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Hadits Ahkam No. 2 - 4 

A. Air Suci Selama Tidak Berubah Sifatnya 

ُ َعْنُه قَاَل قَالَ  .2 َي اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم    َوَعْن َأِبي َسعييٍد اْْلُْدريي ي َرضي إنَّ اْلَماَء َطُهوٌر ََل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله
ُسُه َشْيءٌ   َأْخَرَجُه الثهََلثَُة َوَصحهَحُه َأْْحَدُ   يُ َنج ِّ

Dari Abu Said Al-Khudry radliyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW 
bersabda: Sesungguhnya hakekat air adalah suci dan mensucikan, tak ada 
sesuatu pun yang menajiskannya. Dikeluarkan oleh Imam Tiga dan dinilai 
shahih oleh Ahmad.  

ُ َعْنُه قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصله   أَُماَمةَ َوَعْن َأِبي    .3 َي اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  اْلَباهيليي ي َرضي ُسُه ى اَّلله إنَّ اْلَماَء ََل يُ َنج ِّ
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 َأْخَرَجُه اْبُن َماَجْه َوَضعهَفُه أَبُو َحاِتٍي   َشْيٌء إَلَّ َما َغَلَب َعَلى رِّحيِّهِّ َوطَْعمِّهِّ َوَلْونِّهِّ 

Dari Abu Umamah al-Bahily radliyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW 
bersabda: Sesungguhnya air itu tidak ada sesuatu pun yang dapat 
menajiskannya kecuali oleh sesuatu yang dapat merubah bau, rasa atau 
warnanya. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan dianggap lemah oleh Ibnu 
Hatim.  

   ِ َ َولِلَْبْْيَِقي  ْن تَغََّيا َّلا ا  ُدُث ِفيهِ أ   رِّحُيهُ الَْماُء َطهُوٌر ا   ْو َطْعُمُه أ ْو لَْونُُه ِبنََجاَسٍة ََتْ

Menurut hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi: Air itu suci dan 
mensucikan kecuali jika ia berubah baunya, rasanya atau warnanya 
dengan suatu najis yang masuk di dalamnya.  

Makna Hadits 
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Hadits Riwayat Abu Sa’id al-Khudri r.a., bercerita tentang air yang ada di 
sumur Bidha’ah; ia adalah sumur yang dikenal sebagai wadah pembuangan 
kotoran, seperti kain bekas darah haidh dan sejenisnya. Jadi memang orang-
orang sekitar sering membuang kotoran di belakang rumahnya melalui 
selokan air kecil yang mana selokan itu mengarah kepada sumur karena 
memang sumur itu posisinya cukup rendah. Tapi sumur tersebut airnya 
cukup banyak dan tidak berubah sama sekali dengan banyaknya sampah 
yang dibuang ke dalamnya.  

Orang-orang sekitar pun akhirnya bertanya kepada Nabi s.a.w. tentang 
air di sumur bidha’ah itu untuk tahu apa hukum air yang ada di dalamnya. 
Dan Nabi s.a.w. memberikan jawaban bahwa air itu hukum aslinya adalah 
suci dan mensucikan, dan air tidak berubah menjadi najis oleh apapun 
selama air itu tidak berubah. Itulah yang dimaksud oleh Nabi s.a.w. dengan 
perkataanya ” tak ada sesuatu pun yang menajiskannya”   ُسهُ شاْيء  .َلا يُناج ِّ
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Maksudnya selama air itu tidak berubah, maka ia tetap pada hukum 
aslinya; yakni suci dan mensucikan. Akan tetapi jika sesuatu yang bercampur 
dengan air itu merubah sifat airnya, maka berubah juga hukumnya. Karena 
itu hadits ini dihukumi oleh ulama dengan sebutan hadits ’aam makhsush; 
yakni hadits umum akan tetapi ada pengkhsusunya. Yang menjadi 
pengkhususnya adalah hadits selanjutnya dari sahabat Abu Umamah al-
Bahiliy tentang sifat air; yaitu warna, rasa dan aroma.  

Karena itulah penulis tidak memisahkan kedua hadits ini dalam 
penjelasan yang berbeda. Itu sebab karena keduanya saling berkaitan; yakni 
kaitan umum dam khusus. Hadits Abu Sa’id al-Khudriy itu umum, dan hadits 
Abu Umamah adalah yang mengkhususkannya. Dengan demikian sempurna 
pemahaman maknanya; bahwa air itu suci dan mensucikan; memang itu 
hukum aslinya. Akan tetapi kesuciannya itu selama tidak berubah salah satu 
sifatnya; yakni warna, rasa dan aroma. Jika salah satu dari sicat air itu 
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berubah, maka air juga berubah hukumnya tidak lagi dihukumi dengan 
hukum aslinya.  

Fiqih Hadits 

Semua ulama bersepakat bahwa air itu dihukumi dengan hukum aslinya; 
yakni suci dan mensucikan selama tidak berubah sifatnya dan tidak ada 
sesuatu yang bercampur dengan air tersebut dari najis.  

Akan tetapi ulama berselisih, jika air itu tercampur dengan najis, 
walaupun sifatnya tidak berubah. Roma, rasa dan warna masih sama 
sebagaimana air pada umumnya, tidak ada yang berubah. Ini yang jadi 
perdebatan.  

Madzhab Imam Malik menilai bahwa air itu walaupun bercampur dengan 
najis, selama ia tidak merubah warnanya, atau aromanya, atau juga rasanya, 
maka air itu suci. Dan kesuciannya itu tidak melihat apakah air di wadah itu 
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banyak atau sedikit. Pendapat ini sejalan dengan 2 hadits di atas. Bahwa Nabi 
s.a.w. tidak memberikan batasan jumlah volume air, intinya jika memang air 
itu tidak berubah, ia suci dan mensucikan.  

Sedangkan jumhur ulama lain, yakni al-hanafiyah, al-Syafi’iyyah dan al-
Hanabilah, justru melihat berbeda. Bahwa air yang bercampur dengan najis, 
walaupun tidak merubah sifat air; aroma, rasa dan warna, tidak bisa 
dihukumi sebagai air yang suci dan mensucikan jika air itu jumlahnya sedikit. 
Artinya walaupun air itu tidak berubah, tapi jika jumlahnya sedikit air itu tidak 
dihukumi sebagai air yang suci. Pendapat ini didasarkan kepada hadits Nabi 
s.a.w. tentang air 2 qula. 

B. Air 2 Qula Suci Dari Najis 

ُ َعَلْيهي َوَسله  .4 ُهَما قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله ُ َعن ْ َي اَّلله إَذا َكاَن اْلَماُء َم :  َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني ُعَمَر َرضي
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بهاَن   َوَصحهَحهُ   َأْخَرَجُه اْْلَْربَ َعةُ    ََلْ يَ ْنُجسْ َوِفي لَْفٍظ  قُ لََّتْْيِّ ََلْ حَيْمِّْل اْْلََبَث    اْبُن ُخَزْْيََة َواْْلَاكيُم َواْبُن حي

Dari Abdullah Ibnu Umar radliyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW 
bersabda: Jika banyaknya air telah mencapai dua kullah maka ia tidak 
mengandung kotoran. Dalam suatu lafadz hadits: Tidak najis. Dikeluarkan 
oleh Imam Empat dan dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah, Hakim, dan Ibnu 
Hibban.  

Makna Hadits 

Hadits ini adalah jawaban dari Nabi s.a.w. atas pertanyaan beberapa 
sahabat r.a. yang bertanya tentang air yang menggenang di tanah datar, di 
lapang yang luas. Bukan lautan yang airnya tidak terhingga, juga bukan 
sungai yang pasti banyak airnya. Ini air menggenang, apakah air itu suci 
mensucikan? Atau air itu justru tidak bisa dijadikan alat bersuci?. Lalu Nabi 
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s.a.w. memberikan jawaban dengan standar takaran. Beliau s.a.w. 
mengatakan bahwa jik air tersebut jumlahnya 2 qulah lebih, maka air itu 
bebas dari najis.  

Maksudnya bahwa air yang menggenang jika jumlahnya 2 qulah atau 
lebih, itulah jumlah yang disebut sebagai “air banyak” yang mana banyaknya 
air tersebut bisa membuatnya tetap suci. Tentu dengan catatan, bahwa air 
itu tidak berubah sifatnya.  

Qulah itu sendiri nama untuk sejenis gantang timbangan volume yang 
dipakai oleh kebanyakan orang Arab ketika itu. Yang mana jika dijumlahkan 
2 qulah itu setara dengan 500 Rithl ukuran Baghdad. Dr. Mustafha Dieb al-
Bugha mengkonversi 2 qula dalam kitabnya al-Tahdzib menjadi 190 liter 
kurang lebih. Dalam Ibanatul-Ahkam dikatakan 2 qulah itu setara dengan 93 
Sha’ dan 3 Mud. Itu berarti 2 qula adalah 375 mud. Dalam al-Fiqih al-Islami 
wa Adillatuhu disebutkan bahwa 1 mud itu setara dengan 0.68 liter. Jadi 375 
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mud sama dengan 255 liter.  

Untuk kehati-hatian, kita akan mengambil jumlah konversi yang paling 
banyak, yakni 2 qulah itu 255 liter air. Itu berarti jika ada air dalam wadah 
yang diperkirakan jumlahnya 255 liter atau lebih, dan ada najis di dalamnya, 
naum tidak merubah sifat air, maka air itu suci.  

Fiqih Hadits 

Madzhab al-Syafi’iyyah dan al-Hanabilah menggunakan hadits ini sebagai 
dalil yang menyempurnakan hadits-hadits sebelumnya dalam masalah air 
yang ada najis di dalamnya. Kedua madzhab ini membuat standar bahwa: 

- hukum air itu suci, jika ia bersih dari najis dan sifatnya tidak berubah.  

- Namun jika air itu tercampur najis dan merubah salah satu sifatnya, 
maka air itu tidak lagi suci.  
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- Tapi jika air itu tercampur najis, namun tidak merubah salah satu 
sifatnya, maka yang dilihat adalah jumlah air yang ada di wadah itu. 
Jika jumlahnya lebih dari 2 qulah, maka air itu suci dan mensucikan. 
Namun jika air itu kurang dari 2 qulah, maka air itu dikategorikan 
sebagai air yang terkena najis.     

Dalam madzhab al-Syafi’i, metode ini disebut dengan istilah Jam’an Baina 
al-Adillah; yakni metode untuk mengkompromikan banyaknya dalil dalam 
satu masalah. Yang mana tidak mengkin untuk memberika kesimpulan 
kecuali harus mengakomodasi hadits-hadits itu semua. Jika kita hukumi 
air itu suci asalkan tidak berubah, maka hadits Abdullah bin Umar tentang 
2 qulah ini menjadi terabaiakan. Namun jika hukumi air suci itu hanya 
yang 2 qula saja, itu juga berarti kita mengabaikan hadits Abu Sa’id al-
Khudri dan juga Hadits Abu Umamah al-bahiliy sebelumnya. Maka itu, 
untuk mengakomodasi kesemua, jadilah kesimpulan seperti yang 
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disebutkan di atas. 

 

 

Wallahu a’lam 


