KEUTAMAAN SELALU DALAM
KONDISI BERWUDU
ﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳ رﺢﺒﺻ ا: ﻗَﺎلﻨْﻪ ﻋﻪ اﻟﺿﺐِ رﻴﺼ اﻟﺤﺪَةَ ﺑﻦﻳﺮ ﺑﻦﻋو
ﺎﻨﱠﺔ؟ ﻓَﻤ اﻟﺠَﻟ اﻘْﺘَﻨﺒ ﺳ ﺑِﻢ،لَِﺎ ﺑ ))ﻳ: ﻓَﻘَﺎلَِﺎ ﺑ ﻓَﺪَﻋﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪاﻟ
َﺔﺎرِﺣ اﻟﺒﺧَﻠْﺖ د،ﺎﻣﻣ ﺧَﺸْﺨَﺸَﺘَﻚَ اﺖﻌﻤﺳ وﻨﱠﺔَ ﻗَﻂﱡ ا اﻟﺠﺧَﻠْﺖد
،ٍﺐ ذَﻫﻦﺸْﺮِفٍ ﻣ ﻣﻊﺑﺮﺮٍ ﻣ ﻗَﺼَﻠ ﻋﺖﺗَﻴ ﻓَﺎ،ﺎﻣﻣ ﺧَﺸْﺨَﺸَﺘَﻚَ اﺖﻌﻤﻓَﺴ
ﺬَا ﻫﻦﻤ ﻟ،ِﺑﺮﻧَﺎ ﻋ ا: ﻓَﻘُﻠْﺖ،ِﺑﺮ ﻋﻞﺟﺮ ﻟ:؟ ﻗَﺎﻟُﻮاﺮﺬَا اﻟﻘَﺼ ﻫﻦﻤ ﻟ:ﻓَﻘُﻠْﺖ
؟ﺮﺬَا اﻟﻘَﺼ ﻫﻦﻤ ﻟ،ﺷﻧﺎَ ﻗُﺮ ا: ﻓَﻘُﻠْﺖ،ٍﺶﻳ ﻗُﺮﻦ ﻣﻞﺟﺮ ﻟ:؟ ﻗَﺎﻟُﻮاﺮاﻟﻘَﺼ
:؟ ﻗَﺎﻟُﻮاﺮﺬَا اﻟﻘَﺼ ﻫﻦﻤ ﻟ،ٌﺪﻤﺤﻧَﺎ ﻣ ا: ﻓَﻘُﻠْﺖ،ٍﺪﻤﺤ ﻣﺔﻣ اﻦ ﻣﻞﺟﺮ ﻟ:ﻗَﺎﻟُﻮا
ذﱠﻧْﺖﺎ ا ﻣ،ﻪ اﻟﻮلﺳﺎ ر ﻳ:لَِ ﺑ ﻓَﻘَﺎل،((ﻨْﻪ ﻋﻪ اﻟﺿ اﻟﺨَﻄﱠﺎبِ ر ﺑﻦﺮﻤﻌﻟ
،ﺎﻨْﺪﻫ ﻋتﺎﺿ ﺗَﻮ ﻗَﻂﱡ اﺪَث ﺣﻨﺎﺑﺻﺎ اﻣ و،ﻦﺘَﻴﻌﻛ رﺖﻠﱠﻴ ﺻﻗَﻂﱡ ا
: ﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳ ر ﻓَﻘَﺎل،ﻦﺘَﻴﻌﻛ رَﻠ ﻋﻪنﱠ ﻟ اﺖﻳارو
ﻦﺴ ﺣﺚﺪِﻳ ﺣ:ﻗَﺎل و،ﺬَا ﻟَﻔْﻈُﻪﻫ و،ﺬِيﻣﺮّاﻟﺘ و،ُﺪﻤﺣ ااهو ر.((ﺎ))ﺑِﻬِﻤ
ﺐ ﻏَﺮِﻳﺢﻴﺤﺻ.
Dari Buraidah bin al-Huṣaib raḍiyallāhu ‘anhu, dia berkata, “Rasulullah ﷺ
pada suatu pagi memanggil Bilal dan kemudian bersabda, ‘Wahai Bilal,
dengan (amalan) apa kamu mendahului saya di dalam surga? Setiap kali
saya masuk ke dalam surga pasti saya mendengar suara terompahmu di
hadapanku, dan tadi malam saya masuk ke dalam surga dan saya
mendengar suara terompahmu di hadapanku, kemudian saya
mendatangi sebuah istana terbuat dari emas berbentuk persegi empat[1]
dengan beranda di depannya’. Saya kemudian bertanya, ‘Milik siapa
istana ini?’ Mereka menjawab, ‘Milik seorang laki-laki keturunan Arab’.
Saya kemudian berkata, ‘Saya keturunan Arab, milik siapakah istana ini’?
Mereka menjawab, ‘Milik seorang laki-laki dari suku Quraisy’. Saya
kemudian berkata lagi, ‘Saya keturunan dari suku Quraisy, milik siapakah
istana ini’? Mereka menjawab, ‘Milik seorang laki-laki dari umat
Muhammad’. Saya kemudian berkata lagi, ‘Saya Muhammad, milik
siapakah istana ini’? Mereka menjawab, ‘Milik Umar bin al-Khaṭṭāb
raḍiyallāhu ‘anhu. Bilal kemudian berkata, ‘Wahai Rasulullah, setiap saya
akan mengumandangkan azan (ikamah) pasti saya salat dua rakaat dulu,

dan setiap kali saya berhadas saya akan kembali berwudu dan kemudian
salat dua rakaat dengan keyakinan hal tersebut adalah hak Allah ‘azza
wa jalla atas diri saya’. Rasulullah  ﷺkemudian bersabda, ‘(Kalau begitu)
dengan dua (amalan) tersebut’.”
Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmiżi dan ini adalah lafal
(riwayat) beliau. Kemudian dia juga berkata, “Ini adalah hadis hasan
sahih garib.”[2]

Kosa kata hadis:
1. Buraidah bin al-Huṣaib bin Abdullah al-Aslami (Abu Saḥl) masuk
Islam pada tahun pertama hijrah Nabi  ﷺke Madinah, ketika
beliau bertemu Buraidah dalam perjalanan hijrah tersebut. Beliau
ikut dalam beberapa peperangan, di antaranya perang Khaibar,
penaklukan kota Makkah, dan beliau termasuk pemegang liwa
(panji). Beliau pernah ditugaskan oleh Rasulullah  ﷺsebagai amil
zakat kepada kaumnya. Beliau juga pernah berwasiat agar kelak
ditanamkan di atas kuburannya dua pelepah kurma. Beliau wafat
di negeri Khurasan pada tahun 62 hijriah.[3]
2. Kejadian Nabi  ﷺmelihat Bilal dan mendengar bunyi
terompahnya secara lahir adalah mimpi beliau. Kesimpulan ini
diperkuat dengan hadis tentang keutamaan Umar bin Khaṭṭāb
yang dicantumkan oleh al-Bukhārī dalam kitab Ṣahih-nya.[4]
Kebiasaan Nabi Muhammad  ﷺadalah menceritakan mimpi yang
dialaminya dan menakwilkan mimpi para sahabatnya pada waktu
selesai salat fajar.[5]
3. Al-khasykhasyah (ُ )اﻟﺨَﺸْﺨَﺸَـــــــــــــﺔadalah gerakan yang dibarengi
dengan suara dan yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah
suara terompah ketika digunakan pada waktu berjalan.[6]
4. Al-qaṣru (ـــــــﺮ )اﻟﻘَﺼadalah rumah yang besar atau istana dengan
bangunan yang menjulang tinggi.

Makna hadis:
Buraidah bin al-Huṣaib raḍiyallāhu ‘anhu menceritakan bahwa suatu pagi

Nabi  ﷺpernah berdialog dengan Bilal raḍiyallāhu ‘anhu sang muazin
tentang mimpi yang beliau lihat, yaitu Bilal raḍiyallāhu ‘anhu
mendahuluinya dalam surga dan setiap derap langkah Bilal berada di
hadapannya. Nabi  ﷺkemudian bertanya amalan apa yang telah dan
terus dilakukan oleh Bilal hingga dia mendapat kemuliaan tersebut dari
Allah ‘azza wa jalla. Bilal pun menceritakan bahwa dia senantiasa
melakukan salat sunah antara azan dan ikamah. Selain itu, beliau juga
menjaga wudunya berikut salat dua rakaat setelah berwudu. Nabi ﷺ
juga bercerita tentang sebuah istana di surga milik seorang laki-laki Arab
dari suku Quraisy yang juga adalah umat Nabi Muhammad  ﷺyaitu Umar
bin al-Khaṭṭāb raḍiyallāhu ‘anhu sebagai karunia dari Allah ‘azza wa jalla.

Faedah dan istinbat dari hadis:
1. Keutamaan senantiasa berwudu di waktu siang atau malam hari,
meskipun tidak akan langsung melaksanakan salat.[7]
Keutamaan salat dua rakaat setiap selesai berwudu, dan
disunahkan pula salat dua rakaat setelah azan dan sebelum
ikamah[8], hal ini selaras dengan maksud hadis Nabi ﷺ,

(( ﺷَﺎءﻦﻤ ))ﻟ:ﺜَﺔ اﻟﺜﱠﺎﻟ ﻓ ﻗَﺎل،ﺛًﺎََﺎ ﺛ ﻗَﺎﻟَﻬ،((ٌةَ ﺻﻦذَاﻧَﻴ اﻞ ﻛﻦﻴ))ﺑ
“Di antara azan dan ikamah (ada) salat,” beliau mengucapkannya
sebanyak tiga kali, pada kali ketiga beliau bersabda, “Bagi siapa yang
mau.”[9]
2. Meskipun Nabi  ﷺsudah bertanya berulang kali tentang pemilik
istana, namun beliau tidak mendapatkan jawabannya secara
langsung. Secara bertahap disebutkan bahwa pemilik istana
adalah berketurunan Arab, kemudian berasal dari suku Quraisy,
dan merupakan umat Nabi Muhammad ﷺ. Pada kali yang
keempat barulah beliau mendapatkan jawabannya. Hikmah di
balik itu adalah sebagai berikut:
3. Nabi  ﷺberharap bahwa istana tersebut adalah milik beliau dan
ketika mengetahui ternyata bukan miliknya, beliau termotivasi
untuk menyampaikan berita gembira tersebut ke pemiliknya yang

merupakan umatnya.
4. Hal ini untuk menjelasan bahwa bangsa Arab lebih utama
daripada selain bangsa Arab.
5. Keutamaan bangsa Arab dari suku Quraisy daripada bangsa Arab
selain suku Quraisy.
6. Keutamaan orang-orang yang ber-Islam dari suku Quraisy dan
bagian dari umat Muhammad ﷺ, dari orang suku Quraisy namun
bukan termasuk umat Muhammad ﷺ, karena wafat sebelum
bi’ṡah (waktu diutusnya beliau), meskipun orang tersebut masuk
surga.
7. Mimpi para Nabi adalah wahyu dan kebenaran, dalilnya adalah
ﬁrman Allah ‘azza wa jalla,

نْ ﺷَﺎۤء اامﺮﺠِﺪَ اﻟْﺤﺴ اﻟْﻤ ۚ ﻟَﺘَﺪْﺧُﻠُﻦﻖﺎ ﺑِﺎﻟْﺤﻳء اﻟﺮﻟَﻪﻮﺳ رﻪ اﻟﺪَقﻟَﻘَﺪْ ﺻ
ﺎ ﻟَﻢ ﻣﻢﻠنَ ۗﻓَﻌ ﺗَﺨَﺎﻓُﻮ ۙﻦﺮِﻳﻘَﺼﻣ وﻢﺳوء رﻦﻴﻘّﻠﺤۙ ﻣﻦﻴﻨ اٰﻣﻪاﻟ
ﺎﺒﺎ ﻗَﺮِﻳﻚَ ﻓَﺘْﺤنِ ذٰﻟو دﻦ ﻣﻞﻌا ﻓَﺠﻮﻠَﻤﺗَﻌ
“Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya, tentang
kebenaran mimpinya dengan sebenarnya (yaitu) bahwa sesungguhnya
kamu pasti akan memasuki Masjid al-Ḥarām, insyāaAllah dalam keadaan
aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang
kamu tidak merasa takut. Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui
dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat.” (Surah alFatḥ: 27)
4. Jika seseorang melihat mimpi yang baik tentang orang lain di
dalam tidurnya, disunahkan baginya untuk menceritakan mimpi
tersebut kepada orang tersebut, dan waktunya adalah setelah
salat fajar, jika memungkinkan.[10]
5. Hadis ini adalah hujah bagi mazhab Ahlusunah bahwa surga
sudah diciptakan dan telah ada saat ini sekaligus membatalkan
mazhab kaum Muktazilah yang mengingkarinya. Mereka
mengingkari iktikad tersebut padahal hadis tentangnya telah
sampai kepada derajat mutawatir.
6. Ada kaitan erat antara upaya (senantiasa) dalam kondisi taharah

dan masuk surga. Orang yang senantiasa dalam kondisi taharah
hingga saat dia tidur, ketika dia tidur ruhnya akan naik dan
diangkat hingga bersujud dibawah ‘arsy sebagaimana hadis yang
diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam kitab Syu’abul Imān[11], dan
‘arsy adalah langit-langit atau penutup bagian atas surga.[12]
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