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KEUTAMAAN SIWAK

Termasuk sunnah yang paling sering dan yang paling
senang dilakukan oleh Rosulullah  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢadalah bersiwak.
Siwak merupakan pekerjaan yang ringan namun memiliki
faedah yang banyak baik bersifat keduniaan yaitu berupa
kebersihan mulut, sehat dan putihnya gigi, menghilangkan
bau mulut, dan

lain-lain,

maupun

faedah-faedah

yang

bersifat akhirat, yaitu ittiba’ kepada Nabi  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢdan
mendapatkan keridhoan dari Allah ﻭﺟﻞﹼﻋﺰ. Sebagaimana sabda
Rosulullah ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ:

ﺏﻠﺮﺎﺓﹲ ﻟﺿﺮ ﻣﻠﹾﻔﹶﻢﺓﹲ ﻟﺮﻄﹾﻬ ﻣﺍﻙﻮﺍﻟﺴ
“Siwak merupakan kebersihan bagi mulut dan keridhoan
bagi Robb”. (HSR. Ahmad, irwaul golil no 66). (Syarhul
mumti’ 1/120 dan Taisir ‘alam 1/62)
Oleh karena itu Rosulullah  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢbegitu bersemangat
melakukannya

dan

sangat

ingin

agar

umatnya

pun

melakukan sebagaimana yang dia lakukan, hingga beliau
bersabda :

ٍﺀﻮﺿ ﻛﹸﻞﱢ ﻭﺪﻨ ﻋﺍﻙﻮﻟﺴ ﺑﺎﻢﻬﺗﺮﻲ َﻷَﻣﺘ ﺃﹸﻣﻠﻰ ﻋﻖﻻﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﺷﻟﹶﻮ

“Kalau bukan karena akan memberatkan umatku maka
akan kuperintahkan mereka untuk bersiwak setiap akan
wudlu. (HR. Bukhori dan Muslim, irwaul golil no. 70)

ﻼﹶﺓ ﻛﹸﻞﱢ ﺻﺪﻨ ﻋﺍﻙﻮﻟﺴ ﺑﺎﻢﻬﺗﺮﻲ َﻷَﻣﺘ ﺃﹸﻣﻠﻰ ﻋﻖﻻﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﺷﻟﹶﻮ
“Kalau bukan karena akan memberatkan umatku maka
akan kuperintahkan mereka untuk bersiwak setiap akan
sholat”. (HR. Bukhori dan Muslim, irwaul golil no. 70)
Ibnu

Daqiqil

‘Ied

ﺭﲪﻪ ﺍﷲ

menjelaskan

sebab

sangat

dianjurkannya bersiwak ketika akan sholat, beliau berkata:
“Rahasianya yaitu bahwasanya kita diperintahkan agar dalam
setiap

keadaan

senantiasa

ketika

dalam

bertaqorrub

keadaan

yang

kepada

sempurna

Allah,
dan

kita

dalam

keadaan bersih untuk menampakkan mulianya ibadah”.
Dikatakan bahwa perkara ini (bersiwak ketika akan sholat)
berhubungan dengan malaikat karena mereka terganggu
dengan bau yang tidak enak. Berkata Imam As-Shon’ani ﺭﲪﻪ
ﺍﷲ:

“Dan

tidaklah

jauh

(jika

dikatakan)

bahwasanya

rahasianya adalah digabungkannya dua perkara yang telah
disebutkan (di atas) sesuai dengan hadits yang diriwayatkan
oleh Imam Muslim dari hadits Jabir ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ:

ﺎ ﻹَﺇﹺﻥﱠﻧﺠﹺﺪﺴ ﻣﻦﺑﻘﹾﺮﺍﺙﹶ ﻓﹶﻼﹶ ﻳﺎﻝﹶ ﺃﹶﻭﹺ ﺍﻟﹾﻜﹶﺮﺼ ﺃﹶﻭﹺ ﺍﻟﹾﺒﻡ ﺃﹶﻛﹶﻞﹶ ﺍﻟﺜﱠﻮﻦﻣ
ﻡ ﺁﺩﻮﻨ ﺑﺄﹶﺫﱠﻯ ﺑﹺﻪﺘﺎ ﻳﻤﺄﹶﺫﱠﻯ ﻣﺘﻜﹶﺔﹶ ﺗﻼﹶﺋﺍﻟﹾﻤ
“Barang siapa yang makan bawang putih atau bawang
merah

atau

mendekati

bawang
masjid

bakung
kami.

maka

janganlah

Sesungguhnya

dia

malaikat

terganggu dengan apa-apa yang bani Adam terganggu
dengannya” (Taisir ‘alam 1/63)
Dan ternyata Rosulullah  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢtidak hanya bersiwak
ketika akan sholat saja, bahkan beliau juga bersiwak dalam
berbagai keadaan. Diantaranya:
ketika dia masuk kedalam rumah…

ٍﻲﹺﺀ ﺷﺎ ﺑﹺﺄﹶﻱﻬﻨ ﺍﷲُ ﻋﻲﺿﺔﹶ ﺭﺸﺎﺋ ﻋﺄﹶﻟﹾﺖ ﺳ:  ﻗﹶﺎﻝﹶﺎﻧﹺﺊ ﻫﻦ ﺑﺢﻳﺮﻯ ﺷﻭﺭ
ﺍﻙﻮ ﺑﹺﺎﻟﺴ:  ؟ ﻗﹶﺎﻟﹶﺖﻪﻴﹺﺘﻞﹶ ﺑﺧ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺩﺒﹺﻲﺃﹸ ﺍﻟﻨﺪﺒﻳ
Telah meriwayatkan Syuraih bin Hani, beliau berkata:
”Aku bertanya kepada ‘Aisyah ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ: “Apa yang
dilakukan pertama kali oleh Rasulullah jika dia memasuki
rumahnya ?” Beliau menjawab: ”Bersiwak”. (HR. Muslim,
Irwaul Golil no. 72)

Atau ketika bangun malam…

ﻦ ﻣﻝﹸ ﺍﷲِ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻗﹶﺎﻡﻮﺳ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺭ:  ﻗﹶﺎﻝﹶﻪﻨ ﺍﷲُ ﻋﻲﺿ ﺭﺎﻥﻤﻦﹺ ﺍﻟﹾﻴﻔﹶﺔﹶ ﺑﺬﹶﻳ ﺣﻦﻋ
ﺍﻙﻮ ﺑﹺﺎﻟﺴ ﻓﹶﺎﻩﺱﻮﺸﻞﹺ ﻳﺍﻟﻠﱠﻴ
Dari Hudzaifah ibnul Yaman ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ, dia berkata: “Adalah
Rosulullah jika bangun dari malam dia mencuci dan
menggosok mulutnya dengan siwak”. (HR. Bukhori)
Bahkan dalam setiap keadaan pun boleh bagi kita untuk
bersiwak. Sesuai dengan hadits di atas

ﺏﻠﺮ)ﻟ.

Dalam

hadits

ini

( ﺎﺓﹲﺿﺮ ﻣﻠﹾﻔﹶﻢﺓﹲ ﻟﺮﻄﹾﻬ ﻣﺍﻙﻮﺍﻟﺴ

Rosulullah

ﻭﺳﻠﻢ

ﻋﻠﻴﻪ

ﺍﷲ

ﺻﻠﻰ

memutlakkannya dan tidak mengkhususkannya pada waktuwaktu tertentu. Oleh karena itu siwak boleh dilakukan setiap
waktu (Syarhul mumti’ 1/120, Fiqhul islami wa adillatuhu
1/300), sehingga tidak disyaratkan hanya bersiwak ketika
mulut dalam keadaan kotor (Syarhul mumti’ 1/125).
Rosulullah

ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ

sangat

bersemangat

ketika

bersiwak, sehingga sampai keluar bunyi dari mulut beliau
seakan-akan beliau muntah...

ﺎﻙﺘﺴ ﻳﻮﻫ ﻭﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﺖﻴ ﺃﹶﺗ:  ﻗﹶﺎﻝﹶﻪﻨ ﺍﷲُ ﻋﻲﺿﺮﹺﻱ ﺭﻌﻰ ﺍﹶﻟﹾﺄﹶﺷﺳﻮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻣﻦﻋ
 ﺃﹸﻉﻝﹸ ﺃﹸﻉﻘﹸﻮ ﻳﻮﻫ ﻭﺎﻧﹺﻪﺴﻠﹶﻰ ﻟ ﻋﺍﻙﻮ ﺍﻟﺴﻑﻃﹶﺮﻃﹾﺐﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭ ﺭﺍﻙﺑﹺﺴِﻮ
ﻉﻮﻬﺘ ﻳﻪ ﻛﹶﺄﹶﻧﻪﻴ ﻓﻲ ﻓﺍﻙﻮﺍﻟﺴﻭ
Dari Abu Musa Al-Asy’ari  ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪberkata : "Aku
mendatangi Nabi  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢdan dia sedang bersiwak
dengan siwak yang

basah. Dan

ujung siwak

pada

lidahnya dan dia sambil berkata “Uh-uh”. Dan siwak
berada pada mulutnya seakan-akan beliau muntah". (HR.
Bukhori dan Muslim)
Dan yang lebih menunjukan akan besarnya perhatian
beliau dengan siwak yaitu bahwasanya diakhir hayat beliau,
beliau

masih

menyempatkan

diri

untuk

bersiwak

sebagaimana dalam hadits ‘Aisyah ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ:

ﻜﹾﺮﹴﻦﹺ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺑﻤﻦﹺ ﺑﺣ ﺍﻟﺮﺪﺒﻞﹶ ﻋﺧ ﺩ: ﺎ ﻗﹶﺎﻟﹶﺖﻬﻨ ﺍﷲُ ﻋﻲﺿﺔﹶ ﺭﺸﺎﺋ ﻋﻦﻋ
ﻊﻣ ﻭ- ﺭﹺﻱﺪ ﺇﻟﹶﻰ ﺻﻪﺗﻨﹺﺪﺴﺎ ﻣ ﺃﹶﻧ ﻭﺒﹺﻲﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨ ﻋﻪﻨ ﺍﷲُ ﻋﻲﺿﻖﹺ ﺭﻳﺪﺍﻟﺼ
،ﻩﺮﺼﻝﹸ ﺍﷲِ ﺑﻮﺳ ﺭﻩﺪ – ﻓﹶﺄﹶﺑ ﺑﹺﻪﻦﺘﺴ ﻳﻃﹾﺐ ﺭﺍﻙﻮﻤﻦﹺ ﺳﺣ ﺍﻟﺮﺪﺒﻋ
ﺎ ﻓﹶﻤ، ﺑﹺﻪﻦﺘ ﻓﹶﺎﺳﺒﹺﻲ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﻪﺘﻓﹶﻌ ﺩ ﺛﹸﻢ،ﻪﺘﺒﻃﹶﻴ ﻭﻪﺘﻤ ﻓﹶﻘﹶﻀﺍﻙﻮ ﺍﻟﺴﺬﹾﺕﻓﹶﺄﹶﺧ

ﻝﹸﻮﺳﻍﹶ ﺭﺍ ﺃﹶﻥﹾ ﻓﹶﺮﺪﺎ ﻋ ﻓﹶﻤ.ﻪﻨ ﻣﻦﺴﺎ ﺃﹶﺣﺎﻧﻨﺘ ﺍﺳﻦﺘﻝﹶ ﺍﷲِ ﺍﺳﻮﺳ ﺭﺖﺃﹶﻳﺭ
ﻲ ﻗﹸﻀ ﺛﹸﻢ،ﺎﻠﹶﻰ( ﺛﹶﻼﹶﺗﻖﹺ ﺍﻷَﻋﻴﻓﻲ ﺍﻟﺮ )ﻓ:  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺛﹸﻢﻪﻌﺒ ﺇﹺﺻ ﺃﹶﻭﻩﺪ ﻳﻓﹶﻊﺍﷲِ ﺭ
ﻪﻠﹶﻴﻋ
ﺬﹸﻩ ﺁﺧ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖﺍﻙﻮ ﺍﻟﺴﺐﺤ ﻳﻪ ﺃﹶﻧﻓﹾﺖﺮ ﻋ ﻭ،ﻪ ﺇﹺﻟﹶﻴﻈﹸﺮﻨ ﻳﻪﺘﺃﹶﻳ ﻓﹶﺮ:ﻲ ﻟﹶﻔﹾﻆ ﻓﻭ
ﻢﻌ ﺃﻥﹾ ﻧ: ﻪﺃﹾﺳ ﺑﹺﺮﺮ ؟ ﻓﹶﺄﹶﺷﻟﹶﻚ
Dari ‘Aisyah  ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎberkata: Abdurrohman bin Abu Bakar
As-Sidik  ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎmenemui Nabi  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢdan Nabi ﺻﻠﻰ ﺍﷲ
 ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢbersandar di dadaku. Abdurrohman membawa
siwak yang basah yang dia gunakan untuk bersiwak. Dan
Rosulullah  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢmemandang siwak tersebut
(dengan

pandangan

mengambil

siwak

yang
itu

lama).

dan

Maka

aku

menggigitnya

pun

(untuk

dibersihkan-pent) lalu aku membaguskannya kemudian
aku berikan siwak tersebut kepada Rosulullah, maka
beliaupun bersiwak dengannya. Dan tidaklah pernah aku
melihat Rosulullah bersiwak yang lebih baik dari itu. Dan
setelah

Rosulullah

selesai

dari

bersiwak

dia

mengangkat tangannya atau jarinya lalu berkata :

pun

ﻠﹶﻰﻖﹺ ﺍﻷَﻋﻴﻓﻲ ﺍﻟﺮﻓ
Beliau mengatakannya tiga kali. Kemudian beliau wafat.
Dalam

riwayat

lain

‘Aisyah

berkata:

”Aku

melihat

Rosulullah memandang siwak tersebut, maka akupun
tahu bahwa beliau menyukainya, lalu aku berkata: ‘Aku
ambilkan siwak tersebut untuk engkau?” Maka Rosulullah
mengisyaratkan dengan kepalanya (mengangguk-pent)
yaitu tanda setuju. (Diriwayatkan oleh Bukhori dan
Muslim)
Oleh karena itu berkata sebagian ulama: “Telah sepakat
para ulama bahwasanya bersiwak adalah sunnah muakkadah
karena anjuran Rosulullah  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢdan kesenantiasaan
beliau melakukannya dan kecintaan beliau serta ajakan
beliau kepada siwak tersebut.” (Fiqhul islami wa adillatuhu
1/300)

DEFINISI SIWAK

Siwak adalah nama untuk dahan atau akar pohon yang
digunakan untuk bersiwak. Oleh karena itu semua dahan
atau akar pohon apa saja boleh kita gunakan untuk bersiwak
jika memenuhi persyaratannya, yaitu :

-

Harus lembut, sehingga batang atau akar kayu yang
keras tidak boleh digunakan untuk bersiwak karena bisa
merusak gusi dan email gigi.

-

Bisa membersihkan dan berserat serta bersifat basah,
sehingga akar atau batang yang tidak ada seratnya tidak
bisa digunakan untuk bersiwak

-

Seratnya tersebut tidak berjatuhan ketika digunakan
untuk bersiwak sehingga bisa mengotori mulut. (Syarhul
mumti’ 1/118)
Bolehkah bersiwak menggunakan sikat gigi modern dan

pasta gigi?. Sebagian ulama berpendapat tidaklah dikatakan
bersiwak dengan sikat gigi adalah sunnah Nabi ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
karena siwak berbeda dengan sikat gigi. Siwak memiliki
banyak kelebihan dibandingkan sikat gigi. Namun pendapat
yang benar bahwasanya jika tidak terdapat akar atau dahan
pohon untuk bersiwak maka boleh kita bersiwak dengan
menggunakan

sikat

gigi

biasa

karena

illah

(sebab)

disyariatkannya siwak adalah untuk membersihkan gigi.
Bahkan Nabi

 ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢpernah besiwak dengan jarinya

ketika berwudhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ali ﺻﻠﻰ
 ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢbahwasanya Nabi ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ:

ﺎﻛﹶﻬﺮ ﺣﺀِ ﻭﻮﺿ ﺍﻟﹾﻮﺪﻨ ﻋﻪﺒﹺﻌﻞﹶ ﺃﺿﺼﺧﺃﺩ

Beliau memasukkan jarinya (ke dalam mulutnya-pent)
ketika

berwudlu

dan

menggerak-gerakkannya.

(HR.

Ahmad dalam musnadnya 1/158. Berkata Al-Hafizh dalam
Talkhis 1/70 setelah beliau membawakan hadits-hadits
tentang siwak dengan jari yaitu dari hadits Anas ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ
dan Aisyah dan selain keduanya: ”Dan hadits yang paling
shohih tentang siwak dengan jari adalah hadits yang
dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari
hadits Ali bin Abi Tolib ”ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ.) (Syarhul mumti’ 1/118119)
Dan bersiwak dengan menggunakan akar atau dahan
pohon adalah lebih baik dan lebih mengikuti sunnah Nabi ﺻﻠﻰ
 ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢkarena memiliki faedah yang banyak dan bisa
digunakan setiap saat serta bisa dibawa kemana-mana.
Namun anehnya banyak kaum muslimin yang merasa tidak
senang jika melihat orang yang bersiwak dengan akar atau
dahan

pohon,

padahal

tidak

diragukan

lagi

akan

kesunnahannya. Mereka memandang orang yang bersiwak
dengan akar kayu dengan pandangan sinis atau pandangan
mengejek. Apakah mereka membenci sunnah yang sering
dilakukan dan dicintai oleh Nabi  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢbahkan ketika
akhir hayat beliau? Tidak cukup hanya dengan membenci,
merekapun

memberikan

olok-olokan

yang

tidak

layak

sampai-sampai mereka mengatakan orang yang bersiwak
adalah orang yang jorok.

CARA BERSIWAK

Hendaklah bersiwak dengan menggosok bagian kanan
gigi, setelah itu bagian yang kiri. Hal ini sesuai dengan hadits
‘Aisyah :

ﺎﹾﻧﹺﻪ ﺷﻲﻓ ﻭﺭﹺﻩﻮﻃﹸﻬ ﻭﻪﻠﺟﺮﺗ ﻭﻪﻠﻌﻨ ﺗﻲ ﻓﻦﻤﻴ ﺍﻟﺘﻪﺠﹺﺒﻌﻝﹸ ﺍﷲِ ﻳﻮﺳﻛﹶﺎﻥﹶ ﺭ
ﻛﹸﻠﱢﻪ
“Adalah menyenangkan Rosulullah untuk memulai dengan
yang kanan ketika memakai sendal, menyisir rambut,
ketika

bersuci,

dan

dalam

semua

keadaan”.(HR.

Bukhori dan Muslim)
Dan siwak termasuk dari bersuci.
Namun para ulama berselisih tentang mana yang lebih
afdol,

apakah

memegang

siwak

dengan

menggunakan

tangan kanan atau dengan tangan kiri?.
Sebagian ulama berpendapat bahwa yang lebih afdol
adalah dengan tangan kanan. Karena bersiwak adalah
sunnah Nabi ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ, dan sunnah adalah ketaatan kepada
Allah ﻭﺟﻞﹼﻋﺰ, dan ketaatan kepada Allah ﻭﺟﻞﹼ ﻋﺰtidak layak
dilaksanakan dengan yang kiri.

Sebagian ulama yang lain (diantaranya Syaikhul Islam
Ibnu Taimiyah  )ﺭﲪﻪ ﺍﷲmenganggap yang lebih afdol adalah
dengan tangan kiri. Karena bersiwak adalah termasuk
membersihkan

kotoran

sebagaimana

beristinja’

dan

beristijmar. Oleh karena itu lebih baik menggunakan tangan
kiri.
Sebagian ulama yang lainnya (yaitu sebagian para ulama
dari madzhab Maliki) memerinci. Jika niat bersiwak untuk
membersihkan kotoran maka yang lebih afdol menggunakan
tangan kiri, namun jika niatnya hanya sekedar melaksanakan
sunnah (walaupun gigi dalam keadaan bersih-pent) seperti
bersiwak ketika wudlu atau ketika akan sholat maka lebih
baik menggunakan tangan kanan.
Namun tentang masalah ini perkaranya luas (bebas)
karena tidak adanya dalil yang jelas yang menunjukan akan
hal ini. (Syarhul mumti’ 1/126-127)

BOLEHKAH SESEORANG
YANG BERPUASA BERSIWAK ?

Tentang masalah ini juga terjadi khilaf diantara para
ulama’.

Makruh menurut Syafi’iyah dan Hanabilah seseorang yang
berpuasa

bersiwak

setelah

waktu

zawal

(condongnya

matahari) atau sejak masuk waktu sholat dhuhur hingga
terbenam matahari.
Dalil mereka :
-

Hadits Rosulullah ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ:

ﻲﺸﺍ ﺑﹺﺎﻟﹾﻌﻜﹸﻮﺘﺴﻻﹶ ﺗ ﻭﺍﺓﺪﺍ ﺑﹺﺎﻟﹾﻐﻜﹸﻮﺘ ﻓﹶﺎﺳﻢﺘﻤﺇﹺﺫﹶﺍ ﺻ
“Jika kalian berpuasa maka bersiwaklah ketika pagi hari
dan janganlah kalian bersiwak ketika sore hari” (setelah
zawal-pent). (HR. Daruqutni dari hadits Ali bin Abi Tolib,
namun sanadnya dho’if lihat irwaul golil no. 67)
-

Hadits Rosulullah ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ:

ﺴﻚﺢﹺ ﺍﻟﹾﻤ ﺭﹺﻳﻦ ﺍﷲِ ﻣﺪﻨ ﻋﺐﻢﹺ ﺃﹶﻃﹾﻴﺎﺋ ﻓﹶﻢﹺ ﺍﻟﺼﻑﻠﹸﻮﻟﹶﺨ
“Bau mulutnya orang yang berpuasa sungguh lebih baik
di sisi Allah daripada bau misik”. (HR. Bukhori dan
Muslim)
Dan bau mulut tersebut biasanya tidaklah muncul kecuali
pada sore hari. Dan bau tersebut muncul dari ketaatan
kepada Allah ﻭﺟﻞﹼﻋﺰ, maka tidak selayaknya untuk dihilangkan
sebagaimana darahnya para syuhada’ tidak boleh dihilangkan

sehingga mereka dikuburkan bersama darah-darah mereka
dan tanpa dimandikan.
Dan tidak dimakruhkan sama sekali secara mutlak
menurut Malikiah dan Hanafiah seseorang yang berpuasa
untuk bersiwak kapan saja. Dan ini adalah pilihan Syaikhul
Islam Ibnu Taimiyah ﺭﲪﻪ ﺍﷲ. Berkata Imam Syaukani ﺭﲪﻪ ﺍﷲ:
”Yang

benar

disunnahkan

orang

yang

berpuasa

untuk

bersiwak sejak awal siang hingga akhirnya (dari semenjak
pagi sampai terbenam matahari –pent), dan inilah pendapat
jumhur para imam.” (Fiqhul islami 1/302)
Dalilnya yaitu :
-

Hadits-hadits yang menganjurkan untuk bersiwak itu
bersifat umum baik bagi orang yang tidak berpuasa
maupun yang berpuasa. Dan tidak ada satu dalilpun yang
shohih yang mengkhususkan bahwa tidak dianjurkan
bersiwak bagi orang yang berpuasa setelah dhuhur.
Sedangkan hadits Ali  ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪyang diriwayatkan oleh
Imam Daruqutni, hadits tersebut dhoi’f maka tidak bisa
dijadikan hujjah.
Syaikh Al-Albani  ﺭﲪﻪ ﺍﷲberkata mengomentari hadits Ali
 ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪyang dho’if ini : ”…Dan jika engkau telah
mengetahui lemahnya hadits ini maka tidak ada hujjah
padanya (hadits ini tidak bisa dijadikan hujjah akan
makruhnya bersiwak bagi orang yang berpuasa setelah

zawal-pent). Lagi pula hadits ini bertentangan dengan
dalil-dalil yang umum tentang disyari’atkannya siwak
yang berlaku bagi orang yang berpuasa pada setiap
waktu. Dan betapa baik apa yang telah diriwayatkan oleh
At-Thobroni :

ﺎﺃﹶﻧ ﻭﻙﻮﺴ ﺁﺗ: ﻞﹴﺒ ﺟﻦﺎﺫﹶ ﺑﻌ ﻣﺄﹶﻟﹾﺖ ﺳ: ﻦﹺ ﻏﹶﻨﹺﻢﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶﻤﻦﹺ ﺑﺣ ﺍﻟﺮﺪﺒ ﻋﻦﻋ
 ﻗﹸﻠﹾﺖ.ﺔﹰﻴﺸ ﻋﺓﹰ ﺃﹶﻭﻭ ﻏﹸﺪ: ﺎﺭﹺ ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﻬ ﺍﻟﻨ ﺃﹶﻱ:  ﻗﹸﻠﹾﺖ,ﻢﻌ ﻧ:  ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﻢﺎﺋﺻ
 ﻓﹶﻢﹺﻑﻠﹸﻮ ﻟﹶﺨ: ﻞﹶ ﺍﷲِ ﻗﹶﺎﻝﹶﺳﻥﹶ ﺇﹺﻥﱠ ﺭﻟﹸﻮﻘﹸﻮ ﻳﺔﹰ ﻭﻴﺸﻥﹶ ﻋﻮﻫﻜﹾﺮ ﻳﺎﺱ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻨ:
ﺎﻥﹶ ﺍﷲِ ﻟﹶﻘﹶﺪﺤﺒ ﺳ:  ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﺴﻚﺢﹺ ﺍﻟﹾﻤ ﺭﹺﻳﻦ ﺍﷲِ ﻣﺪﻨ ﻋﺐﻢﹺ ﺃﹶﻃﹾﻴﺎﺋﺍﻟﺼ
,ﺍﺪﻤ ﻋﻢﻬﺍﻫﺍ ﺃﹶﻓﹾﻮﻮﻨﺘﻨ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻢﻫﺮﺄﹾﻣ ﻳﻱﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺑﹺﺎﻟﱠﺬ ﻣ ﻭ,ﺍﻙﻮ ﺑﹺﺎﻟﺴﻢﻫﺮﺃﹶﻣ
ﺺﹺﻴﻠﹾﺨ ﺍﻟﺘﻲﻆﹸ ﻓ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﳊﹶﺎﻓ.ﺮ ﺷﻪﻴﻞﹾ ﻓﺀٌ ﺑﻲﺮﹺ ﺷﻴ ﺍﻟﹾﺨﻦ ﻣﻚ ﺫﹶﺍﻟﻲﺎ ﻓﻣ
ﺪﻴ ﺟﻩﺎﺩﻨ ﺇﹺﺳ: (113 )ﺹ
Dari Abdurrahman bin gonim berkata: “Aku bertanya
kepada Mu’adz bin Jabal ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ: Apakah aku bersiwak
padahal aku berpuasa?” Beliau menjawab: ”Ya”, Aku
berkata: “Di siang hari kapan?”, Beliau berkata: ”Di
waktu

pagi

membenci

dan

sore”.

(bersiwak)

Aku

pada

berkata:

sore

hari.

”Orang-orang
Dan

mereka

berkata bahwa Rosulullah  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢbersabda: “Bau
mulutnya orang yang berpuasa sungguh lebih baik di sisi
Allah

daripada

bau

misik”.

Beliau

berkata

ِﺍﷲ

ﺎﻥﹶﺤﺒﺳ

Rosulullah sungguh telah memerintahkan mereka untuk
bersiwak dan tidaklah layak (bagi mereka) atas apa yang
mereka telah diperintahkan oleh Rosulullah, mereka
sengaja membuat mulut mereka menjadi berbau busuk.
Tidak

ada

pada

perbuatan

mereka

itu

kebaikan

sedikitpun, bahkan kejelekan yang ada pada perbuatan
mereka itu.” Berkata Al-Hafiz [Ibnu Hajar asy-Syafi’i ﺭﲪﻪ
 ]ﺍﷲdalam “Talkhis” hal 113: “Sanadnya baik” (Lihat irwaul
golil hal 1/106)
-

Hadits

ﻮﻫ ﻭﻙﻮﺴﺘﻲ ﻳﺼﺎ ﻻﹶ ﺃﹸﺣﻝﹶ ﺍﷲِ ﻣﻮﺳ ﺭﺖﺃﹶﻳ ﺭ: ﺔﹶﻌﺑﹺﻴ ﺭﻦ ﺑﺮﺎﻣﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋ
ﻢﺎﺋﺻ
Berkata Amir bin Robi’ah ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ: Aku telah melihat
Rosulullah apa yang tidak bisa aku menghitungnya yaitu
beliau bersiwak dan beliau dalam keadaan berpuasa. (HR.
Abu Dawud).
Namun hadits ini dho’if dan tidak bisa dijadikan hujjah
(lihat irwaul golil no 68).

-

Sedangkan diqiaskannya bau mulut orang yang berpuasa
dengan darah para syuhada’ adalah qias yang salah.
Karena ‘illah dari tidak dimandikannya para syuhada’
adalah pada hari kiamat mereka akan dibangkitkan dalam
keadaan luka-luka mereka berdarah dengan warna darah
namun mengeluarkan bau misik. Hal ini berbeda dengan
puasa, tidak ada dalil yang menunjukan bahwa orang
yang berpuasa akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam
keadaan mengeluarkan bau mulut yang tidak dibersihkan
dengan bau yang harum.

-

Adapun mengatakan bahwa bau mulut itu biasanya
muncul pada waktu sore hari, ini tidaklah mutlaq.
Bukankah terkadang bau itu muncul sebelum dhuhur,
karena sebab munculnya bau ini adalah kosongnya
lambung. Jika seseorang sahurnya terlalu cepat maka
lambungnya akan kosong pada waktu pagi, sehingga di
pagi hari mulutnya sudah bau. Seharusnya kalau ‘illah
dari larangan bersiwak adalah bau mulut, maka kapan
saja mulut itu bau maka tidak boleh bersiwak baik di
siang hari maupun di pagi hari. Apalagi ada orang yang
tidak

memiliki

bau

mulut

ketika

berpuasa

karena

pencernaannya lambat atau karena yang lainnya (maka
tentunya tidak mengapa baginya untuk bersiwak -pent).
(lihat Syarhul mumti’ 1/121-124)

Berkata Syaikh Ali Bassam ﺭﲪﻪ ﺍﷲ: “Tidak ada dalil pada
hadits ini (yaitu hadits

 ﻓﹶﻢﹺﻑﻠﹸﻮﻟﹶﺨ

.... ). Sebab siwak tidaklah

bisa menghilangkan bau yang timbul dari sumbernya yaitu
dari lambung, berbeda dengan mulut yang bisa dibersihkan
dengan siwak”. (Taudihul Ahkam 1/106)
Demikianlah sekilas mengenai siwak semoga bermanfaat
bagi penulis dan para pembaca.[]
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