Thoharoh
(Bersuci)
Oleh Ust. Ackman Lc

Air yang bisa dipakai bersuci:
1. Air Hujan
2. Air Sungai
3. Embun

     
…dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu.” (QS.
Al-Anfal: 11)
3. Air Laut

ِهو الطَّهور م ُاؤه ح
ُاْل ُّل َمحيتَتُه
ُ َ ُ ُ َُ

“Air laut tersebut thohur (suci lagi mensucikan), bahkan bangkainya pun halal.” (HR. Tirmidzi, Abu
Daud dan An Nasa’i. Syaikh Al Albani mensahihkannya)
5. Air Sumur

ِ ضأُ ِمن بِحئ ِر بضاع ِة؟ وِهي بِحئ ر يطحرح فِي ها اْليض و َْلم
ِ ِ ِ ِ
ِ َالكال
َّت
ُ ب َوالن ح
ُ  أَ نَتَ َو َّ ح ُ َ َ َ َ ٌ ُ َ ُ ح َ َح ُ َ ح أَنَّهُ قحي َل لَر ُس حول اهلل
ِ
ِ
َ فَ َق
َ ال َر ُس حو ُل اهلل
ٌ املاَءُ طَ ُه حوٌر الَيُنَ ِّج ُسهُ َش حيء:صلَّى اهللُ َعلَحيه َو َسلَّ َم

“Ditanyakan kepada Rasulullah : Apakah kami boleh berwudhu dari sumur budho`ah? padahal
sumur itu yang digunakan oleh wanita yang haidh, dibuang ke dalamnya daging anjing dan benda busuk.
Rasulullah  menjawab, air itu suci dan tidak dinajiskan oleh sesuatu.” (HR. Abu Daud, At-Tirmidy,
An-Nasai, & Asy-Syafi`i).
6. Mata Air

ِ األر
َّ أَملح تَ َر أ
ض
َّ من
نابيع يف ح
َ َالسماء َماءً فَ َسلَكهُ ي
َ َن اهلل أَنح َزَل

“Tidakkah engkau melihat ? Allah menurunkan air dari langit kemudian memasukkannya ke dalam
bumi dan menjadikannya mata air.” (QS. Az-Zumar: 21)
Termasuk air zam-zam:

ٍ ِ ِ
ِ
َّ أ
َضأ
َّ ب ِمحنهُ َوتَ َو
َ  َد َعا بِ َس حج ٍل م حن َماء َزحمَزم فَ َش ِر َن َر ُس حو َل اهلل
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“Dari Ali bin Abi thalib ra: bahwa Rasulullah  meminta seember penuh air zam-zam. Beliau meminumnya dan juga
berwudhu.” (HR. Ahmad).

7. Salju

ِ
َّ ِ َض ِم َن الدَّن
َّ
ِ
اي بِالح َم ِاء َوالثَّ حل ِِ َوالحََ َرِد
ِِّن ِم َن ح
ُ َب حاألَبحي
ُ اْلَطَايَا َك َما يُنَ قَّى الث حَّو
َ َ الل ُه َّم ا حغس حل َخطَاي،س
الل ُه َّم نَق ح

“Ya Allah, sucikanlah aku dari dosa sebagaimana pakaian disucikan dari kotoran. Ya Allah, sucikanlah
kotoran-kotoran yang ada padaku dengan air, salju, dan es.” HR. Bukhari Muslim)

Pembagian Air
1. Air Suci Mensucikan (Air Mutlak)
Air ini di sebut air mutlaq, air asli dari sumbernya baik turun dari langit atau keluar dari
bumi. Seperti yang telah dijelaskan di atas. Hukum air ini suci dan mensucikan apapun rasanya,
warna dan baunya. Baik asin, keruh atau berbau tidak sedap.
2. Air Suci Tapi Tidak Mensucikan (Tercampur Benda Suci)
Bila sudah hilang mutlaknya maka tidak bisa dipakai bersuci meski masih dianggap suci.
Seperti air kopi, susu, air teh, jus dsb
Bila mutlaknya masih ada, terlihat, masih terjaga, maka bisa dipakai untuk bersuci, seperti
tercampur minyak wangi, sabun, tepung dsb.

ِ
ِ
ِ عن أ ُِّم ع ِطيَّةَ األَنح
ال ا حغ ِس حلنَ َها ثَالَثًا أ حَو
َ ت اِبحنَتُهُ فَ َق
ْي تُ ُوفِّيَ ح
صا ِريَّة قَالَ ح
َ
َ  ح ح ت َد َخ َل َعلَحي نَا َر ُس حو ُل اهلل
َ
َح
ِ َّ َخَحسا أَو أَ حكث ر ِمن َذلِك إِ حن رأَي
ِ ك ِِبَ ٍاء و ِس حد ٍر واجعلحن ِيف
اآلخَرةِ َكافُ حوًرا أ حَو َشحيئًا ِم حن َكافُ حوٍر
ُ ً ح ََ ح َ َ ح
َ حَ َ ح
َ َ ت َذل

Dari Ummu ‘Athiyyah Al-‘Anshoriyyah berkata: Rosulullah  pernah masuk, ketika putrinya meninggal
dunia, dan berkata: Bersihkanlah tiga kali, lima kali atau lebih. Bila kalian memandang perlu (pakailah)
air dan (dicampu) daun bidara. Dan campurlah basuhan terakhir dengan kafur (minyak wangi). (HR.
Bukhari Muslim)
3. Air Bekas (Musta’mal)
Adalah air bekas yang dipakai sebelumnya untuk bersucim seperti air bekas wudhu atau
bekas mandi. Air semacam ini tetap dalam status kesuciannya selama bukan air bekas mencuci
najis.

ِ
ِ
َّاس يَأح ُخ ُذ حو َن
َّ ض حوٍء فَتَ َو
ُ  بِا حْلَاجَرةِ فَأُِِتَ بَِو َِب ُج َححي َفةَ يَ ُق حو ُل َخَر َج َعلَحي نَا َر ُس حو ُل اهلل
ُ ضأَ فَ َج َع َل الن
َع حن أِ ح
ِض ِل وضوئِِه فَيتَم َّسحو َن بِه
ِ
م حن فَ ح َ ُ ح َ َ ُ ح

Dari Abu Juhaifah berkata: Rosulullah  pernah keluar kepada kami pada siang hari, beliau diberi
tempat wudhu dan berwudhu dengannya lalu para sahabat mengambil sisa air wudhunya dan
mengusapkan (ke badan mereka) (HR. Bukhari).
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ِض ِل م ٍاء َكا َن ِيف ي ِده
ِ ِِ ِ
َّ أ
َّ َِن الن
َح
َ  َم َس َح بَرأحسه م حن فَ ح َِّب

“Bahwasanya Nabi  mengusap kepalanya dengan sisa air yang ada di tangannya.” (HR. Abu Daud
dan dihasankan Al-Albani).

4. Air Terkena Zat Najis
Dilihat 2 (dua) keadaan, bila najis itu jatuh dalam volume air 190 liter (kurang lebih tempat
atau bak berukuran 60 cm panjang, lebar dan tingginya), maka tidak najis. Bila jatuh di volume
kurang dari itu, maka dilihat dulu perubahan salah satu dari tiga sifat yaitu, rasa, warna dan
baunya. Jika berubah salah satunya, maka air itu najis. Bila tidak berubah salah satu dari tiga
sifat itu, maka air itu tidak najis.

ٍ ِ ِعن أ
ِضأُ ِمن بِحئ ِر بضاع ٍة وِهي بِحئ ر يطحرح فِي ها ح
ِ ِ ِ ِ ِّ اْل حد ِر
ض
َُِب َسعحيد ح
ُ َاْلي
َ  أَنَتَ َو َّ ح ُ َ َ َ َ ُ ُ َ ُ ح ي أَنَّهُ قحي َل لَر ُس حول اهلل
َح ح
ِ
ِ َو َْلحم الح ِكال
َ َّت فَ َق
ُ ب َوالن ح
ٌال َر ُس حو ُل اهلل الح َماءُ طَ ُه حوٌر الَ يُنَ ِّج ُسهُ َش حيء
ُ َ

Dari Abu Said Al-Khudry berkata: Rosulullah  pernah ditanya: Bolehkan kita bewudhu dari air
Budho’ah yaitu sumur yang airnya terdapat kain (pembalut), darah haidh, kotoran dan daging anjing?
Rosulullah menjawab: Air itu suci, tidak dinajiskan oleh sesuatupun. (HR. Ahmad, Abu Daud,
Tirmidzi, Nasa’i, Daruqutni, Ibnu Jarud, Al-Baghowi. Tirmidzi berkata: Hadits hasan, dan disahihkan
oleh Ahmad, Yahya bin Main dan Ibnu Hazm. Disahihkan pula oleh Syaukani, Ahmad Syakir dan AlAlbani.).

Macam Najis
1. Semua Yang Keluar Dari Dua Jalan (Qubul dan Dubur)

ِِ
اب لَهُ طَ ُه حوٌر
َ َح ُد ُك حم بِنَ حعله األَ َذى فَِإ َّن الت َُّر
َ إِ َذا َوطَ َئ أ

“Jika salah seorang di antara kalian menginjakkan sandal pada kotoran (tahi), maka sesungguhnya tanah
merupakan pembersih baginya.”(HR. Abu Dawud, di sahihkan Syaikh Al-Albaniy)

ِِ
ِ
َّ
ال فَلَ َّما فَ َرغَ َد َعا
َ َ َد ُع حوهُ َوالَ تُ حزِرُم حوهُ ق ال َر ُس حو ُل
َ ض الح َق حوِم فَ َق
َ َأن أ حَعَرابِيًّا ب
ُ ال ِيف الح َم حسجد فَ َق َام إِلَحيه بَ حع
ِبِ َدلح ٍو ِمن م ٍاء فَصََّه علَيه
ح َ َ ُ َح

“Ada seorang Arab Badui pernah kencing di masjid, maka sebagian orangpun bangkit dan menuju
kepadanya. Lalu Nabi - bersabda, “Biarkan (ia kencing), janganlah kalian memotongnya”. Anas
berkata, “Tatkala orang itu selesai kencing, maka Nabi  meminta seember air, lalu menuangkannya
pada kencing tersebut.”)HR. Bukhari Muslim)
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Kecuali Mani

ِ ُُثَّ ي حذهب فَيصلِّي فِيه ول اللَّ ِه
ِ ِ ُكحنت أَفح رُك الحم
ِ ب رس
ِ
َّ َ ُ
َُ ُ َ َ
ُ َ ِن م حن ثَ حو

“Aku pernah mengerik mani kering yang menempel di baju Rasulullah  kemudian beliau shalat
memakai baju itu.” (HR. Muslim).

2. Bangkai
Bangkai artinya binatang yang mati yang bukan disembelih sesuai syariat dan hukumnya
najis, termasuk kulitnya. Kecuali kulit itu disamak maka menjadi suci.

“Jika kulit bangkai telah disamak, maka sudah suci” (HR. Muslim)

ِإِذَا ُدبِ َغ ح
اب فَ َق حد طَ ُهَر
ُ اْل َه

Termasuk bangkai adalah sesuatu yang dipotong dari tubuh binatang yang masih hidup, seperti
ekor, kuku, gading, tanduk dsb:

ٌَماقُ ِط َع ِم َن احلََ ِهحي َم ِة َوِه َي َحيَةُ فَ ُه َو َمحيتَة

“Bagian yang dipotong dari binatang yang masih hidup, adalah bangkai.”(HR, Abu Dawud dan
Tirmidzi)
Dikecualikan dari bangkai adalah bulu, rambut dan sejenisnya dari bangkai itu:

ِ وِمن أ
ٍ اعا إِ َ َٰل ِح
ْي
ً ََص َواف َها َوأ حَوبَا ِرَها َوأَ حش َعا ِرَها أَثَاثًا َوَمت
َ ح ح

“Dan (dijadikannya pula) dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan
perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu).” (QS.Al Nahl: 80)
Dikecualikan pula bangkai manusia, ikan belalang, binatang yang darahnya tidak mengalir,
seperti semut, lebah, lalat dsb itu suci tidak najis.

آد َم
َ َولََق حد َكَّرحمنَا بَِِن

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam (manusia).”(QS. Al-Isra: 70)

ِ
ِ اْلراد وأ ََّما الدَّم
ِ
ِ
ِ
ال
ُ ان فَالح َكَِ ُد َوالطِّ َح
حلَّ ح
ُ ُت لَ ُك حم َمحيتَتَان َوَد َمان فَأ ََّما الح َمحيتَتَان فَا حْل
َ
َ ُ ََوت َو ح

“Dihalalkan bagi kalian dua bangkai dan dua darah.Dua bangkai tersebut adalah ikan dan belalang.
Sedangkan dua darah tersebut adalah hati (lever) dan limpa.” [HR Ibnu Majah disahihkan Al-Albani)

ِ
ِ َاب أَح ِد ُكم فَلحي حغ ِمسه ُُثَّ لِي حن ِز حعه فَِإ َّن ِيف إِح َدى جن
ُّ إِ َذا َوقَ َع
اححيه َداءً َو حاأل ح
ح
ُ َ ُ اب ِيف َشَر ِ َ ح َ ح
ُ َالذب
َ َ
ًُخَرى ش َفاء
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“Apabila seekor lalat hinggap di minuman, maka hendaknya ia menenggelamkannya kemudian
membuangnya, Karena, pada salah satu dari kedua sayapnya terdapat penyakit dan pada (sayap) yang
lainnya (terdapat) obatnya (penawar).” (HR Bukhari)
3. Darah dan Nanah

ِ
ِ اْلوت وا حْلراد وأ ََّما الدَّم
ِ
ِ
ِ
ال
ُ ان فَالح َكَِ ُد َوالطِّ َح
حلَّ ح
َ
َ ُ ََ َ ُ ُت لَ ُك حم َمحيتَتَان َوَد َمان فَأ ََّما الح َمحيتَتَان فَ ح

“Dihalalkan bagi kalian dua bangkai dan dua darah.Dua bangkai tersebut adalah ikan dan belalang.
Sedangkan dua darah tersebut adalah hati (lever) dan limpa.” (HR Ibnu Majah disahihkan Al-Albani)

I. Darah hewan yang najis baik dalam keadaan hidup maupun sudah mati (bangkainya), maka
darahnya najis. Misalnya, darah babi dan anjing. Sedikit ataupun banyak tetap najis dan
wajib dibersihkan.
II. Darah yang keluar dari hewan suci baik dalam keadaan hidup dan mati, seperti ikan dan
belalang, maka darahnya suci. Haramnya bangkai adalah karena adanya darah di dalamnya,
berdasarkan sabda Rasulullah:

ِ ما أَنحهر الد
اس ُم اهللِ َعلَحي ِه فَ ُك حل
َّم َوذُكَر ح
َ ََ َ

“Sesuatu yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah atasnya (saat menyembelih) maka
makanlah.” (HR. Bukhari Muslim)
III. Hadits ini juga menjadi dalil atas sucinya darah binatang suci yang mati karena disembelih
dengan menyebut nama Allah atasnya. Misalnya, darah sapi atau kambing yang mati
karena disembelih, jika disembelih dengan menyebut nama Allah, maka darahnya adalah
suci. Apabila pakaian atau sepatu terciprat darahnya, maka tidaklah membatalkan wudhu
dan shalat, akan tetapi sebaiknya dibersihkan.
IV. Sedikit darah, nanah, darah kutu dan tahi lalat atau najisnya, selagi hal itu tidak
diakibatkan oleh perbuatan dan kesengajaan orang itu sendiri
4. Madzi,1 Wadi,2 Darah Haid dan Nifas
Dalil najisnya madzi riwayat Ali ra:
“Aku adalah laki-laki yang mudah keluar madzi. Dan aku malu untuk bertanya kepada Nabi karena
istriku adalah putri beliau. Maka aku mengutus Al Miqdad bin al-Aswad untuk bertanya kepada Nabi
(tentang status madzi ini). Nabi pun menjawab:

“Hendaknya dia mencuci kemaluannya dan berwudhu.” (HR. Muslim)

ُضأ
َّ يَغح ِس ُل ذَ َكَرهُ َويَتَ َو

Dalil najisnya darah haidh dan nifas:
Seorang wanita datang kepada Nabi  dan berkata: ‘Pakaian salah seorang dari kami terkena
darah haid, apa yang harus dia lakukan?. Nabi  menjawab:

1

Madzi: cairan putih encer dan lengket yang keluar ketika mulai bangkitnya syahwat.

2

Air berwarna putih keruh kental yang biasanya keluar setelah buang air kecil atau beraktifitas berat.
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ِ وتُصلِّي فِيه، وتَنحضحه، ُُثَّ تَ حقرصه بِالحم ِاء،ََتتُّه
ُُ
َ َ ُُ َ َ َ ُُ ُ

“Keriklah (darah di) bajunya, lalu peraslah dengan air, lalu basuhlah. Dan sholatlah memakai baju itu.”
(HR. Bukhari Muslim)
5. Seluruh Tubuh Babi:

ِ
ِ قُل َال أ َِج ُد ِيف ما أ
وحا أ حَو َْلح َم ِخحن ِزي ٍر
ََّ ُِوح َي إ
ً َل ُُمََّرًما َعلَى طَاع ٍم يَطح َع ُمهُ إَِّال أَ حن يَ ُكو َن َمحيتَةً أ حَو َد ًما َم حس ُف
َ
ح
ِ ِ
س
ٌ فَإنَّهُ ر حج

“Katakanlah: “Tidaklah aku temukan dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang
diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang
mengalir atau daging babi karena sesungguhnya babi itu kotor” (QS. Al An’am: 145)
6. Kotoran Hewan Buas Yang Haram Dimakan Dagingnya:
Nabi  ditanya tentang kolam yang didatangi oleh hewan buas dan hewan lainnya untuk
minum di sana atau buang air disana, apakah airnya menjadi najis? Nabi  menjawab:

“Jika airnya berjumlah minimal dua qullah, maka tidak najis.”
Majah, dan An Nasa’i)

ِ إِذَا َكا َن املاء قُلَّتَ ح
ث
َ َََْي َملح َحي ِم ِل اْل
َُ
(HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu

7. Air liur Anjing

ٍ  أَ حن ي حغ ِسلَه سَع مَّر،طَهور إِنَ ِاء أَح ِد ُكم إِ َذا ولَ َغ فِ ِيه الح َكلحب
ِ ُوال ُه َّن بِالتُّر
اب
َ ات أ
َ َ َ ُ َح
َ َ ح
ُُ
ُ
َ

“Sucinya bejana kalian jika dijilat anjing adalah dengan mencucinya 7 kali yang diawali dengan tanah.”
(HR. Muslim)

8. Sisa Air Minum Hewan Buas Yang Haram Dimakan Dagingnya Kecuali Bekas Air Minum
kucing.

ِ َ إِنَّها ِمن الطََّّوافِْي علَي ُكم والطََّّواف،س
ِ إِنَّ َها لَحيس ح
ات
َ َ َح ح
َ َ ٍ ت بنَ َج
َ

“Sesungguhnya kucing itu tidak najis karena dia termasuk hewan yang sering berkeliling di sekitar
kalian.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan An Nasa’i)

Najis Yang Dimaafkan
1. Percikan kencing yang amat sedikit, yang tidak bisa ditangkap oleh mata telanjang,
manakala percikan itu mengenai pakaian maupun tubuh. Begitu pula percikan najis-najis
lainnya, baik najis mughalazhah, mukhaffafah maupun mutawassithah.
2. Sedikit darah, nanah, darah kutu dan tahi lalat atau najisnya, selagi hal itu tidak
diakibatkan oleh perbuatan dan kesengajaan orang itu sendiri.
3. Darah dan nanah dari luka, sekalipun banyak, dengan syarat berasal dari orang itu sendiri,
dan bukan atas perbuatan dan kesengajaannya, sedang najis itu tidak melampaui dari
tempatnya yang biasa.
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4.

Tahi binatang yang mengenai biji-bijian ketika ditebah, dan tahi binatang ternak yang
mengenai susu di kala diperah, selagi tidak terlalu banyak sehingga merubah sifat susu itu.
5. Tahi ikan dalam air apabila tidak sampai merubahnya, dan tahi burung-burung di tempat
yang sering mereka datangi seperti masjid al_haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah,
dan masjid Umawi. Hal itu karena tahi binatang tersebut telah merata di mana-mana,
sehingga sulit dihindarkan.
6. Darah yang mengenai baju tukang jagal, apabila tidak terlalu banyak.
7. Darah yang masih ada pada daging.
8. Mulut anak kecil yang terkena najis mutahannya sendiri, apabila ia menyedot tetek ibunya.
9. Debu di jalan-jalan yang mengenai orang.
10. Bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir. Maksudnya, binatang itu sendiri tidak
mempunyai darah, apabila bangkainya itu tercebur dalam benda cair, seperti lalat, lebah
dan semut, dengan syarat binatang itu tercebur sendiri dan tidak merubah sifat benda cair
yang diceburi.

Cara Pembersihan Najis
1. Najis ‘Ainiyah (tampak): semua najis yang berwujud atau dapat dilihat melalui mata, seperti
warna atau baunya. Contohnya kotoran, kencing dan darah.
2. Najis Hukmiyah (tidak tampak): Semua najis yang telah kering dan bekasnya sudah tidak
terlihat serta sudah hilang warna dan baunya. Contohnya kencing yang mengenai baju yang
kemudian kering sedang bekasnya tidak nampak.
Dilihat berat dan ringanya najis itu dibagi 3 macam:
1. Najis Mughallazah (najis berat)
Disebut berat karena cara menyucikannya tidak semudah najis-najis yang lain. Contohnya
seperti air liur anjing, babi dan sebangsanya.
Cara membersihkannya harus dicuci dengan air bersih 7 kali dan salah satunya dicampur
dengan tanah.

ٍ  أَ حن ي حغ ِسلَه سَع مَّر،طَهور إِنَ ِاء أَح ِد ُكم إِ َذا ولَ َغ فِ ِيه الح َك حلب
ِ ُوال ُه َّن بِالتُّر
اب
َ ات أ
َ َ َ ُ َح
َ َ ح
ُُ
ُ
َ

“Sucinya bejana kalian jika dijilat anjing adalah dengan mencucinya 7 kali yang diawali dengan tanah”
(HR. Muslim)

2. Najis Mukhaffafah (ringan).
Contohnya kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain susu dan umurnya belum
sampai dua tahun. Cara menyucikannya dengan diperciki air sampai merata, baik najis itu
bersifat ‘ainiyah maupun hukmiyah, baik berada pada tubuh, pakaian maupun tempat shalat.

7

3. Najis Mutawassithah (sedang): adalah najis yang sedang, yaitu najis selain anjing dan babi
atau najis selain kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun selain susu. Seperti kencing
orang dewasa, tahi, binatang dan darah.
Cara untuk menyucikannya dengan mengalirinya air sehingga dapat menghilangkan bekasnya
dan hilang pula sifat-sifatnya, seperti warna, rasa maupun baunya, baik najis itu bersifat ‘ainiyah
maupun hukmiyah, baik pada tubuh, pakaian maupun tempat shalat.

Tata Cara Wudhu

Fardhu Wudhu:
1. Berniat Dalam Hati

ِ َّال بِالنِّ ي
 َوإََِّّنَا لِ ُك ِّل حام ِر ٍئ َما نَ َوى،ات
ُ إََِّّنَا األ حَع َم

”Sungguh niat itu tergantung niat, dan (pahala) setiap tergantung apa yang diniatkannya.” (HR. Bukhari
Muslim)
2. Membasuh Wajah
3. Membasuh Tangan Sampai Pergelangan
4. Menyapu Rambut
5. Membasuh Kaki Hingga Mata Kaki
Dalil fardhu wudhu nomor dua sampai nomor lima tercantum dalam ayat Al-Qur’an:

ِ َّ
ِ الص َالةِ فَا حغ ِسلُوا وجوه ُكم وأَي ِدي ُكم إِ ََل الحمرافِ ِق وامسحوا بِرء
وس ُك حم
َّ ين آَ َمنُوا إِ َذا قُ حمتُ حم إِ ََل
ُُ َ ح َح َ ح
ُُ ُ َ ََ َ ح
َ يَا أَيُّ َها الذ
ِ وأَحر ُجلَ ُكم إِ ََل الح َك حعََ ح
ْي
ح
َ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan
tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata
kaki.” (QS Al Maidah: 6).
6. Tertib (Berurutan)

“Mulailah dengan apa yang telah dimulai oleh Allah.” (HR. Muslim dan Nasa’i)

ِاِب َد ُؤوا ِِبَا ب َدأَ اَللَّه بِه
ُ َ
ح

Keterangan
1. Wajib Meratakan Air Wudhu
Air wudhu wajib diratakan dan tidak sah wudhu jika ada bagian tidak tersentuh air wudhu.
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ِ ال ارِجع فَأ
ِِ
ِ
َّ أ
ضوءَ َك فَ َر َج َع
َّ َن َر ُجالً تَ َو
ُ َحس حن ُو
ُّ ِصَرهُ الن
 فَ َق َ ح ح ح َِّب
َ ضأَ فَتَ َرَك َم حوض َع ظُُف ٍر َعلَى قَ َدمه فَأَبح
.صلَّى
َ َُُّث

Ada seorang lelaki berwudhu dan meninggalkan bagian yang tidak dibasuh di atas kakinya seukuran
kuku, lalu Nabi  melihatnya. Beliau bersabda, “Kembalilah, perbaikilah wudhumu.” Lalu dia pun
mengulangi wudhu dan sholat (HR. Muslim)
2. Wajib Melebihkan Basuhan Agar Yakin Semuanya Terbasuh
Dalilnya sebuah kaidah ushul fiqih:

ِ
ِِ ِ ماالَ يتِ ُّم الو ِاج
ب
ٌ ب االَّ به فَ ُه َو َواج
ُ َ َ َ

“Suatu kewajiban yang tidak sempurnya kecuali dengannya, maka cara itu menjadi wajib.”

ِ إِ َّن أ َُّم ِِت ي حدعو َن ي وم الح ِقيام ِة غًُّرا ُُم َّجلِْي ِمن آثَا ِر الحوض
ِ
ِ َ فَم ِن استَط، وء
يل غَُّرتَهُ فَلحيَ حف َع حل
ُُ
َ َ ح
َ َ َ ُ َ ح َح
َ َ ح
َ اع منح ُك حم أَ حن يُط

“Sungguh, umatku akan dipanggil nanti pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya di sekitar wajah,
tangan dan kaki, karena bekas wudhu. Karena itu, barangsiapa diantara kalian yang mampu
melebihkan basuhannya, lakukanlah.” (HR. Bukhari Muslim)

Dari Abdullah Ibnu Zain Ibnu Ashim tentang cara berwudhu dia berkata: Rasulullah  mengusap
kepalanya dengan kedua tangannya dari muka ke belakang dan dari belakang ke muka.” (HR. Bukhari
Muslim)
3. Menyapu Rambut dan Membasuh Telinga Sesudahnya Tanpa Mengambil Air Baru:

ِ َْي ِيف أُذُنَي ِه ومسح بِِإب هامي ِه ظ
ِِ
ِ احتَ ح
اهَر أُذُنَحيهِ أَ حخَر َجهُ أَبُو َد ُاود
َّ إصََ َعحي ِه
ُُثَّ َم َس َح بَِرأحسه َوأ حَد َخ َل ح
ح َ َ َ َ ح َ َح
َ ََّالس
ِ والن
ص َّح َحهُ ابح ُن ُخَزحْيَة
َ  َو.َّسائ ُّي
َ َ

“Kemudian beliau  mengusap kepalanya dan memasukkan kedua jari telunjuknya ke dalam kedua
telinganya dan mengusap bagian luar kedua telinganya dengan ibu jarinya.” (HR. Abu Dawud dan
Nasa’i. Ibnu Khuzaimah mensahihkannya)

Sunnah- Sunnah Wudhu
1. Bersiwak (Menggosok Gigi)

ِ ِّ َِش َّق على أ َُّم ِِتَ ألَمرتُهم با
ض حوٍء
ُ لس َو ِاك عحن َد ُك ِّل ُو
َح ُ ح
َ َ ُ لَ حوالَ أَ حن أ

“Kalau bukan karena akan memberatkan umatku maka akan kuperintahkan mereka untuk bersiwak
setiap akan wudlu.” (HR. Bukhari Muslim)
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2. Membaca Basmalah Sebelum Wudhu

ِ الَ صالََة لِمن الَ وضوء لَه والَ و
اَل َعلَحي ِه
َ اس َم اللَّ ِه تَ َع
ُ ُ َُ َ ُ ُ َ َح
ضوءَ ل َم حن َملح يَ حذ ُك ِر ح

“Tidak ada sholat bagi orang yang tidak berwudhu. Dan tidak ada wudhu bagi orang yang tidak
menyebut nama Allah ta’ala atasnya.” (HR. Abu Dawud, disahihkan Al-Albani)
3. Mencuci Tangan Hingga Pergelangan
4. Madhmadhoh dan Istinsyaq Bersamaan
Madhmadoh: berkumur-kumur. Istinsyaq: menghirup air oleh hidung dan mengeluarkannya.
Madhmadoh dan Istinsyaq harus dilakukan bersamaan dengan air wudhu yang sama.

ِ
ٍ ِفو
ِ
ك ثََالثًا
 يَ َدهُ فَ َم ح ُُثَّ أ حَد َخ َل
َ اح َدة يَ حف َع ُل َذل
َ ض َم
ض َو ح
َ ٍّ استَ حن َش َق م حن َك

“Kemudian beliau  memasukkan tangannya lalu berkumur dan menghisap air melalui hidung satu
tangan, beliau melakukannya tiga kali.” (HR. Bukhari Muslim)
5. Menyela-Nyela Jenggot

ِ َكا َن ُُيلِّل ِْليته ِيف الحوض
وء
ُ ُ ُ َََ ُ ح

“Bahwa Nabi  menyela-nyelai jenggotnya dalam berwudhu.” (HR. Tirmidzi, dan sahih menurut Ibnu
Khuzaimah)
6. Menyela Jari Tangan dan Kaki

ِ
ِ ِ ِ
صائِ ًما
ُ قَ َال َر ُس
ُ َسَِ حغ الح ُو
َضوءَ َو َخلِّ حل بَ ح
 أ ح ول
َ َصابِ ِع َوبَال حغ ِيف اال حستحن َشاق َّإال أَ حن تَ ُكو َن
َ ْي حاأل

“Sempurnakanlah dalam berwudhu’ usaplah sela-sela jari dan isaplah air ke dalam hidung dalam-dalam
kecuali jika engkau sedang berpuasa.”
7. Menggosok dan Menyela Ketika Wudhu

ِ ُ أَتَى بِث لُثي م ٍّد فَجعل ي حدل إن النَِِّب
َاعحي ِه
ُ َ َ ََ ُ ُ َح
َّ َّ
َ ك ذ َر

“Bahwa Nabi  pernah diberi air sebanyak dua pertiga mud lalu beliau gunakan untuk menggosok
kedua tangannya (sampai siku).” (HR. Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah).

8. Berwudhu 3 Kali Basuhan Kecuali Membasuh Rambut dan Telinga Hanya Sekali
Nabi  pernah berwudhu sekali kali basuhan, pernah dua kali basuhan dan pernah tiga kali
basuhan. Jadi bilangan itu semua boleh dilakukan, tapi terlarang melebihi tiga kali basuhan.3
3

Sekali Basuhan:

“Nabi  pernah berwudhu sekali-sekali -untuk tiap anggota badan yang dibersihkan-.” (HR. Bukhari)
Dua Kali:
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َّ َو
ً َو َسلَّ َم َمَّرةً َمَّرة َِّب
ُّ ِضأَ الن

9. Mendahulukan Bagian Kanan

 يُ حع ِجَُهُ التَّيَ ُّم ُن ِيف تَنَ ُّعلِ ِه َوتَ َر ُّجلِ ِه َوطَ ُهوِرهِ َوِيف َشأحنِِه ُكلِّ ِه َِّب
ُّ َِكا َن الن

“Adalah Nabi  suka mendahulukan yang kanan dalam bersandal menyisir rambut bersuci dan dalam
segala hal.” (HR. Bukhari Muslim)
10. Muwalah
Tidak berhenti, jangan sampai anggota wudhu sebelumnya kering.

ِ  اِرِجع فَأ:ال
ِ ِِ
ِ
ضوءَ َك
ُ َحس حن ُو
ُّ َِرأَى اَلن
 َر ُج ًال َوِيف قَ َدمه مثح ُل اَلظُّ حف ِر َملح يُصحَهُ اَلح َماءُ فَ َق َ ح ح ح َِّب

“Adalah Nabi  melihat seorang pria yang pada telapak kakinya ada sebesar kuku yang belum terkena
air maka beliau bersabda: “Kembalilah lalu sempurnakan wudhumu.” (HR. Abu Dawud dan Nasa’i)
11. Berdoa Setelah Wudhu

ِ ِ
:ول
َّ َح ٍد يَتَ َو
ُ ضوءَ ُُثَّ يَ ُق
ُ ال َر ُس
َ َ ق:ال
َ ََع حن ُع َمَر رضي اهلل عنه ق
ُ ضأُ فَيُ حسَِ ُغ اَلح ُو
َ  َما محن ُك حم م حن أ ول
ِ
َّ يك لَهُ َوأَ حش َه ُد أ
اب اَ حْلَن َِّة
َ أَ حش َه ُد أَ حن َال إِلَهَ إَِّال اَللَّهُ َو حح َدهُ َال َش ِر
َن ُُمَ َّم ًدا َعحَ ُدهُ َوَر ُسولُهُ إَِّال فُت َح ح
ُ ت لَهُ أَبح َو
ِ
ين
َّ ) ( اَللَّ ُه َّم اِ حج َعلح ِِن ِم حن اَلت
َ َِّواب
ْي َو ح
َ اج َعلح ِِن م حن اَلح ُمتَطَ ِّه ِر
ِ ْي َمَّرتَ ح
ِ ضأَ َمَّرتَ ح
َّ أ
ْي
َّ  تَ َو َِّب
َّ َِن الن

“Nabi  berwudhu dua kali-dua kali.” (HR. Bukhari)
Tiga kali basuhan dan larangan melebihinya:

ٍ
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ َ ال يا رس
َّ أ
اعحي ِه
َ ور فَ َد َعا ِبَاء ِِف إِنَاء فَ غَ َس َل َكفحَّيه ثَالَثًا ُُثَّ َغ َس َل َو حج َههُ ثَالَثًا ُُثَّ َغ َس َل ذَر
َ ول اللَّه َكحي
َّ َِن َر ُجالً أَتَى الن
ُ َ َ َ  فَ َق َِّب
ُ ف الطُّ ُه
ِ َْي ِِف أُذُنَي ِه ومسح بِِإب هامي ِه علَى ظ
ِ ْي ب
ِِ
ِ احتَ ح
اط َن أُذُنَحي ِه ُُثَّ َغ َس َل ِر حجلَحي ِه
َّ ِاه ِر أُذُنَحي ِه َوب
َّ صََ َعحي ِه
َ ح َ َ َ َ ح َ َح
ثَالَثًا ُُثَّ َم َس َح بَِرأحسه فَأ حَد َخ َل إِ ح
َ ِ احتَ ح
َ ََّالس
َ ََّالس
َ َثَالَثًا ثَالَثًا ُُثَّ ق
ُ ال َه َك َذا الح ُو
َ َساءَ َوظَلَ َم أ حَو ظَلَ َم َوأ
َ ص فَ َق حد أ
َ ضوءُ فَ َم حن َز َاد َعلَى َه َذا أ حَو نَ َق
ََساء

Bahwa ada seorang lelaki yang datang kepada Nabi  dan bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimanakah cara bersuci?” beliau pun
meminta dibawakan air di dalam ember lalu membasuh kedua telapak tangannya sebanyak tiga kali. Kemudian beliau membasuh wajahnya
sebanyak tiga kali. Kemudian beliau membasuh kedua lengannya sebanyak tiga kali. Kemudian beliau mengusap kepalanya lalu
memasukkan dua jari telunjuknya ke dalam telinganya dan mengusap bagian luar daun telinga dengan kedua ibu jarinya, sedangkan kedua
ibu jarinya digunakan untuk mengusap bagian dalam telinganya. Kemudian membasuh kedua kakinya sebanyak tiga kali-tiga kali.
Kemudian berkata, “Demikianlah tata cara berwudhu. Barang siapa yang menambah atau mengurangi, sungguh dia telah berbuat jelek
atau melakukan kezaliman.” atau “Berbuat kezaliman atau melakukan kejelekan.” (HR. Abu Dawud disahihkan an-Nawawi dan hasan
sahih menurut al-Albani)
Boleh Berbeda bilangan dalam wudhu:

ِ ش ِه حدت عمرو بن أَِِب حس ٍن سأ ََل عَد اللَِّه بن زي ٍد عن و
َ فَأَ حك َفأ َِّب
َّ  فَ َد َعا بِتَ حوٍر ِم حن َم ٍاء فَتَ َو َِّب
ُ ضأَ َْلُ حم ُو
ُ ُ َ َ َ َح َ ح َ َ ح َ ح
ِّ ِضوءَ الن
ِّ ِضوء الن
ََ ُ َ حَ ح
ٍ
َ استَ نحثََر ثََال
َعلَى يَ ِد ِه ِم حن الت حَّوِر فَ غَ َس َل يَ َديحِه ثََالثًا ُُثَّ أ حَد َخ َل يَ َدهُ ِيف الت حَّوِر فَ َم ح
ُث َغَرفَات ُُثَّ أ حَد َخ َل يَ َدهُ فَ غَ َس َل َو حج َهه
َ ض َم
استَ نح َش َق َو ح
ض َو ح
ِ ْي ُُثَّ أ حَدخل ي َده فَمسح رأحسه فَأَقح َل ِبِِما وأ حَدب ر مَّرةً و
ِ اح َدةً ُُثَّ َغسل ِر حجلَحي ِه إِ ََل الح َك حعََ ح
ِ ْي إِ ََل الح ِمرفَ َق ح
ِ ثََالثًا ُُثَّ َغسل يَ َديحِه َمَّرتَ ح
ْي
َ َ ََ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ
ح
ََ
ََ
Aku melihat Amr bin bin Abi Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid ra mengenai tata cara wudhu Nabi . Dia pun meminta
dibawakan sebuah ember yang berisi air. Kemudian berwudhu untuk mereka sebagaimana cara wudhu Nabi Saw. Dia mengambil air
dengan tangan kemudian dituangkan di atas telapak tangannya dan membasuh kedua telapak tangan itu, sebanyak tiga kali. Kemudian dia
memasukkan tangannya ke dalam ember lalu berkumur-kumur, beristinsyaq dan beristintsar dengan tiga kali cidukan telapak tangan.
Kemudian dia masukkan tangannya ke dalam ember lalu membasuh wajahnya, sebanyak tiga kali. Kemudian dia membasuh kedua
tangannya sebanyak dua kali hingga dua siku. Kemudian dia masukkan tangan ke dalam ember lalu mengusap kepalanya dari depan ke
belakang terus ke depan lagi hanya sekali. Kemudian dia membasuh kedua kakinya hingga kedua mata kaki. (HR. Bukhari Muslim)
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“Tidak ada seorang pun di antara kalian yang berwudhu dengan sempurna kemudian berdo’a: Aku
bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Yang Esa tiada sekutu bagiNya dan aku bersaksi bahwa
Muhammad itu hambaNya dan utusanNya-kecuali telah dibukakan baginya pintu syurga yang delapan
ia dapat masuk melalui pintu manapun yang ia kehendaki.” (HR. Muslim dan Tirmidzi)
Redaksi hadist Tirmidzi ada tambahan doa:

ِ
ين
َّ اَللَّ ُه َّم اِ حج َعلح ِِن ِم حن اَلت
َ َِّواب
ْي َو ح
َ اج َعلح ِِن م حن اَلح ُمتَطَ ِّه ِر

“Ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku pula termasuk orangorang yang selalu mensucikan diri.”
12. Hemat Menggunakan Air:

الص ِاع إِ ََل َخَح َس ِة أ حَم َد ٍاد
َّ  يَتَ َو ول اَللَِّه
ُ َكا َن َر ُس
َّ ِضأُ بِالح ُم ِّد َويَ حغتَ ِس ُل ب

“Adalah Rasulullah  berwudhu’ dengan satu mud air dan mandi dengan satu sho’ hingga lima mud
air.” (HR. Bukhari Muslim)

1 Mud: volume air yang ditampung 2 tangan. 1 Sho: volume yang sama dengan 4 kali
tampungan oleh kedua tangan

Makruhnya Wudhu
1. Berlebihan Atau Pelit Menggunakan Air

      

“Dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”
(QS. al-A’raf: 31)

ِ
ِ ِِ
ُّع ِاء
َ انَّهُ َسيَ ُك حو ُن ِِف َهذه احالَُّمة قَ حوٌم يَ حعتَ ُد حو َن ِِف الطَّ ُه حوِر َوالد

“Sesungguhnya akan ada di kalangan umat ini, suatu kaum yang berlebih-lebihan dalam bersuci dan
berdo’a.” (HR. Abu Daud dan Ahmad. Al-Albani mesahihkannya)
2. Mendahulukan Bagian Kiri
3. Menyeka atau Mengelap Air Wudhu
Kecuali karena uzur, seperti hawa yang sangat dingin ataupun panas yang menyiksa manakala
air lama berada pada tubuh, atau karena khawatir terhadap najis ataupun debunya.

ِ ِِ
ُ اُِِتَ ِبنحديح ٍل فَلَ حم َْيَ َّسه ُاَنَّه
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“Bahwasanya Nabi  pernah diberi sapu tangan, namun beliau tidak mengusapkannya.” (HR. Bukhari
Muslim)
4. Memukulkan Air Pada Wajah.
5. Membasuh Lebih dari Tiga Basuhan Atau Kurang:

ص فَ َق حد اَ َساءَ َوظَلَ َم
ُ َه َك َذاالح ُو
َ  فَ َم حن َز َاد َعلَى َه َذ اَحو نَ َق،ُض حوء

“Beginilah cara berwudhu, barangsiapa menambah atau mengurangi dari ini, berarti telah berbuat
kesalahan dan dholim.” (HR. Abu Daud Imam Nawawi mensahihkannya).
6. Dibantu Orang Lain
7. Menyangatkan Menghirup Air Ketika Puasa

ِ
ِ ِ
صائِ ًما
َ َو بَال حغ ِيف ا ِْل حستنح َشاق إِالَّ اَ حن تَ ُك حو َن

“Hiruplah air ke dalam hidung dengan sangat, kecuali kamu sedang berpuasa.” (HR. Tirmidzi, Abu
Dawud: dan Ibnu Majah. Dishahihkan oleh al Albani)

Yang Membatalkan Wudhu
1. Keluar Sesuatu dari Lubang Kelamin dan Anus.

     
…atau kembali dari tempat buang air (kakus).” (QS. Al-Maidah: 6)

ِ الَ ي حقَل اهلل صالََة أ
َضأ
َّ  َح َِّت يَتَ َو،ث
َ َح َد
 إِ َذا أ ح،َحد ُك حم
َ َ ُ َُ َ

“Allah tidak menerima shalat salah seorang dari kalian jika ia berhadats sampai ia berwudhu.” (HR.
Bukhari)
2. Kentut

ص حوتًا أ حَو ََِي َد ِريًا
ص ِر ح
َ ف َح َِّت يَ حس َم َع
َ الَ يَنح

“Janganlah berpaling hingga ia mendengar suara atau mendapati bau.” (HR. Bukhari Muslim).
3. Menyentuh Kemaluan dan Dubur

س ذَ َكَرهُ فَ حليَتَ َوضَّأ
َّ َم حن َم

“Siapa yang menyentuh kemaluannya maka harus berwudhu.” (HR. Ahmad dan At-Tirmizy)
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4. Keluar Madzi atau Wadzi

“Hendaklah ia mencuci kemaluannya dan berwudhu.” (HR. Bukhari Muslim)

ُضأ
َّ يَ حغ ِس ُل ذَ َكَرهُ َويَتَ َو

.ِلصالَة
َّ ا حغ ِس حل ذَ َكَرَك أ حَو َم َذاكِ َري َك َوتَ َو
َّ ِضوءَ َك ل
ُ ضأح ُو

Sama seperti madzi, wadzi pun membatalkan wudhu:

“Cucilah kemaluanmu, lantas berwudhulah sebagaimana wudhumu untuk shalat.” (HR. Baihaqi,
Syeikh Abu Malik mensahihkannya)
4. Keluar Mani atau Jima

ِ َ إِ َذا َجلَس بَ ح
ب الحغُ حس ُل
َ  فَ َق حد َو َج، ُُثَّ َج َه َد َها،ْي ُش َعَ َها األ حَربَ ِع
َ

“Apabila seorang suami telah duduk di antara empat kaki istrinya kemudian dia bersungguh-sungguh
padanya (menggauli istrinya), maka sungguh telah wajib baginya untuk mandi (janabah).” (HR. Bukhari
Muslim)
Dalam riwayat Muslim ada tambahan:

َوإِ حن َملح يُحن ِزحل

“Sekalipun ia tidak keluar mani.”
5. Menyentuh wanita

َأ حَو الََم حستُ ُم النِّسآء

“Atau kalian menyentuh wanita …” (An-Nisa: 43)
5. Haidh, Nifas, Istihadhoh
6. Tidur Lelap Sampai Tidak Sadar

ِ َ فَِإذَا نَامت اَلحعي ن,الس ِه
ضأح
َّ ان اِ حستَطحلَ َق اَلح ِوَكاءُ َوَم حن نَ َام فَلحيَتَ َو
َّ ُْي ِوَكاء
ُ الح َع ح
َ ح َح

“Kedua mata adalah tali (penutup) dubur, barang siapa yang tidur, hendaklah dia berwudhu.” (HR.
Ahmad dan Thabrani. Dihasankan oleh Al-Albani)

 َولَ ِك حن ِم حن، ع ِخ َفافَنَا ثَالثَةَ أَيَّ ٍام َولَيَالِي ِه َّن إِال ِم حن َجنَابٍَة
ُ َكا َن َر ُس
َ  يَأح ُم ُرنَا إِ َذا ُكنَّا َس َفًرا أَ حن ال نَحن ِز ول
َغائِ ٍط َوبَ حوٍل َونَ حوٍم

“Rasulullah  memerintahkan kami agar tidak melepaskan khuf (kaos kaki kulit) kami selama tiga hari
tiga malam jika kami dalam bepergian kecuali dari janabat. Akan tetapi (kami tidak perlu mencopot
khuf) dari buang air besar, air kecil (kencing) dan tidur.” (HR. Tirmizi, dinyatakan hasan oleh AlAlbany).
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ِ ِ
ِ َ َعن قَتَاد َة ق
ال
َ َصلُّو َن َوَال يَتَ َوضَّئُو َن ق
َ َح
ت أَنَ ًسا يَ ُق ُوال َكا َن أ ح
ُ ال ََس حع
َ ُ يَنَ ُامو َن ُُثَّ ي اب َر ُسول اللَّه
ُ َص َح
ٍ َت ََِس حعتَهُ ِم حن أَن
ال إِي َواللَّ ِه
َ َس ق
ُ قُلح

Dari Qatadah dia berkata, “aku mendengar Anas ra berkata, “dahulu para shahabat Rasulullah 
tidur kemudian shalat dan tidak berwudhu lagi’, ada yang berkata, kau mendengarnya dari anas?” dia
menjawab, “Ya, demi Allah.” (HR. Muslim)

ِ
ِ
ِ ِِ
ِ ِ
صلُّو َن َوَال
َكا َن أ ح
َ ُ ُُثَّ ي,وس ُه حم
ُ َص َح
ُ  َعلَى َع حهده يَحنتَظ ُرو َن اَلحع َشاءَ َح َِّت ََتحف َق ُرُؤ اب َر ُسول اَللَّه
يَتَ َوضَّئُو َن

Para sahabat ra, mereka menunggu shalat isya di zaman Nabi  sampai kepala mereka ngantuk dan
tertunduk. Kemudian mereka shalat jamaah dan mereka tidak mengulangi wudhu. (HR. Abu Daud dan
dishahihkan oleh Daruquthni dan Al-Albani)
7. Hilangnya Akal Karena Mabuk, Pingsan dan Gila
8. Makan Daging Unta

ِ
ِ
َّ أ
ضأح
َّ ت فَالَ تَ َو
َّ ت فَتَ َو
َّ  أَأَتَ َو ول اللَّ ِه
َ َضأُ ِم حن ُْلُ ِوم الحغَنَ ِم ق
َ َن َر ُجالً َسأ ََل َر ُس
َ ضأح َوإِ حن شحئ
َ ال إِ حن شحئ
ضأح ِم حن ُْلُ ِوم ا ِْلبِ ِل
َّ ال « نَ َع حم فَتَ َو
َّ ال أَتَ َو
َ َضأُ ِم حن ُْلُ ِوم ا ِْلبِ ِل ق
َ َق

“Ada seseorang yang bertanya pada Rasulullah  Apakah aku mesti berwudhu setelah memakan daging
kambing?” Beliau bersabda, “Jika engkau mau, berwudhulah. Namun jika enggan, maka tidak apa-apa.”
Orang tadi bertanya lagi, “Apakah seseorang mesti berwudhu setelah memakan daging unta?” Beliau
menjawab, “Iya, kau harus berwudhu setelah memakan daging unta.” (HR. Muslim)

Janabah
(Mandi Junub)

Kewajiban Mandi

َوإِن ُكنتُ حم ُجنًَُا فَاطَّ َّه ُرواح
“Dan jika kalian junub maka bersucilah (mandilah).” (QS. Al-Maidah: 6)
Dalil Umum Tata Cara Mani Janabah
Dari Aisyah ra:
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َّ أ
َّ ضأُ َك َما يَتَ َو
َّ  ُُثَّ يَتَ َو، اْلَنَابَِة بَ َدأَ فَغَ َس َل يَ َديح ِه
َّ ُُث، ِلصالَة
 َكا َن إِ َذا ا حغتَ َس َل ِم َن ح َِّب
َّ ِضأُ ل
َّ َِن الن
ِ
ِ  فَيخلِّل، ي حد ِخل أَصابِعه ِِف الحم ِاء
ِ ٍ َ َب علَى رأح ِس ِه ثَال
ِول َش َع ِره
يض
ص
ي
ُث
ُص
أ
ا
ِب
َّ
ُ
َ
ُّ
َ
ُ  ُُثَّ يُف، ث ُغَرف بِيَ َديحه
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ َُ َ ُ ُ
ُ َُ
الح َماءَ َعلَى ِجلح ِدهِ ُكلِّ ِه
Dari ‘Aisyah, bahwa jika Nabi  mandi junub, beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak
tangannya. Kemudian beliau berwudhu sebagaimana wudhu untuk shalat. Lalu beliau memasukkan jarijarinya ke dalam air, lalu menggosokkannya ke kulit kepalanya, kemudian menyiramkan air ke atas
kepalanya dengan cidukan kedua telapak tangannya sebanyak tiga kali, kemudian beliau mengalirkan air
ke seluruh kulitnya.” (HR. Bukhari Muslim)
Dari Maimunah ra:

ِ أ حَدنَيت لِرس
ِ اْلَنَابَِة فَغَسل َك َّفحيهِ َمَّرتَ ح
ِْي أ حَو ثََالثًا ُُثَّ أ حَد َخل يَ َدهُ ِيف ح
 غُ حسلَهُ ِم حن ح ول اللَّ ِه
َاْلنَ ِاء ُُثَّ أَفح َرغ
َُ ُ ح
َ
ََ
ِ ِ ِ بِِه علَى فَرِج ِه و َغسلَه بِ ِشمالِِه ُُثَّ ضر
لص َال ِة
َّ يدا ُُثَّ تَ َو
َّ ِضوءَهُ ل
ً ض فَ َدلَ َك َها َدلح ًكا َش ِد
ُ ضأَ ُو
َ ب بِش َماله حاأل حَر
َ ََ
َ َُ َ َ ح
ِ
ِِ
ٍ َث ح َفن
ِ ات ِملء َكف
ِِ
ك فَغَ َس َل
َ ُُثَّ أَفح َر
َ ِّه ُُثَّ َغ َس َل َسائَِر َج َسده ُُثَّ تَنَ َّحى َع حن َم َق ِام ِه ذَل
َ َ غ َعلَى َرأحسه ثََال
َح
ِ ِ
ِ
ُِر حجلَحيه ُُثَّ أَتَ حيتُهُ بِالحمحند ِيل فَ َرَّده

“Aku pernah membawa air mandi untuk junub kepada Rasulullah  Lalu beliau memulai dengan
membasuh dua telapak tangannya sebanyak dua atau tiga kali. Kemudian beliau memasukkan
tangannya ke dalam wadah berisi air, lalu menuangkan air tersebut pada kemaluan beliau, dan beliau
mencucinya (kemaluan) dengan tangan kiri. Setelah itu, beliau menggosokkan tangan kiri ke tanah
dengan gosokan yang kuat. Kemudian beliau berwudhu sebagaimana wudhu untuk shalat. Kemudian
beliau menuangkan air ke kepala beliau sebanyak tiga kali sepenuh telapak tangan, lalu beliau mencuci
seluruh tubuhnya. Kemudian beliau bergerak mundur dari tempat beliau berdiri, lalu beliau mencuci
kedua kakinya. Kemudian aku mengambilkan handuk untuk beliau, tetapi beliau menolaknya.”
(HR.Bukhari Muslim)

Yang Mewajibkan Mandi
1. Jimak Meskipun Tidak Keluar Mani

ِ َ إِ َذا َجلَس بَ ح
ب الحغُ حس ُل َوإِ حن َملح يَحن ِزحل
َ  فَ َق َد َو َج،ْي ُش َعَ َها احأل حَربَ ِع ُُثَّ َج َه َد َها
َ

"Jika seorang laki-laki (suami) duduk di antara empat cabang (kedua kaki dan kedua tangan) istrinya,
kemudian menyetubuhinya maka sung-guh ia telah diwajibkan mandi, sekalipun tidak mengeluarkan
mani." (HR.Bukhari dan Muslim)
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2. Keluar Mani

“Air itu dari air (barang siapa yang keluar mani, maka wajib mandi).” (HR. Muslim)

اَلح َماءُ ِم حن اَلح َم ِاء

3. Kematian

ِ  وَكفِّنُوهُ ِيف ثَوبَ ح,ا حغ ِسلُوهُ ِِبَ ٍاء و ِس حد ٍر
ْي
ح
َ
َ



“Mandikanlah ia dengan air yang dicampur daun bidara, dan kafanilah dengan dua lembar kain.”
(HR.Bukhari dan Muslim)4
4. Haidh, Nifas, Istihadhoh (darah kotor) dan Wiladah (melahirkan)

   
…dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci.” (QS. Al-Baqarah)

ِ ِ ِ ِ ك حيضت
ِ
ِ
 ٍص َالة
ُ َ ت َحَتَِ ُس ِ َ ح
 ُُثَّ ا حغتَسلي فَ َكانَ ح,ك
اُحم ُكثي قَ حد َر َما َكانَ ح
َ ت تَ حغتَس ُل ُك َّل

“Berdiamlah sebagaimana kebiasaan haid menahanmu, kemudian mandi dan shalatlah.” (HR. Muslim)
5. Masuk Islam

 أَ حن يَ حغتَ ِس َل ِِبَ ٍاء َو ِس حد ٍر َِّب
ُّ َِسلَ َم فَأ ََمَرهُ الن
أَنَّهُ أ ح

“Beliau (Qois Ibn Ashim) masuk Islam, lantas Nabi  memerintahkannya untuk mandi dengan air dan
daun sidr (daun bidara).” (HR. Nasai, At-Tirmidzi, Ahmad. Syaikh Al Albani menaahahihkannya).

Yang di Haramkan Ketika Junub5
4
5

Hadist ini menceritakan seorang laki-laki yang jatuh dari untanya dan meninggal.
Pandangan ini berdasarkan pandangan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin yang bersumber riwayat Ali ra:

ِ َ ِّإال وهو ط، ً والَ ي ُقص ِشعرا، ًالَ ي حقلُمن أِح ٌد ظَ حفرا
اهٌر
َ حَ َ ً َ َ ُ ح
َ َ

“ Jangan mengunting kuku, jangan mencukur rambut kecuali dia dalam keadaan suci.(HR. Ismaili dari Ali ra)
Jawaban:
1. Hadist riwayat Ali diatas dinaggap Ibnu Rojab adalah hadist munkar (bohong) dan bahkan maudhu (palsu) dan tidak bisa
dijadikan dalil.
2. Bertentangan dengan dalil sahih lainnya, yaitu ketika Siti Aisyah haid dalam haji wada:
“Urai dan sisirlah rambut kepalamu, lalu tahanlah Umrahmu.”(HR.Bukhari)

ِ
ِ ِك وامتَ حش ِطي وأَم ِسكِي َعن عُمرت
ِ ضي رأ
ك
َح
حس َ ح
َ َ انح ُق
َح ح

Hadist diatas menyuruh untuk bersisir yang pastinya ada rambut yang jatuh atau rontok, padahal Siti Aisyah dalam keadaan
haidh.
3. Tidak ada dalil baik dalam Al-Qur’an dan Hadits secata tegas atau gamblang ketidakbolehan wanita memotong kuku dan
rambut saat haidh. Pendapat Al Ghazali bertentangan dengan riwayat Imam Bukhari dalam Fathul Bari:
Berkata `Atha': “Orang junub itu boleh berbekam, memotong kuku dan memangkas rambut walau tanpa wudhu lebih dahulu.”
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1. Shalat

ِِ
ِ َفَِإ َذا أَقح َ ل
ِ
صلِّى
َّ ضةُ فَ َد ِعى
الصالََة َوإِ َذا أ حَدبََر ح
َ ت ا حْلَحي
َ َّم َو
َ ت فَا حغسلى َعحنك الد
َ

“Apabila haidh tiba, tingalkan shalat, apabila telah selesai (dari haidh), maka mandilah dan shalatlah.”
(HR Bukhari dan Muslim)
2. Memegang atau Menyentuh Mushaf6
Baik bagi yang haidh, nifas, junub dsb

   
“Tidak menyentuhnya (Al-Qur’an) kecuali orang-orang suci.” (QS. Al-Waqi’ah: 79)

ِ َالَ ََتُس ال ُقرآن إِالَّ وأَنحت ط
اهٌر
َ َ
ُّ ح

“Tidak boleh menyentuh Al Qur’an kecuali engkau dalam keadaan suci.” (HR. Malik, Nasai, Ibnu
Hibban, Baihaqi dan Hakim, menurutnya sanadnya sahih begitu pula Al-Albani)
3. Membaca Al-Quran
“Rasulullah  membacakan Al-Quran kepada kami, kecuali ketika beliau sedang junub.” (HR. Abu
Daud, Nasa’i, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Ahmad)

ٍت أَ حن أَذح ُكر اللَّهَ إَِّال َعلَى طُ حه ٍر أ حَو طَ َهارة
ُ إِ ِِّّن َك ِرحه
َ
َ

“Sungguh aku tidak suka berdzikir kepada Alloh dalam keadaan tidak suci (dari hadats kecil atau
besar).” (HR. Ahmad, Abu Daud dsb)
4. Tawaf

ِ وِف بِالحَ ي
ت َح َِّت تَطح ُه ِرى
ُّ َفَافح َعلِى َما يَ حف َع ُل ا حْل
 َغحي َر أَ حن الَ تَطُ ِ َ ح، اج

“Lakukanlah segala sesuatu yang dilakukan orang yang berhaji selain dari melakukan thawaf di Ka’bah
hingga engkau suci (mandi junub).” (HR. Bukhari Muslim) 7

ِ
َّ صالَةٌ إِالَّ أ
 فَ َم حن نَطَ َق فِ ِيه فَالَ يَنح ِط حق إِالَّ ِبَحٍري، َح َّل فِ ِيه الح َمحن ِط َق
ُ الطََّو
َ اف بِالحََ حيت
َ َن اللَّهَ أ

“Thawaf itu seperti shalat, namun Allah membolehkan berbicara saat itu. Barangsiapa yang berbicara
ketika thawaf, maka janganlah ia berkata selain berkata yang benar.” (HR. Tirmidzi dan disahihkan oleh
Al-Albani).

6

Tidak termasuk mushaf: Al-Qur’an terjemah, kitab fikih, tafsir, buku Islam. Dibolehkan dalam keadaan hadast memegangnya:
Anak kecil, guru dan murid yang sedang mempelajari Al Qur’an (bagi yang haidh dan nifas dsb, tapi terlarang bagi yang junub).
Tapi untuk ihtiyat (hati-hati) hendaknya membuka lembaran mushaf dengan sesuatu (tidak menyentuh langsung dengan
tangan). Sepeti memakai gagang, pulpen, sarung tangan dsb
7
Termasuk pengertian disini adalah junub dan nifas
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5. Masuk ke Masjid
      
“..dan bukan yang junub, kecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi...” (An-Nisa: 43).
“Tidak aku halalkan masjid bagi orang yang junub dan haidh.” (HR. Bukhari, Abu Daud dan Ibnu
Khuzaimah)

Yang Diharamkam Ketika Haid dan Nifas
1. Shalat dan Puasa

ِ
صا ُن ِدينِ َها
َ ص حم فَ َذل
َ س إِذَا َح
اض ح
َ ك نُ حق
ُ َ َوَملح ت، ص ِّل
َ ُت َملح ت
َ أَلَحي

"Bukankah bila si wanita haid ia tidak shalat dan tidak pula puasa? Itulah kekurangan agama si wanita.
(HR. Bukhari Muslim)
Dan tidak wajib mengqodho Shalat

ِ
ِ
 أ حَو.  فَالَ يَأح ُم ُرنَا بِِه َِّب
َح
صالَتَ َها إِذَا طَ ُهَر ح
ت فَ َقالَ ح
ِّ ِيض َم َع الن
ُ َح ُروِريَّةٌ أَنحت ُكنَّا ََن
َ أَت ِزى إِ حح َدانَا
َتأ
قَالَ ح
ُت فَالَ نَ حف َعلُه

“Apakah kami perlu mengqodho shalat ketika suci?” ‘Aisyah menjawab, “Apakah kau seorang Haruri?
Dulu kami mengalami haid di masa Nabi  masih hidup, namun beliau tidak memerintahkan kami
untuk mengqodho’nya. Atau ‘Aisyah berkata, “Kami pun tidak mengqodho’nya.” (HR. Bukhari)
2. Jimak

ِ فَ ح
ِ ِّساءَ ِيف الح َم ِح
يض
َ اعتَزلُوا الن

“Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari (hubungan intim dengan) wanita di waktu haid.”
(QS. Al Baqarah: 222)

ِ من أَتَى حائِضا أَ ِو امرأَةً ِِف دب ِرها أَو َك
اهنًا فَ َق حد َك َفَر ِِبَا أُنح ِزَل َعلَى ُُمَ َّم ٍد
ُُ َ ح
َح
ََ ً ح

“Barangsiapa yang menyetubuhi wanita haid atau menyetubuhi wanita di duburnya, maka ia telah kufur
terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad .” (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah. Syaikh Al Albani
mengatakan hadits sahih).
Imam Asy Syafi’i berkata, “Barangsiapa yang menyetubuhi wanita haid, maka ia telah terjerumus
dalam dosa besar.”
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Dibolehkan cumbu rayu selain jimak

ِ َ  أَ حن ي ول اللَّ ِه
ِ
ِ
 أ ََمَرَها أَ حن، اشَرَها
ُ  فَأ ََر َاد َر ُس، ضا
ً ت َحائ
ت إِ حح َدانَا إِ َذا َكانَ ح
ت َكانَ ح
َع حن َعائ َشةَ قَالَ ح
َُ
ِ ِ قَالَت وأَيُّ ُكم ْيَحلِك إِربه َكما َكا َن الن. اشرها
ِ
ِ تَتَّ ِزر ِِف فَوِر حي
ُ َِّب ْيَحل
َ َ ح َح
ُّ
َ ُ ََُضت َها ُُثَّ ي
ُك إِحربَه
َ َُح َ ح ُ ح

Dari 'Aisyah, ia berkata bahwa di antara istri-istri Nabi ada yang mengalami haid. Rasulullah ingin
bercumbu dengannya. Lantas beliau memerintahkannya untuk memakai sarung agar menutupi tempat
memancarnya darah haid, kemudian beliau tetap mencumbunya (di atas sarung). Aisyah berkata,
“Adakah di antara kalian yang bisa menahan hasratnya (untuk berjima’) sebagaimana Nabi
menahannya?” (HR. Bukhari Muslim)
3. Tawaf
Ketika ‘Aisyah haid saat haji, Nabi bersabda padanya:

ِ وِف بِالحَ ي
ت َح َِّت تَطح ُه ِرى
ُّ َفَافح َعلِى َما يَ حف َع ُل ا حْل
 َغحي َر أَ حن الَ تَطُ ِ َ ح، اج

“Lakukanlah segala sesuatu yang dilakukan orang yang berhaji selain dari melakukan thawaf di Ka’bah
hingga engkau suci.” (HR. Bukhari Muslim)
Menyentuh Mushaf Al Qur’an
Orang yang berhadats (hadats besar atau hadats kecil) tidak boleh menyentuh mushaf
seluruh atau sebagiannya. Inilah pandangan mayoritas ulama.

“Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci.” (QS. Al Waqi’ah: 79)

َال َْيَ ُّسهُ إَِّال الح ُمطَ َّه ُرو َن

ِ َالَ ََتُس ال ُقرآن إِالَّ وأَنحت ط
اهٌر
َ َ
ُّ ح

“Tidak boleh menyentuh Al Qur’an kecuali engkau dalam keadaan suci.” (HR. Hakim dan ia
mengatakan sanad hadits ini shahih)

Yang Dibolehkan Ketika Haid dan Nifas
1. Membaca Al Qur’an tanpa menyentuhnya, berdzikir.
2. Sujud Tilawah ketika mendengar ayat sajadah, karena sujud tilawah tidak dipersyaratkan
suci menurut pendapat paling kuat.
3. Menghadiri shalat ‘ied.
4. Melayani suami selama tidak melakukan jimak

Fardhu Janabah
1. Berniat
“Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya.” (HR. Bukhari Muslim)
20

ِ َّال بِالنِّ ي
ات
ُ إََِّّنَا األ حَع َم

2. Menghilangkan Najis

ُُثَّ أَفح َرغَ بِِه َعلَى فَ حرِج ِه َو َغ َسلَهُ بِ ِش َمالِِه

….dan beliau mencucinya (kemaluan) dengan tangan kiri….(HR. Bukhari Muslim)
3. Menyiram Air Ke Suluruh Badan

ِ
ِ
ِ َأ ََّما أَنَا ف
يضهُ بَ حع ُد َعلَى َسائِِر َج َس ِدى
ُّ َص
ُ ب َعلَى َرأحسى ُُثَّ أُف
ُ
ُ آخ ُذ م حلءَ َكفِّى ثَالَثاً فَأ

“Sedangkan saya mengambil dua telapak tangan, tiga kali lalu saya siramkan ke kepala, kemudian saya
tuangkan ke seluruh tubuh.” (HR. Ahmad Syaikh Syu’aib Al-Arnauth meshaihkannya sesuai syarat
Bukhari Muslim)

Sunnah-Sunnah Janabah
1. Membaca Basmalah
8

ُك ُّل أ حَم ٍر ِذي بَ ٍال الَ يُحَ َدأُ فِ ِيه بِحَس ِم اهللِ فَ حه َو أبحتَ حر

Segala urusan yang penting yang tidak dimulai dengan basmalah maka perkejaanya itu tidak berkah.”
(HR. Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, Ibnu Majah, Abu Dawud, an-Nasa'i, Ibnu Hibban, ad-Daruquthni,
dan al-Baihaqi. Dihasankan oleh Imam Nawawi dan Ibnu Solah)
2. Wudhu Sebelumnya

َّ أ
ُضأ
َّ ضأُ َك َما يَتَ َو
َّ  ُُثَّ يَتَ َو، بَ َدأَ فَغَ َس َل يَ َديح ِه، َكا َن إِ َذا ا حغتَ َس َل ِم َن اْلَنَابَِة:صلَّى اهللُ َعلَحي ِه َو َسلَّ َم
َّ َِن الن
َ َِّب
ِ
ٍ ث ُغر
ِ
ِ َّ ِل
ِِ
ِ
،ف بِيَ َديح ِه
َ ُص
ُّ ص
ُ َ ُُثَّ ي،ِول َش َع ِره
ُ  فَيُ َخلِّ ُل ِبَا أ،َصابِ َعهُ ِيف املَاء
َ  ُُثَّ يُ حدخ ُل أ،لصالَة
َ َ َب َعلَى َرأحسه ثَال
يض املاءَ َعلَى ِجلح ِدهِ ُكلِّ ِه
ُُثَّ يُِف
ُ
َ
“Adalah Nabi sholallahu alaihi wa salam jika mandi janabah, Beliau memulainya dengan kedua
tangannya, lalu berwudhu sebagaimana wudhu untuk sholat, lalu memasukkan jari-jarinya kedalam air,
kemudian menyela-nyela dasar rambutnya, kemudian mengguyurkan air diatas kepalanya sebanyak 3 kali
dengan kedua telapak tangannya, lalu mengguyurkan air keseluruh kulitnya.” (HR. Bukhari Muslim)
8

Meskipun hadist ini hasan tapi ada hadist lainnya yang menguatkan kesunahan membaca basmalah ketika mengawali satu
urusan:

ِ ِ
يك
َ ك َوُك حل ِمَّا يَل
َ ِ َوُك حل بِيَ ِمين، يَا ُغالَ ُم َس ِّم اللَّ َه

“Ya nak, bacalah “bismilillah”, makanlah dengan tangan kananmu dan (ambil) makanan di dekatmu.” (HR. Bukhari Muslim)
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3. Membasuh Bangian Kanan Terlebih Dahulu
4. Muwalah

Mandi Yang Disunnahkan
1. Hendak Sholat Jum’at

َح ُد ُك حم إِ ََل ا حْلُ ُم َع ِة فَ حليَ حغتَ ِس حل
َ إِ َذا َجاءَ أ

“Jika salah seorang di antara kalian menghadiri shalat Jum’at, maka hendaklah ia mandi.” (HR.
Bukhari Muslim)

ِ
ِ
ض ُل
َّ َم حن تَ َو
َ ت َوَم حن ا حغتَ َس َل فَالحغُ حس ُل أَفح
ضأَ يَ حوَم ا حْلُ ُم َعة فََِ َها َون حع َم ح

“Barangsiapa berwudhu di hari Jum’at, maka itu baik. Namun barangsiapa mandi ketika itu, maka itu
lebih afdhol.” (HR. Nasai, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah disahihkan oleh Al-Albani)
2. Mandi Dua Hari Raya

ِ ٍ
ِ ِ َ َسأ ََل رجل علِيًّا ر ِضي اهلل عنحه ع ِن الغُس ِل ق
ال الَ الغُ حسل الَّ ِذي ُه َو
َ ت فَ َق
َ َ َ ُ َ َ َ ٌ َُ َ
َ ال ا حغتَس حل ُك ًّل يَ حوم إِ حن شئح
ح
ِ ال ي وم اْلمع ِة وي وم عرفَةَ وي وم النَّح ِر وي وم
الفطح ِر
َ الغُ حس ُل قَ َ َ ح َ ُ ُ َ َ َ ح َ َ َ َ َ ح َ ح َ َ ح

Seseorang pernah bertanya pada ‘Ali ra mengenai mandi. ‘Ali menjawab, “Mandilah setiap hari jika
kamu mau.” Orang tadi berkata, “Bukan. Maksudku, manakah mandi yang dianjurkan?” ‘Ali
menjawab, “Mandi pada hari Jum’at, hari ‘Arofah, hari Idul Adha dan Idul Fithri.” (HR. Al Baihaqi.
Syaikh Al Albani mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih.) 9

ِ
ِ
ِ
َّ َع حن نَافِ ٍع أ
صلَّى
َ َن َعحَ َد اللَّه بح َن ُع َمَر َكا َن يَ حغتَس ُل يَ حوَم الحفطح ِر قَ حَ َل أَ حن يَ حغ ُد َو إِ ََل الح ُم

Dari Nafi’, (ia berkata bahwa) ‘Abdullah bin ‘Umar biasa mandi di hari Idul Fithri sebelum ia berangkat
pagi-pagi ke tanah lapang. (HR. Malik dan Imam Nawawi menyatakan bahwa atsar ini shahih)
Ketika Hendak Ihrom

 ََتََّرَد ِْل حهالَلِِه َوا حغتَ َس َل َِّب
َّ ِأَنَّهُ َرأَى الن

“Ia (Zaid Ibn Tsabit) melihat Nabi melepas pakaian beliau, lalu beliau mandi.” (HR. Tirmidzi.
Syaikh Al Albani mengatakan sahih)

9

Riwayat ini adalah atsar sahabat, yaitu bukan riwayat langsung dari Nabi  Namun para sahabat tidak melakukan suatu
perbuatan kecuali pernah mendengar, melihat atau bahkan bertanya kepada Nabi .
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3. Ketika Sadar Dari Pingsan 10
4. Ketika Ingin Mengulangi Jima’ 11

َّ أ
ول اللَّ ِه
َ ت لَهُ يَا َر ُس
َ َ ق.ِات يَ حوٍم َعلَى نِ َسائِِه يَ حغتَ ِس ُل ِعحن َد َه ِذهِ َو ِعحن َد َه ِذه
َ َ ط َِّب
َّ َِن الن
َ َاف ذ
ُ ال فَ ُقلح
ِ أَالَ َحَتعلُه غُسالً و
ب َوأَطح َه ُر
َ َاح ًدا ق
َ َُ ح
ُ َال َه َذا أ حَزَكى َوأَطحي

“Nabi  pada suatu hari pernah menggilir istri-istri beliau, beliau mandi tiap kali selesai berhubungan
bersama ini dan ini. Aku bertanya, “Ya Rasulullah, bukankah lebih baik engkau cukup sekali mandi
saja?” Beliau menjawab, “Seperti ini lebih suci dan lebih baik serta lebih bersih.” (HR. Abu Daud dan
Ahmad. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan)
5. Mandi Setiap Kali Shalat Bagi Wanita Istihadhoh

ِ
ِِ
ِ ََن أ َُّم حَِيَة
ال
َ  فَأ ََمَرَها أَ حن تَ حغتَ ِس َل فَ َق، ك
َ ت َر ُس
َ  َع حن َذل ول اللَّ ِه
َ استُح
 فَ َسأَلَ ح، ْي
يض ح
َ ت َسحَ َع سن
أ َّ َ َ ح
ٍه َذا ِعر ٌق فَ َكانَت تَ حغت ِسل لِ ُك ِّل صالَة
َ
َ ح
ُ َ ح

“Ummu Habibah mengeluarkan darah istihadhah (darah penyakit) selama tujuh tahun. Lalu ia bertanya
kepada Rasulullah tentang masalah itu. Beliau lalu memerintahkan kepadanya untuk mandi, beliau
bersabda, “Ini akibat urat yang luka (darah penyakit). Maka Ummu Habibah selalu mandi untuk setiap
kali shalat.” (HR. Bukhari Muslim)12
Mandi Wajib Sudah Termasuk Wudhu

َّ َع حن َعائِ َشةَ أ
ضأُ بَ حع َد الحغُ حس ِل
َّ  َكا َن الَ يَتَ َو َِّب
َّ َِن الن

Dari ‘Aisyah, ia berkata, “Nabi  tidak berwudhu setelah selesai mandi.” (HR. Tirmidzi, An- Nasai,
Ibnu Majah dan Ahmad. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih)
10

Dari ‘Ubaidullah bin ‘Abdullah bin ‘Utbah berkata, “Aku menemui ‘Aisyah lalu bertanya, “Maukah kau ceritakan tentang peristiwa
ketika Rasulullah sedang sakit?” ‘Aisyah menjawab, “Ya. Pernah suatu hari ketika sakit Nabi  semakin berat, beliau bertanya:
“Apakah orang-orang sudah shalat?” Kami menjawab, “Belum, mereka masih menunggu Tuan.” Beliau berkata, “Kalau begitu, bawakan
aku air dalam bejana.” Maka kami pun melaksanakan apa yang diminta beliau. Beliau mandi, lalu berusaha berdiri dan berangkat, namun
beliau jatuh pingsan. Ketika sudah sadarkan diri, beliau kembali bertanya, “Apakah orang-orang sudah shalat?” Kami menjawab, “Belum
wahai Rasulullah, mereka masih menunggu tuan.” Kemudian beliau berkata lagi, “Bawakan aku air dalam bejana.” Beliau lalu duduk dan
mandi. Kemudian beliau berusaha untuk berdiri dan berangkat, namun beliau jatuh pingsan lagi. Ketika sudah sadarkan diri kembali,
beliau berkata, “Apakah orang-orang sudah shalat?” Kami menjawab lagi, “Belum wahai Rasulullah, mereka masih menunggu tuan.”
Kemudian beliau berkata lagi, “Bawakan aku air dalam bejana.” Beliau lalu duduk dan mandi. Kemudian beliau berusaha untuk berdiri
dan berangkat, namun beliau jatuh dan pingsan lagi. Ketika sudah sadarkan diri, beliau pun bersabda, “Apakah orang-orang sudah shalat?”
Saat itu orang-orang sudah menunggu Nabi di masjid untuk shalat ‘Isya di waktu yang akhir. (HR. Bukhari Muslim)
11

Dalil lainnya hanya cukup berwudhu saja jika hendak mengulangi jimak:

ِ
ضأح
َّ ود فَلحيَتَ َو
َ َُح ُد ُك حم أ حَهلَهُ ُُثَّ أََر َاد أَ حن يَع
َ إذَا أَتَى أ

“Jika salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya, lalu ia ingin mengulangi senggamanya, maka hendaklah ia berwudhu.” (HR.
Muslim)
12

Imam Syafi’i berkata, “Nabi memerintahkan Ummu Habibah untuk mandi, lalu shalat. Namun mandi setiap kali shalat untuknya
hanyalah sunnah (tidak sampai wajib).”
Juga dikatakan oleh Al Laits bin Sa’ad dalam riwayat Muslim, Ibnu Syihab tidak menyebutkan bahwa Nabi memerintahkan
Ummu Habibah untuk mandi setiap kali shalat. Namun Ummu Habibah saja yang melakukannya setiap kali shalat. Mayoritas
ulama berpandangan bahwa wanita istihadhoh tidak wajib mandi untuk setiap kali shalat. Di antara alasannya bahwa darah
istihadhoh adalah darah penyakit (akibat urat yang luka) sehingga tidak menyebabkan wajib mandi. Jika setiap shalat
diwajibkan mandi, maka akan sulit.
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Mengusap Khuf13
Dalil Kesunahannya

ِ
 ْيَح َس ُح ول اللَّ ِه
َس َف ُل ح
َ ت َر ُس
ِّ ُاْل
َّ ِِّين ب
ُ ف أ حَوََل بِالح َم حس ِح م حن أ حَعالَهُ َوقَ حد َرأَيح
الرأح ِى لَ َكا َن أ ح
ُ لَ حو َكا َن الد
ِ َعلَى ظ
اه ِر ُخ َّفحي ِه
َ

“Seandainya agama itu dengan logika semata, maka tentu bagian bawah khuf lebih pantas untuk diusap
daripada bagian atasnya. Namun sungguh aku sendiri telah melihat Rasulullah mengusap bagian
atas khufnya.” (HR. Abu Daud dan di sahihkan oleh Al-Albani)
Syarat Bolehnya Mengusap Khuf
1. Berwudhu Sebelumnya

ِ
ِ
ِ اهرتَ ح
ْي فَ َم َس َح َعلَحي ِه َما
َ َ فَإ ِِّّن أ حَد َخلحتُ ُه َما ط، َد حع ُه َما

“Biarkan keduanya (tetap kukenakan), karena aku telah memakai keduanya dalam keadaan bersuci
sebelumnya.Kemudian beliau mengusap keduanya” (HR. Bukhari, Muslim dan Ahmad)
2. Khuf Harus Suci

ِ
ِ
ِ
ِ
َ فَلَ َّما َرأَى َذل. ض َع ُه َما َع حن يَ َسا ِرِه
َ  فَ َو،َص َحابِه إِ حذ َخلَ َع نَ حعلَحيه
صلِّي بِأ ح
ُك الح َق حوم
َ ُ ي بَحي نَ َما َر ُس حو ُل اهلل
ِ
ِ
اك
َ َصالَتَهُ ق
َ َ َرأَيحن: َما ََحَلَ ُك حم َعلَى إِلح َقائِ ُك حم نَِعالَ ُك حم؟ قَالُوا:ال
َ َ فَلَ َّما ق.أَلح َق حوا ن َعا َْلُ حم
َ  ضى َر ُس حو ُل اهلل
َّ َخََ َرِِّن أ
َن فِحي ِه َما
َ  فَ َق.ك فَأَلح َقحي نَا نِ َعالَنَا
َّ ِ إِ َّن ِج حِْبيح َل َعلَحيه: ِال َر ُس حو ُل اهلل
َ ت نَ حعلَحي
السالَ ُم أَتَ ِاِّن فَأ ح
َ أَلح َقحي
 فَِإ حن َرأَى ِيف نَ حعلَحي ِه قَ َذ ًرا أ حَو أَ ًذى،َح ُد ُك حم إِ ََل الح َم حس ِج ِد فَ حليَ حنظُحر
َ َ أَ ًذى َوق:ال
َ َقَ َذ ًرا أ حَو ق
َ  إِ َذا جاَءَ أ:ال
ص ِّل فِحي ِه َما
َ ُفَلحيَ حم َس ححهُ َولحي
Tatkala Rasulullah  sedang shalat bersama para sahabat, tiba-tiba beliau melepas kedua sandalnya
dan meletakkannya di sebelah kiri. Melihat hal tersebut, mereka pun melepaskan sandalnya. Selesai
shalat, Rasulullah bertanya, “kenapa kalian melepaskan sandalnya?” Mereka menjawab, “Kami
melihatmu melepas sandalmu maka kami pun melepaskannya,” Rasulullah menjelaskan, “Tadi Jibril
mendatangiku dan mengabarkan bahwa pada kedua sandalku ada kotoran/najis, akupun melepaskan.”
Beliau juga mengatakan, “Apabila salah seorang dari kalian datang ke masjid, sebelum masuk lihatlah
sandalnya. Bila ada kotoran atau najis maka bersihkan. Setelah bersih, boleh shalat dengan mengenakan
sandalnya.” (HR. Abu Dawud dan Al-Albani mensahihkannya)

13

Khuf: alas kaki atau sepatu terbuat dari kulit yang menutupi mata kaki. Yang dimaksud istilah fikih adalah: membasahi khuf
dengan cara yang khusus, di bagian yang khusus, dan pada waktu yang khusus sebagai ganti dari membasuh kedua kaki saat
berwudhu.
Dalil yang meriwayatkan bolehnya mengusap khuf ini diriwayatkan oleh setidaknya 80 sahabat Nabi dan 10 diantaranya yang
dijanjikan masuk surag tanpa hisab. Namun berwudhu dengan melepaskan khuf lebih afdol.
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3. Mengusapnya Karena Hadast Kecil Bukan Junub

ِ
ِ
لكن ِمن
ُ أ ََمَرنا
 إذا كنَّا َسفرا أ حن ال نَحن ِزع خفافنا ثالثة أيام ولياليَ ُه َّن إالَّ من َجنابة و ح رسول اهلل
ٍ وبول
ٍ
ٍ غائط
ونوم
“Rasulullah memerintahkan kepada kami ketika kami dalam safar, agar tidak melepas khuf kami
selama tiga hari tiga malam kecuali dari janabat. Akan tetapi (hanya untuk) buang air besar, kencing
dan tidur.” (HR. Ahmad)
Jangka Waktu Bolehnya Mengusap Khuf
Bagi Yang Muqim Sehari Semalam (1x 24 jam) dan Bagi Musafir 3 Hari (3 x 24 jam)

 ثَالَثَةَ أَيَّ ٍام َولَيَالِيَ ُه َّن لِلح ُم َسافِ ِر َويَ حوًما َولَحي لَةً لِلح ُم ِقي ِم ول اللَّ ِه
ُ َج َع َل َر ُس

“Rasulullah menjadikan tiga hari tiga malam jangka waktu mengusap khuf bagi musafir, sedangkan
sehari semalam untuk mukim.” 9HR. Muslim)
Yang Membatalkan Khuf
1. Khuf Dilepas
2. Habis Masa Berlakunya
3. Hadast Besar

Tayamum
Adalah sebuah bentuk ibadah kepada Allah berupa mengusap wajah dan kedua tangan dengan
menggunakan debu yang bersih.

ِ
ِِ
ِ
ِ وإِ حن ُكحنتُم مرضى أَو علَى س َف ٍر أَو جاء أ
َ َ َ ح َح َ ح َ َ ح
َ
ًِّساءَ فَلَ حم ََت ُدوا َماء
َ َح ٌد محن ُك حم م َن الحغَائط أ حَو َال َم حستُ ُم الن
ِ
ِ ِ
ً ِصع
ُيدا طَيًَِّا فَ حام َس ُحوا بِ ُو ُجوه ُك حم َوأَيحدي ُك حم محنه
َ فَتَ يَ َّم ُموا
“Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau berhubungan
badan dengan perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan permukaan
bumi yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu.” (QS. Al Maidah: 6).

ِ
ِ
ِ ِ الر حع
ِ
ِ ِ
ورا
ُّ ِت ب
ب َمس َريَة َش حه ٍر َو ُجعلَ ح
ُ َح ٌد قَ حَلي نُص حر
ُ حعط
ُ ت َِل حاأل حَر
َ يت َخَح ًسا َملح يُ حعطَ ُه َّن أ
ً ض َم حسج ًدا َوطَ ُه
ِ ٍ الص َالةُ فَلحيصل وأ ُِحلَّت َِل الحمغَ ِاِن وَمل ََِت َّل ِأل
ِ
اع َة
َّ يت
َّ ُفَأَُّْيَا َر ُج ٍل ِم حن أ َُّم ِِت أ حَد َرَكحته
ُ َ ِّ َ ح
َ الش َف
ُ َحد قَ حَلي َوأ حُعط
َ ُ َح
َ
ِ َّ ث إِ ََل قَوِم ِه خ
ِ ت إِ ََل الن
َّاس َع َّام ًة
ُ َِّب يُحَ َع
ُّ َِوَكا َن الن
ُ اصةً َوبُعثح
َ ح
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“Aku diberi lima perkara, tidak seorangpun sebelumku diberikan kelima hal tersebut. Aku diberi
pertolongan berupa ketakutan bagi musuh sejauh masa sebulan, dijadikan bagiku tanah sebagai masjid
dan wadah bersuci, maka dimana saja seseorang dari umatku mendapati waktu shalat maka hendaklah
dia mengerjakan shalat Dan dihalalkan bagiku harta rampasan perang dimana harta rampasan tersebut
tidak dihalalkan bagi seorangpun sebelumku, dan saya diberikan syafa’at, dan adalah setiap nabi diutus
khusus bagi kaumnya semata sedangkan aku diutus bagi seluruh manusia.”(HR. Bukhari Muslim)

ِ
ِ ِِ
شر ِسنِْي
َّ
ُ ِالصع
ُ ب
ُ ِّيد الطَي
َ وضوءُ املُسلم َوإن َمل ََيد املَاءَ َع
“Tanah yang suci adalah wudhunya muslim, meskipun tidak menjumpai air sepuluh tahun.”(HR. Abu
Daud, Tirmidzi dan dishahihkan Al-Albani)
Keadaan Yang Membolehkan Tayammum
1. Jika tidak ada air baik dalam keadaan safar ataupun tidak.
2. Tayammum dilakukan setelah masuk waktu shalat.
3. Terdapat air tapi sedikit sedangkan ada kebutuhan lain.
4. Khawatir air membahayakan diri atau semakin lama sembuh dari sakit.

ِِ
ِ
ال
َ َص َحابَهُ فَ َق
َ ََع حن َجابِ ٍر ق
احتَ لَ َم فَ َسأ ََل أ ح
اب َر ُجالً منَّا َح َجٌر فَ َش َّجهُ ِِف َرأحسه ُُثَّ ح
َ َص
َ ال َخَر حجنَا ِِف َس َف ٍر فَأ
ِ
ِ
ِ
ات فَلَ َّما
َ َصةً ِِف التَّيَ ُّم ِم فَ َقالُوا َما ََِن ُد ل
َ ت تَ حقد ُر َعلَى الح َماء فَا حغتَ َس َل فَ َم
َ صةً َوأَنح
َ ك ُر حخ
َ َه حل ََت ُدو َن َِل ُر حخ
ِ
ِ
ال قَتَلُوهُ قَتَ لَ ُه ُم اللَّهُ أَالَّ َسأَلُوا إِ حذ َملح يَ حعلَ ُموا فَِإََّّنَا ِش َفاءُ الحعِ ِّى
َ ك فَ َق
َ ُخِ َْب بِ َذل
 أ ح َِّب
ِّ ِقَد حمنَا َعلَى الن
ِ السؤ ُال إََِّّنَا َكا َن ي حك ِف ِيه أَ حن ي تَ ي َّمم وي ع
صَر
َ ُّ
َ َ َ ََ ح
َ

Dari Jabir, ia berkata, “Kami pernah safar, lalu seseorang di antara kami ada yang terkena batu dan
kepalanya terluka. Kemudian ia mimpi basah dan bertanya pada temannya, “Apakah aku mendapati
keringanan untuk bertayamum?” Mereka menjawab, “Kami tidak mendapati padamu adanya
keringanan padahal engkau mampu menggunakan air.” Orang tersebut kemudian mandi (junub), lalu
meninggal dunia. Ketika tiba dan menghadap Nabi , kami menceritakan kejadian orang yang mati
tadi. Beliau lantas bersabda, “Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membinasakan mereka.
Hendaklah mereka bertanya jika tidak punya ilmu karena obat dari kebodohan adalah bertanya. Cukup
baginya bertayamum dan mengusap lukanya.” (HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad. Syaikh Al
Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan)
Cara Tayammum

ِ ومسح وجهه وَك َّفي ِه و
ًاح َدة
َ ََ َ َ َ ح َ ُ َ ح

“Dan beliau mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya dengan sekali usapan.” (HR. Bukhari
Muslim)




Menepuk kedua telapak tangan ke permukaan tanah sekali, kemudian meniupnya.
Kemudian menyapu wajah dengan dua telapak tangan.
Mengusap punggung telapak tangan kanan dengan tangan kiri dan sebaliknya. 14

14

Hadist yang menyatkan bahwa tepukan ke tanah dua kali, yaitu sekali untuk wajah dan lainnya untuk tangan sampai ke siku
berdasarkan hadist:

ِ ِ َ :ان
ِ َضرب ت
ِ ضربَةٌ لِلحيَ َديح ِن َإَل الح ِمرفَ َق ح
ْي
َ التَّيَ ُّم ُم َ ح
ح
 َو َ ح،ض حربَةٌ للح َو حجه
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Semua usapan dilakukan sekali
Bagian tangan yang diusap hanya sampai pergelangan tangan saja
Tayammum dapat menghilangkan hadats besar, demikian juga untuk hadats kecil
Tidak ada urutan dalam tayammun, boleh wajah atau tangan terlebih dahulu

ِ
ِ  ُُث ضرب بِي َدي ِه األَرض ضربةً و،ك ه َك َذا
ال َعلَى
َ الش َم
َ يك أَ حن تَ ُق
 ُُثم َم َس َح م،اح َد ًة
َ إِمَّنَا َكا َن يَ حكف
َ َ ول بِيَ َديح
َ َم َ َ َ َ ح ح َ َ ح
ِ ِ
ِ الحيَ ِم
ُ َوَو حج َهه، َوظَاهَر َك مفحيه،ْي

“Sesungguhnya cukup bagimu untuk melakukan dengan tanganmu demikian. Kemudian beliau
menempelkan kedua telapak tangannya ke tanah satu kali tepukan, lalu mengusap (telapak tangan)
bagian kiri sebelum bagian kanan dan punggung kedua telapak tangan, serta wajahnya.” (HR.Bukhari
Muslim)

ِ بِ َك َّفي ِه حاألَرض ونَ َفخ فِي ِهما ُُثَّ مسح ِبِِما وجهه وَك َّفيه فَضرب النَِِّب
ُّ َ َ َ
ح ح َ َ َ َ َ َ َ َ َ حَُ َ ح

“Lalu Nabi menempelkan kedua telapak tangannya ke tanah dan meniup keduanya, kemudian
mengusapkan kedua tangannya ke wajah dan dua telapak tangannya.” (HR. Bukhari)

Sunnah- Sunnah Tayammum
1. Membaca Basmalah
2. Mendahulukan Yang Kanan
3. Mengusap Wajah Kemudian Tangan (boleh sebaliknya)
4. Tertib
Harus Selalu Mengulang Tayammum
Hal ini disamakan dengan wanita yang sedang istihadhah, yaitu darah penyakit keluar terus dari
kemaluannya, maka tiap kali mau mengerjakan shalat, dia harus mencuci kemaluannya dengan
air.

فَِإ َذا َو َج حدت الح َماءَ فَأ َِم َّسهُ ِج حل َدك فَِإنَّهُ َخحي ٌر لَك

“Jika dia mendapatkan air, maka kenakan pada kulitmu (saat berwudu), karena pada hal itu terdapat
kebaikan.” (HR. Abu Daud)
Juga dalil atsar Ibnu Abbas ra:

ِ َّ ِاح َدةً ُُثَّ ي ت ي َّمم ل
ِ الرجل بِالتَّي ُّم ِم إِالَّ صالَةً و
ِ ُّ ِمن
حخَرى
لصالَة األ ح
َ ُالسنَّة أَ حن الَ ي
َ
ُ َّ صلِّ َي
َ َ
َ
َ َ ََ
“Tayammum itu ada dua kali tepukan (ke tanah): satu tepukan untuk (mengusap) wajah dan satu tepukan untuk (mengusap) kedua tangan
sampai ke siku.” (HR. Daraquthni)
Hadist ini dhoif (lemah) sebagaimana disebutkan oleh Abu Zur’ah Ar Razi, Ibnu Abdil Barr, Al Hafizh Ibnu Hajar, dan AlAlbani.
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“Termasuk dari sunnah, seseorang tidak shalat dengan bertayammum kecuali hanya satu kali shalat saja,
kemudian hendalkan dia bertayammum lagi untuk mengerjakan shalat yang lain.” (HR. Ad-Daruquthni)
Tayammum dilakukan untuk sekali shalat fardhu dan boleh untuk beberapa kali shalat sunnat.
Yang Membatalkan Tayammum
1. Semua pembatal wudhu juga merupakan pembatal tayammum
2. Menemukan air, jika sebab tayammumnya karena tidak ada air
3. Mampu menggunakan air
Semoga bermanfaat
Ust. Ackman Lc
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