika seseorang telah bersuci, kemudian timbul keraguan apakah dia telah berhadats atau tidak,
maka harus kembali pada keyakinannya bahwa dia telah bersuci dan dia harus meninggalkan
keraguannya itu

Contohnya seseorang telah berwudlu untuk sholat magrib, ketika adzan isya' dan dia hendak
sholat isya' dia ragu apakah wudlunya telah batal atau belum, Maka dia kembali pada asalnya
yaitu dia telah berwudlu
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Saudaraku yang semoga Allah melimpah keberkahan kepadamu....Simaklah hadits mulia
berikut ini:

:َ ﻕَاﻞَ ﺭَﺱُوﻞُ اﻠﻠﻪِ ﺹَﻝَّﻯ اﻠﻠﻪُ ﻉَﻝَﻱْﻩِ ﻭَﺱَﻝَّﻡ:َ ﻕَاﻞ،َﻉَﻥْ ﺃَﺏِﻱ ﻩُﺭَﻱْﺭَﺓ
َ ﻑَﺃَﺵْﻙَﻝَ ﻉَﻝَﻱْﻩِ ﺃَﺥَﺭَﺝ،»ﺇِﺫَﺍ ﻭَﺝَﺩَ ﺃَﺡَﺩُﻙُﻡْ ﻑِﻱ ﺏَﻁْﻥِﻩِ ﺵَﻱْﺉًﺍ
َ ﻑَﻝَﺍ ﻱَﺥْﺭُﺝَﻥَّ ﻡِﻥَ اﻞْﻡَﺱْﺝِﺩِ ﺡَﺕَّﻯ ﻱَﺱْﻡَﻉ،ﻡِﻥْﻩُ ﺵَﻱْﺀٌ ﺃَﻡْ ﻝَﺍ
« ﺃَﻭْ ﻱَﺝِﺩَ ﺭِﻳﺢًﺍ،ﺹَﻭْﺕًﺍ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam
bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian mendapati ada terasa sesuatu di perutnya, lalu
ia ragu-ragu apakah keluar sesuatu ataukah tidak, maka janganlah ia keluar dari masjid hingga
ia mendengar suara atau mendapati bau." Shohih (HR. Muslim no. 362)

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pun bersabda, :

ٍﻟﺎَ ﻭُﺽُﻭْﺀَ ﺇِﻟﺎَّ ﻡِﻥْ ﺹَﻭْﺕٍ أﻮْ ﺭِﻱْﺡ

Tidak ada wudhu kecuali karena bunyi atau angin.
Majah no. 515, lihat Irwaul Gholil no 107)

Shohih (HR. At-Tirmidzi no. 74 dan Ibnu

Hadits yang lainnya :

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pun bersabda, :

، ﺡ،ٍ ﻭَﺯُﻩَﻱْﺭُ ﺏْﻥُ ﺡَﺭْﺏ،ُ( ﻭَﺡَﺩَّﺙَﻥِﻱ ﻉَﻡْﺭٌﻭ اﻠﻦَّاﻖِﺩ361) - 98
- َﻭَﺡَﺩَّﺙَﻥَﺍ ﺃَﺏُﻭ ﺏَﻙْﺭِ ﺏْﻥُ ﺃَﺏِﻱ ﺵَﻱْﺏَﺓَ ﺝَﻡِﻳﻊًﺍ ﻉَﻥِ اﺐْﻥِ ﻉُﻱَﻱْﻥَﺓ
ْ ﻉَﻥ،ِّ ﻉَﻥِ اﻠﺰُّﻩْﺭِﻱ،َ ﺡَﺩَّﺙَﻥَﺍ ﺱُﻑْﻱَاﻦُ ﺏْﻥُ ﻉُﻱَﻱْﻥَﺓ:ﻕَاﻞَ ﻉَﻡْﺭٌﻭ
 ﻉَﻥْ ﻉَﻡِّﻩِ ﺵُﻙِﻱَ ﺇِﻝَﻯ اﻠﻦَّﺏِﻱِّ ﺹَﻝَّﻯ،ٍ ﻭَﻉَﺏَّاﺪِ ﺏْﻥِ ﺕَﻡِﻳﻢ،ٍﺱَﻉِﻳﺪ
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َ ﻱُﺥَﻱَّﻝُ ﺇِﻝَﻱْﻩِ ﺃَﻥَّﻩُ ﻱَﺝِﺩُ اﻠﺶَّﻱْﺀ،ُ اﻠﺮَّﺝُﻝ:َاﻠﻠﻪُ ﻉَﻝَﻱْﻩِ ﻭَﺱَﻝَّﻡ
َ ﺃَﻭْ ﻱَﺝِﺩ، »ﻝَﺍ ﻱَﻥْﺹَﺭِﻑُ ﺡَﺕَّﻯ ﻱَﺱْﻡَﻉَ ﺹَﻭْﺕًﺍ:َ ﻕَاﻞ،ِﻑِﻱ اﻠﺺَّﻝَاﺔ
«ﺭِﻳﺢًﺍ

Telah mengabarkan kepadaku (Imam Muslim) Amru an-Naaqid, dan Zuhair bin Harb, mereka
berdua mengabarkan, keduanya telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah
keseluruhan(riwayat) dari Ibnu Uyainah – telah berkata kepada kami Sufyan bin Uyainah (Ibnu
Uyainah) dari az-Zuhri dari Sa'id dan Abbad bin Tamiim dari pamannya, bahwa ia pernah
mengadu kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tentang seseorang yang
menghayal/merasa bahwa dirinya mendapatkan sesuatu dalam shalatnya, maka Rasulullah
Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:
"Janganlah ia keluar/membatalkan shalatnya sebelum mendengar suara (buang angin) atau
mencium bau". Shohih (HR. Bukhari no.137 dan Muslim no.361 (98) dan lafazh ini milik
Muslim)

Dari hadits di atas, Imam al-Baghawi rahimahullah (wafat th. 516 H) dalam kitabnya Syarah
as-Sunnah berkata: 1/354

ٍﻭَﻑِﻱ اﻞْﺡَﺩِﻳﺚِ ﺩَﻝِﻳﻞٌ ﻉَﻝَﻯ ﺃَﻥَّ اﻞْﻱَﻕِﻳﻦَ ﻝَﺍ ﻱَﺯُوﻞُ ﺏِاﻠﺶَّﻙِّ ﻑِﻱ ﺵَﻱْﺀ
َ ﻑَﻡَﻥْ ﺕَﻱَﻕَّﻥ،ِ ﻭَﻩُﻭَ ﻕَﻭْﻝُ ﻉَاﻢَّﺓِ ﺃَﻩْﻝِ اﻞْﻉِﻝْﻡ،ِﻡِﻥْ ﺃَﻡْﺭِ اﻠﺶَّﺭْﻉ
ْ ﻭَﻝَﻭ،َ ﺝَاﺰَ ﻝَﻩُ ﺃَﻥْ ﻱُﺹَﻝِّﻱ،ِ ﻭَﺵَﻙَّ ﻑِﻱ اﻞْﺡَﺩَﺙ،ِﻑِﻱ اﻠﻂَّﻩَاﺮَﺓ
َ ﻝَﻡْ ﻱَﺝُﺯْ ﻝَﻩُ ﺃَﻥْ ﻱُﺹَﻝِّﻱ،ِﺕَﻱَﻕَّﻥَ ﻑِﻱ اﻞْﺡَﺩَﺙِ ﻭَﺵَﻙَّ ﻑِﻱ اﻠﻂَّﻩَاﺮَﺓ
َﺡَﺕَّﻯ ﻱَﺕَﻭَﺽَّﺃ

Dari hadits tersebut merupakan dalil atas (kaidah) bahwa "Yang yakin tidak bisa dihilangkan
dengan keragu-raguan dari suatu perkara yang termasuk perkara syar'i" dan ini adalah
pendapat umum dari para ulama maka barangsiapa yang yakin bahwa dirinya dalam keadaan
suci dan dia ragu terhadap hadats (dia berhadats atau tidak) maka boleh baginya untuk
melakukan sholat sebaliknya apabila dia merasa yakin bahwa dia dalam keadaan tidak suci
alias berhadats dan dia pun merasa ragu bahwa dia dalam keadaan suci atau tidak maka tidak
boleh baginya untuk melakukan sholat sampai dia melakukan wudhu."

Abdullah bin Ahmad bin Hanbal rahimahullah (wafat th. 290 H, putera dari Imam Ahmad bin
Hanbal rahimahullah) berkata,
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ﺱَﺃَﻟﺖُ أﺒﻲ ﻉَﻥ اﻠرﺠﻞ ﺇِذﺎ ﺷﻚّ ﻑِﻱ اﻞْوﺾُوء ﻭَﻩُﻭَ ﻋﻠﻰ وﻀوء ﻕَاﻞَ اذﺎ ﺃَﻳﻖَﻥ
ﺏِاﻠﻂَّﻩَاﺮَﺓِ ﻑَﻩُﻭَ ﻋﻠﻰ ﻁَﻩَاﺮَﺗﻪ ﺡَﺕَّﻯ ﻳﺴﺘﻴﻘﻦ ﺃَﻧﻪ أﺤدﺚ

"Aku pernah bertanya kepada bapakku tentang seseorang yang ragu mengenai wudhunya dan
orang tersebut masih punya wudhu. Imam Ahmad lantas berkata, jika ia yakin telah berwudhu,
maka ia tetap dianggap dalam kondisi berwudhu sampai ia yakin bahwa ia telah berhadats..."
Lihat Masaail Ahmad bin Hanbal riwayat anaknya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, 1/23 no 80,
Bab Syak fil Hadats. Tahqiq Syaikh Zuhair Asy Syawais (cet. Al-Maktab al-Islami cet 1401 H).

Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al Basaam rahimahullah (wafat 1423 H) berkata dalam
penjelasannya terhadap hadits no.74 di dalam kitab Bulughul Maram :

ﻟﺎ أﺜﺮ ﻟﻠﺸﻚ ﺑﻌﺪ اﻠﻔراﻎ ﻣﻦ اﻠﻌﺒادﺔ ﻓﻠﻮ ﻓرﻎ ﻣﻦ اﻠوﻀوء ﻭ ﺷﻚ ﻫﻞ ﺗﻤﻀﻤﺾ أﻮ ﻓرﻎ ﻣﻦ اﻠﺼﻠاﺔ ﻭ
ﺷﻚ ﻫﻞ ﻗرﺄ اﻠﻔاﺘﺤﺔ أﻮ ﻟﻢ ﻳﺴﺠﺪ إﻠﺎ ﻣرﺔ واﺤدﺔ ﻓﻠﺎ ﻳﻠﺘﻔﺖ إﻠﻰ ذﻠﻚ ﻭ اﻠأﺼﻞ ﺻﺤﺔ اﻠﻌﺒادﺔ

"Dan jika timbul keraguan setelah selesai melakukan ibadah maka keraguan tersebut tidak ada
pengaruhnya sama sekali. Misalnya seseorang berwudhu kemudian dia ragu apakah dia telah
berkumur-kumur, atau setelah selesai sholat dia ragu apakah dia telah membaca surat
al-fatihah, atau apakah dia hanya sujud sekali, maka janganlah ia memperhatikan keraguan
tersebut, karena asal ibadahnya adalah sah. (Taudlihul Ahkam Min Bulughil Maraam 1/297
fawaid ke 7 dari hadits no. 74, cet. Daar al-Qiblah ats-Tsaqafiyah al-Islamiyyah th. 1413 H )

Dan salah satu cara jitu untuk menghindari keraguan dan was was dalam berwudhu/bersuci
adalah
dengan mempelajari cara berwudhu dan bersuci yang diajarkan oleh Rasulullah
Shallallahu alaihi wasallam... (ini adalah nasihat dari Syaikh Sholih al Masy'ari hafizhahullah
ketika beliau mengajar kitab nailul author tentang wudhu)

Maka apalagi yang antum tunggu? Mari kita semangat belajar menuntut ilmu syar'i semata
mata ikhlas karena Allah sehingga kita selamat dari syubhat keraguan dan was was dari
Syaitan.
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، َ ﺃَﺵْﻩَﺩُ ﺃَﻥْ ﻝَﺍ ﺇِﻝَﻩَ ﺇِﻝَّﺍ ﺃَﻥْﺕ،َﺱُﺏْﺡَاﻦَﻙَ اﻠﻞَّﻩُﻡَّ ﻭَﺏِﺡَﻡْﺩِﻙ
َﺃَﺱْﺕَﻍْﻑِﺭُﻙَ ﻭَﺃَﺕُوﺐُ ﺇِﻝَﻱْﻙ

Wallaahu a'lam bishshawwaab.

Abu Kayyisa,

Dubai UAE - Pagi hari penuh kabut tebal menyapu kerlipatan mata , Ahad, 14 Rabiul Awal 1436
H/04 Januari 2015.
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