MEMERCIKKAN AIR SETELAH
BERWUDU
،ﻠَﻢﺳ اﺪِ ﺑﻦﻦ زَﻳ ﻋ،َﺎنﻔْﻴﻦ ﺳ ﻋ،َﺔﺼ ﻗَﺒِﻴﻦ ﻋ،ﺪٍ اﻟﺪﱠارﻣﻤﺤﻮ ﻣﺑى اورو
ﻠﱠ ﺻِنﱠ اﻟﻨﱠﺒ ا:ﻤﺎﻨْﻬ ﻋﻪ اﻟﺿﺎسٍ رﺒ ﻋﻦﻦ اﺑ ﻋ،ٍﺎرﺴ ﻳ ﺑﻦﻄَﺎء ﻋﻦﻋ
اهور و.ﻴﺢﺤ اﻟﺼﺎل رِﺟءﻮﻫ و.ﺢﻧَﻀةً وﺮةً ﻣﺮ ﻣﺎﺿ ﺗَﻮﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪاﻟ
ﺢﻧَﻀ و:ﻘُﻞ ﻳﻟَﻢﺎنَ وﻔْﻴ ﺳﻦ ﻋ،ﻢﺎﺻ ﻋِﺑﻦ اﻋ
Abu Muhammad al-Dārimī meriwayatkan dari Qabīṣah, dari Sufyān, dari
Zaid bin Aslam, dari ‘Aṭā’ bin Yasār, dari Ibnu ‘Abbās raḍiyallāhu ‘anhu
bahwa Nabi  ﷺpernah berwudu sekali basuhan dan memercikkan (air).
Semua rawi tersebut adalah rawi yang tercantum dalam kitab al-Ṣaḥīḥ.
Dan beliau (al-Dārimī) juga meriwayatkannya (hadis tersebut) dari Abu
Āṣim, dari Sufyān, namun tidak ada lafal “memercikkan”.[1]

KOSA KATA HADIS:
1. ــــــــﺢ ﻧَﻀatau ــــــــﺎحﻀ اﻻﻧْﺘartinya mengambil sedikit air kemudian
memercikkannya pada kemaluan atau pakaian yang tepat berada
pada kemaluan.[2]
2. Hadis Ibnu ‘Abbās raḍiyallāhu ‘anhu tersebut tercantum dalam
Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, namun tanpa lafal “memercikkan” sehingga
tambahan ini tidak valid atau syaż (menyelisihi riwayat lain yang
lebih terpercaya dan valid). Rawi selain Qabīṣah meriwayatkan
dari Sufyān tanpa tambahan lafal “memercikkan”. [3]

MAKNA HADIS:
Ibnu ‘Abbās raḍiyallāhu ‘anhu meriwayatkan tata cara wudu Nabi ﷺ
yaitu beliau membasuh anggota tubuh ketika berwudu hanya sekalisekali saja, kemudian beliau memercikkan air pada kemaluan atau
pakaian semisal izār (kain sarung) yang posisinya tepat pada kemaluan
dengan tujuan menghilangkan perasaan was-was. Percikan tersebut
dilakukan setelah selesai berwudu.

FAEDAH DAN ISTINBAT HADIS:
1. Dianjurkan memercikkan air di atas pakaian yang posisinya tepat
pada kemaluan, dengan tujuan menghilangkan perasaan was-was
kalau bagian tersebut terkena percikan air kencing. Tentu istinbat
ini dengan asumsi tambahan lafal tersebut valid.[4]
2. Imam al-Khaṭṭābī memaknai al-intiḍāh di sini yaitu beristinja
menggunakan air karena dahulu, pada masa tersebut, orangorang umumnya bersuci hanya dengan menggunakan beberapa
batu atau kerikil saja.[5]
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