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AIR DAN AN-NAJASAT 

 

Bab thaharah selalu didahulukan dalam pembahasan-pembahasan 

fiqih karena thaharah (bersuci) merupakan salah satu syarat syahnya 

shalat. Sebagaimana hadits dari Ibnu „Umar p, dari Nabi a, beliau 

bersabda; 

 

سٍر  ُْق ٍُت شِب  اَل   اَل جُت ْق اَل ُت  اَل اَل ٌة  ِب اَل ْق
 

“Tidak diterma shalat tanpa bersuci.”  

(HR. Muslim Juz 1 : 224 dan Tirmidzi Juz 1 : 1) 

 

Juga hadits dari „Ali y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

سُت  ُْق ٍُت حاَل اُت  الَّص اَل ِب  الَّص   ِب ْق

”Kuncinya shalat adalah bersuci.”  

(HR. Tirmidzi Juz 1 : 3, Abu Dawud : 61, Ibnu Majah : 275) 

 

Karena demikian pentingnya kedudukan thaharah didalam Islam, 

sehingga Rasulullah a menyebutkan bahwa thaharah adalah separuh 

iman. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy‟ari 

y berkata bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

ضاَل ناَل  ُت  اْقمِب ْق َلاَل ًِبَِّاَلب جاَلمْق ذُت اِب مْق اََل اْقحاَل يْقماَل نِب  ِب شُت  ْلْق لْق سُت ؽاَل ُْق ٍُت   اَلاْقلُّ

 

”Bersuci adalah separuh iman dan ucapan ”Alhamdulillah” dapat 

memenuhi timbangan amal.” (HR. Muslim Juz 1 : 223) 

 

Sebelum membahas tentang tata cara thaharah, maka terlebih 

dahulu kita harus mengenal hukum tentang air dan apa saja hal-hal yang 

termasuk najis. 
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AIR 

 

 

Macam-macam Air 

 Air dibagi menjadi 2(dua) antara lain : 

 

1. Air suci 

Air suci yaitu air yang tetap sifat aslinya sebagaimana ia 

diciptakan. Air suci ini berasal dari 2(dua) sumber, antara lain : 

 

a.  Air yang keluar di tanah 

Seperti; air sungai, sumur, air laut. Diantara dalil tentang 

kesuciannya adalah hadits dari Abu Hurairah y Rasulullah a ketika 

ditanya tentang air laut, beliau menjawab; 

 

ًُت  حُت حاَل يُت  اَلاْقحِب ُّ  اَل ْق سُت  اَل اُت ُْق ٍُت اَُل  الَّص ٌُت
 

“Air laut itu suci dan mensucikan serta halal bangkainya.”  

(HR. Tirmidzi Juz 1 : 69, Abu Dawud : 83, dan Ibnu Majah : 386) 

  

b.   Air yang turun dari langit 

Seperti; salju, air hujan. Diantara dalil tentang kesuciannya adalah 

firman Allah q; 

 

ًِب  شاَل ُت ْق  ِب ٍِِّب  ُتلاَل
ماَل اِب  اَل اًء اِب هاَل  اغَّص يُتىاَلضِِّب ُت ػاَل اَل ْق ُت ْق  ِب اََل

 

“Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk 

menyucikankamu dengan hujan itu” (QS. Al-Anfal : 11) 

 

2. Air najis   

Air najis yaitu air yang telah berubah dengan sesuatu yang najis, 

hingga berubah salah satu sifatnya. 
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Catatan : 

 Apabila air suci yang tercampur dengan sesuatu yang suci selama 

tidak keluar dari keasliannya (kemutlakannya), maka air tersebut 

suci dan dapat digunakan untuk bersuci. Dasarnya adalah hadits 

Ummu Athiyyah i,,, dimana Rasulullah a bersabda kepada para 

wanita yang memandikan jenazah putri beliau; 

 

ثًء  اٍَل  ثاَل اَل ىاَل غِب ْق غًء ,  ِبغْق مْق َْق خاَل اِب اَل أاَل هْق راَل َْق أاَل ْق اَلشاَل  ِب اِب اَل أاَل حُتهَّص راَل أاَليْق نْق ساَل إِب
سًء  ُْق شاَل ِب  اَل فُت

خِب هاَل فِبي  ْلْق ؼاَل ْق اََل جْق سٍر  ذْق عِب اََل سٍر   ِبماَل اٍر  ُْق هْق  اَل فُت َْق ؽاَل ْق ًء   ِب  أاَل

 

“Mandikanlah ia 3(tiga) kali, 5(lima) kali atau lebih dengan air 

dan bidara jika menurut kalian perlu. Dan jadikan (basuhan) 

terakhir dengan kapur barus atau sedikit dengannya.”  

(Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1195  

dan Muslim Juz 2 : 939) 

 

 Tetapi jika air suci yang tercampur dengan sesuatu yang suci dan 

telah keluar dari keasliannya (kemutlakannya), maka air tersebut 

suci, akan tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. 

 

 Air yang najis bisa menjadi suci dengan hilangnya perubahan yang 

ada pada air tersebut (warna, bau, dan rasanya), baik; hilang 

dengan sendirinya, atau dengan mengurasnya, atau menambahkan 

air kepadanya, hingga perubahannya hilang (sehingga kembali 

menjadi air suci). 

 

 Apabila seseorang ragu apakah air itu najis atau suci, maka ia 

harus yakin bahwa hukum asal air adalah suci. Sebagaimana 

qaidah : 

 

اٍَل ساَل ُت  ىاَل   الَّص ٌِب يْق  ِب اَل 
اَل ْق ُت فِب   اَل ْق

 

“Hukum asal air adalah suci.” 
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HAL-HAL YANG NAJIS 

 

 

Macam-macam Najis  

Najis dibagi menjadi 2(dua) antara lain : 

 

1. ‘Ainiyah  

Najis „Ainiyah yaitu najis pada zat itu sendiri (zat-zat yang najis). 

Ini tidak bisa ditentukan kecuali berdasarkan dalil. 

 

2. Hukmiyah  

Najis Hukmiyah yaitu benda najis yang jatuh pada tempat atau 

sesuatu yang suci, sehingga menjadikan sesuatu yang suci tersebut 

menjadi najis. 
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Macam-macam Najis ‘Ainiyah 

Macam-macam najis „Ainiyah antara lain : 

 

1. Air seni manusia 

Hal ini Berdasarkan hadits Anas y, ia mengatakan; 

 

يُّ  ٌُت ْق  اىَّص ِب اٍَل  ىاَل يُت  اىَّص طُت فاَل شاَل جاَل  فاَلضاَل
ذِب جِب غْق ةِب  اْقماَل يْق  اَل ئِب اَل

شاَل  ِبيٌّ فاَل اَل  اَل فِب جاَل ااَل أاَلػْق
ًِب  ُت ػاَل اَل ْق شاَل  اىَّص ِبيُّ  اَل َّصّ  َّللَّص ًُت أاَل اَل ااَل ُْق ّ  اَل عاَل َّص اَل فاَل اَلمَّص  قاَلضاَل اََل  

ًِب ُت ػاَل اَل ْق  اَل َّصّ  َّللَّص
ًِب  يْق اَل ػاَل اَل ْق شِب ٌْق   فاَل ُت

هْق  اَل اٍر بٍر  ِب ُْق وُت عاَل َّص اَل  ِبزاَل اََل
 

“Seseorang Badui datang kemudian kencing di suatu sudut masjid, maka 

orang-orang menghardiknya, lalu Nabi a melarang mereka. Ketika ia 

telah selesai kencing, Nabi a menyuruh untuk diambilkan setimba air 

lalu disiramkan di atas bekas kencing itu.” 

 (Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz  1 : 219, dan Muslim Juz 1: 285) 

 

2. Kotoran manusia 

Sebagaimana hadits dari Abu Hurairah y bahwa Rasulullah a 

bersabda; 

 

سٌة  ُْق ٍُت ًُت  اَل نَّص  احُّشاَل باَل ااَل ئِب اَلراَلِ فاَل    ْق
ًِب ىاَلؼْق ِب ذُت ُت ْق  ِب ّااَل أاَل اَل اََل ِب راَل   .إِب

 

”Apabila seseorang diantara kalian menginjak najis (kotoran manusia) 

dengan sandalnya, maka tanah adalah pencucinya.” 

 (HR. Abu Dawud : 385) 
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3. Madzi 

Madzi adalah cairan putih (bening) encer, dan lengket, yang keluar 

ketika naik syahwat. Tidak menyembur, tidak diikuti dengan rasa lemas, 

dan terkadang keluar tanpa terasa. Dialami oleh pria dan wanita. Madzi 

adalah najis, oleh karena itulah Nabi a memerintahkan untuk 

membasuh kemaluan darinya. Hal ini berdasarkan hadits Ali y, ia 

berkata; 

 

يَّص   اَل  اىَّص ِب
حاَلحْق ِبيْق أاَلنْق أاَلعْق اَل اََل ُتىْقثُت أاَلعْق زَّص اًء  جُت ًء  اَل ًِب  ُتىْقثُت ساَل ُت ػاَل اَل ْق  اَل َّصّ  َّللَّص

عاَل َّص اَل  ًُت فاَل اَل  اَل ياَل ْقغِب ُت اََل دِب فاَلغاَل اَلااَل اَُل اَلعْق ذاَل داَل  ْقهاَل   ْق تُت  اْقمِب ْق شْق  فاَل اَل اَل
ًِب ىاَلحِب  اِبماَل اَل نِب   ْق

اَُل َّص ُت  ياَلحاَل اََل يُت  شاَل .راَل اَل
“Aku adalah laki-laki yang sering keluar madzi. Aku malu 

menanyakannya kepada Nabi a karena kedudukan putri beliau. Maka 

aku menyuruh Al-Miqdad bin Al-Aswad y untuk menanyakannya. 

Beliau lantas bersabda, ”Dia (harus) membasuh kemaluannya dan 

berwudhu.” (Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 132 dan  

Muslim Juz 1 : 303, lafazh ini miliknya) 

 

4. Wadi 

Wadi adalah cairan bening dan agak kental yang keluar setelah 

buang air kecil. Hukum wadi sama dengan madzi. Berdasarkan hadits 

dari Ibnu „Abbas p, ia berkata; 

 

أاَل َّص   اََل ًُت  اْق ُتغْق ُت  ىْق يْق  ِب اَُل  اَّصزِب ٍُت يُّ فاَل
ىِب يُّ أاَل َّص   اْقماَل زِب اََل اْقماَل يُّ  دِب اَُل اََل اْق يُّ 

ىِب  اَلاْقماَل
كاَل  شاَل  ْق

زاَل  ِب َْق  اَل كاَل أاَل  ْق راَل اَلشاَل
غِب يُّ فاَل اَل  اَل  ِبغْق زِب اََل اْقماَل يُّ  دِب اَُل كاَل  اْق ااَل ُْق َُت ُت اَُل َّص ْق  جاَل اََل

 .اِب لَّص اَل ِب 

“Mani, wadi, dan madzi. Adapun mani, maka ia wajib mandi. 

Sedangkan untuk wadi dan madzi, beliau  bersabda, ”Basuhlah dzakar 

atau kemaluanmu dan wudhulah sebagaimana engkau berwudhu’ untuk 

shalat.” (HR. Baihaqi Juz 1 : 771)  
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5. Darah haidh 

Diriwayatkan dari „Asma‟ binti Abu Bakar i, ia berkata; 

 

ذاَل واَل   أاَليْقثاَل إِب ْق عاَل َّص اَل فاَل اَل ااَلثْق أاَلساَل اََل ًِب  ُت ػاَل اَل ْق أاَل ٌة  اىَّص ِبيَّص  اَل َّصّ  َّللَّص شاَل  ْق
تْق  ِب جاَل ااَل

ًُت  ِب اْقماَل اِب  شُت ُت ًُت ثُت َّص جاَل ْق حُّ ىاَلغُت قاَل  اَل جاَلحُت بِب  اَل ْقفاَل جاَللْق ُْق جاَلحِب ْقضُت فِبي  ا َّص
ًِب  جُتلاَل ِِّبي فِب ْق اََل ًُت  حُت جاَلىْقضاَل .اََل

 

“Seorang wanita datang (kepada) Nabi a, lalu berkata, ”Wahai 

Rasulullah, pakaian salah seorang dari kami terkena darah haidh, apa 

yang harus kami lakukan? Rasulullah a menjawab;  

”Ia harus mengeriknya dan menggosok-gosoknya dengan air, lalu 

disiram dengan air. Kemudian ia (boleh) melakukan shalat dengannya.” 

(Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 225 dan Muslim Juz 1 : 291)  

 

6. Darah yang mengalir  

Hal ini berdasarkan firman Allah q;  

 

ًُت إِب َّص قُت ْق  مُت ؼاَل شَّص ًء  ػاَل اَلّ  اَل ػِب ٍر ياَللْق حاَل ااَليَّص  ُت ياَل إِب
يْق  اَل  أَُت ِب

ذُت فِب أاَلنْق  اَل أاَلجِب
ًُت  وَّص ئِب شٍر فاَل يْق ضِب ىْق َْق ااَلحْق اَل خِب ُْق ًء  أاَل غْق ُت َْق داَل ًء   اَل حاَلةًء أاَل ناَل  اَل ْق ُْق ظٌة ياَل ُت جْق سِب

 

“Katakanlah, “Tidak kudapati didalam apa yang diwahyukan kepadaku, 

sesuatu yang diharamkan memakannya bagi orang yang ingin 

memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang 

mengalir, daging babi, karena semua itu kotor.” (QS. Al-An’aam :145) 
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Darah yang mengalir yang dimaksud adalah darah yang mengalir 

dari binatang darat ketika disembelih.  Berkata Syaikh Syaikh 

„Abdurrahman bin Nashir As-Sa‟di t mengatakan dalam kitabnya 

Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan; 

 

ًُت  وَّص ئِب اٍَل ، فاَل ىْقذاَل راَل اَل جِب ةِب ػِب حاَل هاَل  ازاَل ِب ْق جُت  ِب شُت يِب ياَلخْق مُت  ازَّص اَُل  اذَّص ٌُت اََل ُْق ًء   غْق ُت داَل ًء   اَل
نِب صاَل  اَل  ذاَل هاَل  اْق اَل جاَل  ِب شاَل راَل  خاَل ئِب ، فاَل نِب ذاَل ي  اْق اَل

ًُت فِب حِب اَل عُت شُّ   ْق يْق ياَلضُت مُت  اَّصزِب  اذَّص
ّ فِبي  يْق ياَل ْق اَل ماَل  اَّصزِب ، أاَلنَّص  اذَّص ظُت زاَل   ا َّص ْق اٌَل مٌة  ُْق ٍُت اََل اَل ْق  ، ساَل  ِب اَل ْق ِب  ا َّصحْق ِب شاَل  اضَّص

شٌة 
ٌِب ًُت  اَل اَل ٌة  اَل  ، أاَلوَّص ذاَل  ازَّص ْق ِب َْق ِب  اَلؼْق شُت اََل اؼُت  . ا َّصحْق ِب 

 

“Darah yang mengalir yaitu darah yang keluar dari binatang sembelihan 

pada waktu disembelih. Ia adalah darah jika tertahan didalam tubuh, 

maka ia membahayakan. Jika ia keluar, maka hilang pula bahaya 

memakan dagingnya. Pengertian dari lafazh ini bahwa darah yang tersisa 

didalam daging dan urat-urat setelah penyembelihan adalah halal dan 

suci.” 
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Catatan : 

 Adapun sisa darah yang menempel pada daging, tulang, atau leher 

hewan yang telah disembelih secara syar‟i, maka itu adalah halal 

dan suci. Syaikhul Islam t mengatakan dalam Majmu’ Fatawa 

21/522; 

“Pendapat yang benar, bahwa darah yang diharamkan oleh Allah 

adalah darah yang mengalir. Adapun sisa darah yang menempel 

pada daging, maka tidak ada satu pun dari kalangan ulama‟ yang 

mengharamkannya.” 

 

 Darah manusia hukumnya adalah suci. Ini adalah pendapat Asy-

Syaukani, Shiddiq Khan, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-

Albani dan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-„Utsaimin n. 

diantara dalilnya adalah hadits dari Jabir y ia berkata; 

 

اََل ِب  ضْق يْق غاَل
ىِبي فِب عاَل َّص اَل ياَلؼْق اََل ًِب  ُت ػاَل اَل ْق   اَل َّصّ  َّللَّص

ِب ُْق ِب  َّللَّص عُت غاَل سُت ىاَل   اَل جْق شاَل خاَل
، فاَلحاَل اَلفاَل  هاَل شِب ِب ْق ؾْق هاَل  اْقمُت جُت ٍر  ِب شأاَل اَل ساَل جُت ٌة  ِب اَل قاَل عِب فاَل اَل اَل بُت سُت راَل تُت  اشِِّب
غُت  جاَل ياَلحَّص ِب شاَل ، فاَلخاَل

ذٍر مَّص حاَل حاَل بِب  ُت يْق أاَل ْق
يْق اَل داَل ًء  فِب شِب ٌْق حَّصّ أاَل ي  اَل ٍِب حاَل أاَلنْق  اَل أاَلوْق

ًِب  ُت ػاَل اَل ْق ىاَلضاَل اَل  اىَّص ِبيُّ  اَل َّصّ  َّللَّص عاَل َّص اَل فاَل اََل  
ًِب ُت ػاَل اَل ْق أاَلثاَلشاَل  اىَّص ِبيُّ  اَل َّصّ  َّللَّص

، فاَل اَل  اَل  ىْقضِب ًء عاَل َّص اَل  اَل هاَل :  اََل جُت ٌة  ِب باَل ساَل حاَلذاَل واَل ؟ فاَل وْق جُت ٌة ياَل ْق اَلؤُت هْق ساَل  اَل
، فاَل اَل  اَل  اَلوْقلاَل سِب هاَل   ْق جُت ٌة  ِب ساَل اََل يْقهاَل  شِب اٍَل جِب بِب  :  اْقمُت ؼْق وًء   ِب اَل ِب  اؾِِّب ُْق  اَل

غُت  :قاَل  اَل  لاَلجِب بِب   ْق ؼْق ااَلّ فاَل ِب  اؾِِّب نِب إِب جُت اَل جاَل  اشَّص شاَل فاَل اَلمَّص  خاَل
أاَِل  جُت ُت فاَل اَلمَّص  ساَل أاَلجاَلّ  اشَّص اََل ي، 

ي يُتلاَل ِِّب اَلوْقلاَل سِب قاَل ماَل   ْق اََل ي،  شِب اٍَل جِب  اْقمُت
 ، ًِب ًُت فِب ْق ؼاَل اَُل اَل ٍْق ٍر فاَل شاَل اَل يُت  ِبغاَل ، فاَل

مِب ُْق ًُت ساَل ِب ْق اَلةٌة اِب ْق اَل فاَل أاَلوَّص شاَل ًُت ػاَل لُت خْق ؽاَل
اًَل  حاَل اَل ، ثُت َّص  وْق ذاَل جاَل عاَل اََل ، ثُت َّص ساَل اَلغاَل  اٍَل ٍر  أاَلعْق

ثاَلةِب حَّصّ ساَل اَل يُت  ِب اَل اَل ًُت  اَل ػاَل ىاَلضاَل فاَل
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أاَِل  ، فاَل اَلمَّص  ساَل بٌة شْق اٌَل  
ًِب َْق   ِب سُت ٍُت ْق قاَلذْق واَلزاَل فاَل أاَلوَّص شاَل ، فاَل اَلمَّص  ػاَل ًُت  اَل

 اَل  ِب
مِب قاَل  اَل  هاَل  اذَّص ي  ِب اَلوْقلاَل سِب ي  اَل   ِب  ْق شِب اٍَل جِب ِب :   اْقمُت حاَل ناَل  َّللَّص أاَل اَل ! عُت ْق

ّ، قاَل  اَل  ََّص ُت  اَل  ساَل اَل يْق أاَل
حاَلىِب اٍَل بُّ :  أاَلوْق اَل اٌَل  فاَل اَل ْق أاَل اَل اُت شاَل  أاَلقْق

ساَل ٍر ُْق يْق عُت
 ُتىْقثُت فِب

اٍَل  لاَلؼاَل  .أاَلنْق أاَلقْق

“Kami keluar bersama Rasulullah a pada perang Dzatur Riqa‟. 

Seorang sahabat (berhasil) menawan seorang wanita orang 

musyrik. (Maka suaminya) bersumpah untuk tidak kembali hingga 

ia menumpahkan darah sahabat Muhammad a. Maka orang 

tersebut keluar mengikuti jejak Nabi a. Kemudian Nabi a 

singgah pada suatu tempat. Lalu beliau bersabda, “Siapa yang 

akan menjaga kami?” Maka beliau mengutus seorang laki-laki dari 

Muhajirin dan seorang laki-laki dari Anshar. Beliau bersabda, 

“Berjagalah didepan lereng gunung.” Ketika keduanya telah 

keluar menuju depan lereng gunung, maka orang Muhajirin tidur. 

Adapun orang Anshar berdiri melakukan shalat. Maka datanglah 

suami (wanita musyrik) tersebut. Ketika ia melihat ada seorang, 

dan ia mengetahui bahwa orang tersebut berjaga untuk kaumnya, 

maka ia melemparkan anak panah (ke arahnya) dan mengenainya. 

Maka (oleh sahabat Anshar) panah tersebut dicabutnya, hingga 

3(tiga) kali panahan. Kemudian ia ruku‟ dan sujud, kemudian ia 

membangunkan sahabatnya. Karena ia khawatir musuh akan 

menyelundup. Ketika sahabat Muhajirin melihatnya apa yang 

terjadi pada sahabatnya Anshar, bahwa darahnya (terus mengalir), 

ia berkata, “Subhanallah (Maha Suci Allah). Mengapa engkau 

tidak membangunkanku ketika awal terjadi pemanahan?” ia 

menjawab, “Aku sedang membaca suatu surat dan aku tidak ingin 

untuk memutuskannya.” (HR. Abu Dawud : 198) 

Al-Hasan t juga berkata; 

ناَل  صاَل  اَل   اَل  ُْق مُت غْق ِب ناَل   اْقمُت ُْق يْق  يُتلاَل ُّ
ٍِب ْق  فِب حِب شاَل  اَل   جِب

“Senantiasa kaum muslimin tetap mengerjakan shalat dengan luka-

luka (pada tubuh) mereka.” 
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7. Kotoran hewan yang tidak halal dimakan dagingnya 

Diriwayatkan dari „Abdullah bin Mas‟ud y, ia berkata; 

 

ِب  ُْق اَل  َّللَّص عُت عاَل َّص اَل أاَلنَّص ساَل اََل ًِب  ُت ػاَل اَل ْق ااَل  اَل َّصّ  َّللَّص ثاَلةِب  فاَل اَل  اَل . أاَلجاَلّ  اْقخاَل اَل يْق  ِب اَل اَل
ئْقحُتىِب  ِب

قاَل  اَل  اََل ثاَلةُت،  َْق ّ  اشَّص أاَلاْق اَل اََل يْقهِب  شاَل جاَل زاَل  اْقحاَل ثاَلةٌة فاَل اَلخاَل َْق ساَل اََل يْقهِب  شاَل جاَل ًُت  ِبحاَل حُت جاَل سٍر فاَل اَلجاَل ْق   اَل
ظٌة  جْق ياَل سِب

 .ٌِب

 

“Ketika Rasulullah a hendak buang air besar, beliau bersabda, 

”Bawakan untukku 3(tiga) batu.” Kemudian aku hanya menemukan 

2(dua) batu dan 1(satu) kotoran keledai (yang sudah mengering). Beliau 

mengambil 2(dua) batu dan melemparkan kotoran itu. Beliau bersabda, 

”(Kotoran keledai) itu najis.” (HR. Ibnu Majah : 314) 

 

Adapun kotoran dan kencing hewan yang dagingnya halal untuk 

dimakan, maka hukumnya adalah suci. Karena Nabi a pernah 

menyuruh seorang untuk meminum kencing unta. (HR. Bukhari) 

 

8. Air liur anjing 

Dalil tentang najisnya air liur anjing adalah hadits dari Abu 

Hurairah y bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

شَّص تٍر  غاَل  اَل ًُت عاَل ْق  اَل
غِب ًِب  اْق اَل ْقبُت أاَلنْق ياَل ْق ااَلغاَل فِب ْق اََل ذِب ُت ْق إراَل    أاَل اَل

سُت إواَل اِب ُْق ٍُت  ُت
هَّص  ِب احُّشاَل بِب  ٌُت َْق اَل أُت

 

“Sucinya bejana salah seorang diantara kalian jika dijilat anjing adalah 

dengan membasuhnya sebanyak 7(tujuh) kali, yang pertama dengan 

tanah.” (HR. Muslim Juz 1 : 279 dan Abu Dawud : 71) 
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Catatan : 

 Adapun badan anjing dan bulunya, selain mulutnya adalah suci. 

Berdasarkan hadits dari Hamzah bin ‟Abdullah dari Bapaknya y, 

ia berkata; 

 

ذِب فِبي صاَل اَل نِب  جِب غْق جُتذْق ِبشُت فِبي  اْقماَل اََل جُت ْق ِب ُت  اََل ُْق ُت  بُت جاَل ُت  اَل واَلثِب  اْق ِب اَل
هْق  ناَل ؽاَل ْق ًء   ِب ُْق ؽُّ ُْق  ياَلشُت وُت ُْق عاَل َّص اَل فاَل اَل ْق ياَل ُت اََل  

ًِب ُت ػاَل اَل ْق   اَل َّصّ  َّللَّص
ِب ُْق ِب  َّللَّص عُت ساَل

اِب اَل   .راَل

“Anjing-anjing kencing, datang, dan pergi didalam masjid pada 

masa Rasulullah a, dan mereka (para sahabat) tidak ada yang 

menyiramnya dengan (air) sedikitpun.” (HR. Bukhari Juz 1 :137) 
 

 Akan tetapi dianjurkan untuk menyiram tempat diamnya saja. Hal 

ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits Maimunah i, ia berkata; 

“Dirumahku ada seekor anjing kecil, lalu Nabi a mengeluarkan. 

Kemudian beliau menyiram tempatnya dengan air.”  

(HR. Nasa’i, dengan sanad yang shahih) 
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9. Babi 

Tidak ada perbedaan pendapat kalangan para ulama‟ tentang najis 

dan haramnya daging babi; lemaknya, dan seluruh anggota badannya. 

Hal ini berdasarkan firman Allah q;  

 

ًُت إِب َّص قُت ْق  مُت ؼاَل شَّص ًء  ػاَل اَلّ  اَل ػِب ٍر ياَللْق حاَل ااَليَّص  ُت ياَل إِب
ذُت فِبي  اَل  أَُت ِب أاَلنْق  اَل أاَلجِب

ًُت  وَّص ئِب شٍر فاَل يْق ضِب ىْق َْق ااَلحْق اَل خِب ُْق ًء  أاَل غْق ُت َْق داَل ًء   اَل حاَلةًء أاَل ناَل  اَل ْق ُْق ظٌة ياَل ُت جْق سِب
 

“Katakanlah, “Tidak kudapati didalam apa yang diwahyukan kepadaku, 

sesuatu yang diharamkan memakannya bagi orang yang ingin 

memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang 

mengalir, daging babi, karena semua itu kotor.” (QS. Al-An’aam :145) 

 

10. Bangkai   

Bangkai adalah hewan yang mati tanpa disembelih secara syar‟i. 

Bangkai najis berdasarkan ijma‟. Dari Ibnu „Abbas p bahwa Rasulullah 

a bersabda; 

 

شاَل  ٍُت ذْق  اَل اٌَل بُت فاَل اَل ِب راَل  دُت ِبغاَل  ْلْق إِب
 

“Jika kulit bangkai telah disamak, maka menjadi suci.”  

(HR. Muslim Juz 1 : 366 dan Abu Dawud : 4123) 

 

Termasuk bangkai adalah bagian yang dipotong dari hewan yang masih 

hidup. Sebagaimana hadits dari Abu Waqid y ia berkata, Nabi a 

bersabda; 

 

ةِب  ماَل ٍِب ْق هاَل  اْق اَل غاَل  ِب ياَل  اَل َّصةٌة  اَل  قُتلِب
ٌِب حاَلةٌة اََل ياَل  اَل ْق ٍِب فاَل

 

“Sesuatu yang di potong dari hewan yang masih hidup adalah 

bangkai.” (HR. Tirmidzi Juz 4 : 1480, Abu Dawud : 2858, lafazh ini 

 milik keduanya, dan Ibnu Majah : 3216) 
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Catatan :  

Ada beberapa bangkai yang tidak najis. Ini sebagai pengecualian, 

antara lain : 

 

a. Bangkai ikan dan belalang. Berdasarkan hadits Ibnu „Umar 

p, ia mengatakan bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

داَل اَل نِب  اََل حاَلحاَل نِب  حاَلحاَل نِب . أُت ِب َّصثْق ااَلىاَل   اَل ْق شاَل دُت : فاَل اَل َّص   اْقماَل ْق فاَل اْقجاَل
أاَل َّص   اذَّص اَل نِب  اََل تُت  ُْق ذُت : اََل اْقحُت حاَل  ُت فاَل اْق اَل ِب اََل  الِِّب

 

“Dihalalkan bagi kami 2(dua) bangkai dan 2(dua) darah. 

Adapun 2(dua) bangkai itu adalah bangkai ikan dan 

belalang. Sedangkan 2(dua) darah adalah hati dan limpa.”  

(HR. Ibnu Majah : 3314 dan Ahmad. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani t dalam  

As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 3 : 1118) 

 

b. Bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir. Seperti; lalat, 

lebah, semut, kutu, dan yang sepertinya. Hal ini berdasarkan 

hadits dari Abu Hurairah y Rasulullah a bersabda; 

 

ًُت  ػْق ضِب ىْق ًُت ثُت َّص اِب اَل غْق
مِب ذِب ُت ْق فاَل ْق اَل ْق شاَل بِب أاَل اَل يْق ؽاَل

قاَلغاَل  ازُّ اَل بُت فِب اََل إراَل  
اََل  ًِب داَل اًء  ىاَل  اَل ْق ذِب جاَل نَّص فِبي أاَل اَل ئِب ِفاَل شاَل ُتخْق   ؽِب اَل اًء    ْق

 

“Jika lalat jatuh ke dalam wadah salah seorang diantara 

kalian, maka tenggelamkanlah semuanya kedalan air, 

kemudian buanglah karena sesungguhnya pada salah satu 

sayapnya ada penyakit dan pada sayap yang lainnya ada 

obat (penawar).”  

(HR. Bukhari Juz 3 : 3142 dan Ibnu Majah : 3505) 
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Seandainya bangkai lalat najis, maka seharusnya langsung 

dibuang tidak ditenggelamkan. Hal ini menunjukkan bahwa 

lalat dan hewan-hewan yang darahnya tidak mengalir 

bangkainya tidak najis. 

 

c. Tulang bangkai, tanduknya, kukunya, rambutnya, dan 

bulunya, adalah suci. Imam Bukhari t telah 

mencantumkan dalam kitab Shahihnya I/43, bahwa Imam 

Az-Zuhri t berkata tentang tulang pada bangkai, seperti 

tulang pada bangkai gajah dan yang lainnya, beliau 

mengatakan; 

 

ناَل  ُْق ىُت ٌِِّب يُتذاَل اََل اٍَل   ناَل  ِب ُْق لُت حاَلؾِب ؼُت اَلماَل اِب ياَلمْق هْق عاَل اَلفِب  اْق ساَل ْقثُت واَل عًء   ِب أاَلدْق
ًِب  اَل ْقعًء  ناَل  ِب َْق اٍَل   اَل ياَلشاَل  ْق

 .فِب

 

”Aku telah mendapati banyak Ulama‟ Salaf 

menggunakannya sebagai sisir dan mengambil minyak 

darinya. Mereka semua tidak mempermasalahkannya.” 

 
Hammad t (guru Imam Bukhari t) juga berkata;  

 

حاَلةِب  يْقؼِب  اْقماَل ْق   اَل  اَل ْقطاَل  ِبشِب

 

“Tidak ada masalah bulu pada bangkai.”  
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THAHARAH 

 

 

Thaharah menurut syar’i adalah menghilangkan hal-hal yang dapat 

menghalangi shalat berupa hadats atau najis dengan menggunakan (air 

atau semisalnya) atau mengangkat najis tersebut dengan tanah. Telah 

bersepakat kaum muslimin bahwa thaharah syar’iyah ada 2(dua) macam, 

yaitu :  

 

1. Thaharah dari hadats (Thaharah Hukmiyah), antara lain : 

1. Hadats kecil dengan wudhu 

2. Hadats besar dengan mandi 

3. Pengganti keduanya jika ada udzur adalah dengan tayammum 

 

2. Thaharah dari khabats/najis (Thaharah Haqiqiyah), dengan cara : 

1. Membasuh 

2. Memerciki 

3. Menggosok 

4. Menyamak 

5. Mengambil dan Menghilangkan Najis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 17 - 

Thaharah dari Khabats 

Cara bersuci dari khabats/najis, antara lain dengan cara : 

 

1. Membasuh 

a. Membasuh wadah yang terkena jilatan anjing 

Dari Abu Hurairah y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

شَّص تٍر  غاَل  اَل ًُت عاَل ْق  اَل
غِب ًِب  اْق اَل ْقبُت أاَلنْق ياَل ْق ااَلغاَل فِب ْق اََل ذِب ُت ْق إراَل    أاَل اَل

سُت إواَل اِب ُْق ٍُت  ُت
هَّص  ِب احُّشاَل بِب  ٌُت َْق اَل أُت

 

“Sucinya bejana salah seorang diantara kalian jika dijilat anjing adalah 

dengan membasuhnya sebanyak 7(tujuh) kali, yang pertama dengan 

tanah.” (HR. Muslim Juz 1 : 279 dan Abu Dawud : 71) 

 

b. Membasuh pakaian yang terkena kencing  

Diriwayatkan dari Abu Samah y bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

ياَلةِب  ُْق ِب  اْقجاَل سِب هْق  اَل يُت ْقغاَل ُت  ِب
“Air kencing bayi perempuan dibasuh.”  

(HR. Abu Dawud : 376, Nasa’i Juz 1 : 304, dan Ibnu Majah : 526) 

 

c. Membasuh pakaian yang terkena haidh 

Dari „Aisyah i, ia berkata; 

 

اٌَل   شِب ٍْق ىْقذاَل  ُت اٍَل  ػِب ُْق ِب هْق ثاَل ماَل  ِب ؿُت  اذَّص حاَلشِب ذاَل واَل  جاَلحِب ْقضُت ثُت َّص جاَل ْق  اَل واَلثْق إِب ْق
ًِب   ثُت َّص جُتلاَل ِِّبي فِب ْق

يِب جاَلىْقضاَل ُت ػاَل اَلّ عاَل ئِبشِب اََل ًُت  غِب ُت حاَل ْق  .فاَل
“Dahulu salah seorang diantara kami haidh, kemudian ia menggosok 

bekas darah yang ada pada pakaiannya dengan jari-jemari ketika telah 

suci, lalu ia membasuhnya dan menyiram semuanya dengan air, lalu ia 

melakukan shalat dengan baju itu.”  

(HR. Bukhari Juz 1 : 302, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 630) 
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Catatan : 

 Apabila seorang menggunakan potongan kayu, sabun, atau alat 

pembersih lainnya untuk membersihkan darah haidh, maka itu 

lebih baik. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Ummu Qais binti 

Mihshan i, ia berkata; 

 

نُت فِبي  ُْق مِب  اْقحاَل ْقضِب ياَل ُت هْق داَل عاَل َّص اَل ػاَل اََل ًِب  ُت ػاَل اَل ْق اْقثُت  اىَّص ِبيَّص  اَل َّصّ  َّللَّص
عاَل اَل

بِب قاَل  اَل  ُْق سٍر  :  ا َّص ذْق عِب اََل ًِب  ِبماَل اٍر  غِب ِب ْق اََل غْق غٍر  ًِب  ِبضِب ْق  . ُت ِِّب ْق

 

“Aku bertanya kepada Nabi a tentang darah haidh yang 

(menempel) di baju. Beliau menjawab, “Gosoklah dengan 

potongan kayu, kemudian basuhlah dengan air daun bidara.”  

(HR. Abu Dawud : 363, lafazh ini miliknya  

dan Ibnu Majah : 628) 

 

 Apabila setelah dibasuh ternyata bekas darah haidh masih ada, 

maka itu tidak mengapa. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu 

Hurairah y, bahwasanya Khaulah binti Yasar i berkata; 

 

ىاَلغُت فاَل اَل  اَل  ًِب فاَل اَل ْقفاَل أاَل ْق أاَلواَل  أُت اَل ْقضُت فِب ْق اََل ذٌة  اََل  ِب بٌة  ُْق يْق إِب َّص ثاَل
ااَل ْقظاَل اِب

نْق ااَل ْق  أاَليْقثاَل إِب ًِب قاَل ااَلثْق أاَلساَل  ثُت َّص  اَل َّصي فِب ْق
ُْق اَل ِب يْق ثاَل

غِب ِب تْق فاَل غْق شاَل ٍُت راَل   اَل إِب
يُت   أاَلثاَلشُت

كِب شُّ اََل اَل ياَلضُت بِب قاَل  اَل ياَل ْق ِب ْق ِب  اْقماَل اُت  ُْق هاَل  ا َّص ماَل  ِب جِب  اذَّص شُت  ياَلخْق

 

“Wahai Rasulullah, aku hanya mempunyai 1(satu) baju. Aku 

memakainya ketika haidh.” Beliau bersabda; “Jika engkau telah 

suci, cucilah tempat darah itu, lalu shalatlah dengannya.” Ia 

berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika (bekas) 

darahnya tidak hilang?” Beliau bersabda, “Air telah mencukupimu 

dan bekasnya tidak masalah bagimu.” (HR. Baihaqi Juz 2 : 3920) 
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 Hendaknya dipisah antara pakaian yang suci dengan pakaian yang 

terkena najis. Syaikh ‟Abdul ‟Aziz bin‟ Abdullah bin Baz t 

berkata; 

“Menurut pendapat yang lebih hati-hati, bahwa hendaklah pakaian 

yang najis dibasuh tersendiri secara terpisah dengan air 

secukupnya serta menghilangkan belas najis yang melekat 

padanya. 

Jika sejumlah pakaian bercampur (antara yang suci dan yang najis, 

lalu) dibasuh dengan air yang banyak, maka air itu dapat 

menghilangkan bekas najis dan pakaian yang suci tidak berubah 

karena bercampur dengan pakaian yang najis, sehingga seluruh 

pakaian tersebut menjadi suci dengan itu.” 
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d. Menyucikan tanah 

Ini berdasarkan hadits dari Anas bin Malik y ia berkata; 

 

يُّ  ٌُت ْق  اىَّص ِب اٍَل  ىاَل يُت  اىَّص طُت فاَل شاَل جاَل  فاَلضاَل
ذِب جِب غْق ةِب  اْقماَل يْق  اَل ئِب اَل

شاَل  ِبيٌّ فاَل اَل  اَل فِب جاَل ااَل أاَلػْق
ًِب  ُت ػاَل اَل ْق شاَل  اىَّص ِبيُّ  اَل َّصّ  َّللَّص ًُت أاَل اَل ااَل ُْق ّ  اَل عاَل َّص اَل فاَل اَلمَّص  قاَلضاَل اََل  

ًِب ُت ػاَل اَل ْق  اَل َّصّ  َّللَّص
ًِب  يْق اَل ػاَل اَل ْق شِب ٌْق   فاَل ُت

هْق  اَل اٍر بٍر  ِب ُْق وُت عاَل َّص اَل  ِبزاَل اََل
 

“Seseorang Badui datang kemudian kencing di suatu sudut masjid, maka 

orang-orang menghardiknya, lalu Nabi a melarang mereka. Ketika ia 

telah selesai kencing, Nabi a menyuruh untuk diambilkan setimba air 

lalu disiramkan di atas bekas kencing itu.” 

(Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz  1 : 219, dan Muslim Juz 1 :285) 

  

Catatan : 

 Apabila sajadah atau karpet terkena najis, maka harus diguyur air 

diatasnya. Al-Lajnah Ad-Da’imah berfatwa; 

“Menghilangkan najis yang jatuh diatas sajadah dan karpet tidak 

cukup hanya menyapu dengan sapu bulu (atau tissue), tetapi harus 

mengguyurkan air diatasnya sehingga menghilangkan najis yang 

jatuh diatasnya; baik najis tersebut berupa air kencing atau najis 

lainnya. Jika najis itu mempunyai wujud, maka wajib 

menghilangkan wujudnya terlebih dahulu kemudian 

membasuhnya.” 

 

 Adapun cara untuk membersihkan kasur yang terkena kotoran 

manusia adalah dengan membersihkannya dan menyiramkan air 

pada tempat yang terkena (kotoran manusia tersebut). Adapun bila 

terkena kencing, maka cukup dengan menyiramkan air banyak-

banyak pada tempat yang terkena (kencing tersebut). 
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2. Memerciki 

a. Memerciki pakaian yang terkena kencing bayi laki-laki yang 

masih menyusu pada ibunya 

Diriwayatkan dari Abu Samah y bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

مِب  ُْق ِب  اْق ُت اَل هْق  اَل ػُّ  ِب يُتشاَل اََل  
ياَلةِب ُْق ِب  اْقجاَل سِب هْق  اَل يُت ْقغاَل ُت  ِب

 

“Air kencing bayi perempuan dibasuh, sedangkan air kencing bayi laki-

laki diperciki dengan air.”  

(HR. Abu Dawud : 376, Nasa’i Juz 1 : 304, dan Ibnu Majah : 526) 

 

Kencing bayi laki-laki diperciki, jika bayi tersebut tidak makan kecuali 

susu ibunya, atau makanan yang mendominasinya adalah susu ibunya. 

„Ali y berkata; 

 

ؼاَل ْق  مِب  اَل  ااَل ْق ياَللْق ُْق ِب  اْق ُت اَل هْق  اَل ياَلىْقضاَل ُت  ِب اََل ياَلةِب  ُْق ِب  اْقجاَل سِب هْق  اَل  .يُت ْقغاَل ُت  ِب

 

“Air kencing bayi perempuan dibasuh, sedangkan air kencing bayi laki-

laki diperciki dengan air, selama belum makan (selain susu ibunya).”  

(HR. Abu Dawud : 378) 

 

Jika bayi laki-laki tersebut sudah memamakan makanan lain selain susu 

ibunya, maka kencingnya harus dibasuh. Nabi a bersabda; 

 

ؼًء  مِب ْق ماَل  غُتغِب اَل جاَل راَل   اَلؼاَل ئِب ، فاَل ماَل   الَّصؼاَل ماَل ؼاَل زاَل   اَل  ااَل ْق ياَللْق  .اٌَل

 

“Ini selama keduanya belum makan. Apabila sudah makan, maka (cara 

membersihkan) kencingnya (adalah) dengan dibasuh.”  

(HR. Abu Dawud : 378) 
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b. Memerciki pakaian yang terkena madzi  

Sebagaimana hadits dari Sahal bin Hunaif y, ia berkata; 

 

زاَل  اَل َّص   ًُت قاَل  اَل ياَل ْق ِب ْق اَل أاَلنْق جاَل ْقخُت ىْق ُْق ِبيْق  ِب  ْقبُت ثاَل
  اَل ْقفاَل  ِبماَل  يُتلِب

ِب ُْق اَل  َّللَّص عُت ياَل  ساَل
ًُت  ىْق ًُت أاَل اَل باَل  ِب ِ أاَلوَّص ُْق اَل اَل  اَل ْق ُت جاَلشاَل  ثاَل

ًِب حاَلىْقضاَل ُت  ِب هْق  اَل اٍر فاَل  . ِب
“Wahai Rasulullah, bagaimana dengan (madzi) yang mengenai 

pakaianku?” Rasulullah a menjawab, “Cukuplah bagimu mengambil 

segenggam air lalu memercikkan pada pakaianmu dimana engkau 

melihat bahwa madzi tersebut mengenainya.”  

(HR. Tirmidzi Juz 1 : 115, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah :506) 

 

Catatan : 

 Apabila kemaluan yang terkena madzi, maka wajib dibasuh 

seluruhnya. Pengikut Imam Hambali, dan sebagian pengikut Imam 

Malik berpendapat; 

“Wajibnya membasuh kemaluan seluruhnya. Mereka berdalilkan 

dengan hadits („Ali bin Abi Thalib y, yang memerintahkan 

Miqdad bin Al-Aswad y untuk menanyakan madzi kepada 

Rasulullah a). Hadits tersebut menjelaskan secara jelas tentang 

membasuh kemaluan. Inilah hakekat lafadz membasuh, jadi 

membasuh keseluruhannya (bukan hanya tempat yang terkena 

madzi saja). 

 Menghilangkan najisnya madzi harus dengan air. Berkata Syaikh 

‟Abdullah bin ‟Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam t; 

“Tidak cukup menghilangkan najisnya madzi dengan mengunakan 

batu, seperti membersihkan kencing, tetapi harus dengan air.” 

 Adapun cairan yang keluar dari kemaluan wanita pada hampir 

setiap waktu dan semakin banyak pada saat hamil, ketika berjalan, 

atau bekerja keras, maka hukumnya adalah suci. Karena tidak ada 

dalil yang menunjukkan kenajisannya. Dan tidak diragukan lagi 

bahwa hal ini juga terjadi pada kaum wanita dimasa Nabi a, 

sebagaimana terjadi pada wanita zaman sekarang. Tetapi tidak 

pernah disinyalir bahwasanya Nabi a memerintahkan mereka 

untuk membasuhnya. 
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3. Menggosok 

a. Menggosok bagian bawah sandal 

Diriwayatkan dari Abu Sa‟id Al-Khudri y ia berkata, bahwa Nabi 

a bersabda; 

 

َْق  سًء  أاَل ًِب قاَلزاَل يْق واَلؼْق اَل ْق
أاَِل فِب نْق ساَل ئِب ، فاَل ىْقظُتشْق  فاَل ْق اَل

ذِب جِب غْق ااَلّ  اْقماَل ذُت ُت ْق إِب راَل  جاَل ااَل أاَل اَل إِب
ماَل  ٍِب ِب فِب ْق اِب ُتلاَل ِّ اََل ًُت  حاَل غاَل  .أاَلراَلِ فاَل ْق اَلمْق

 

”Apabila kalian datang ke masjid, maka memperhatikanlah (sandal 

kalian). Jika melihat pada sandalnya tersebut terdapat kotoran atau 

najis, maka hendaklah ia menggosokkan (ke tanah), lalu (silakan) shalat 

dengan menggunakan keduanya.”  

(HR. Abu Dawud : 650 dan Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh 

Syaikh Al-Albani t dalam Irwa’ul Ghalil) 

 

b. Menyucikan bagian bawah pakaian wanita 

Jika bagian bawah pakaian wanita terkena najis, maka akan 

menjadi suci dengan menyentuhkannya ke tanah yang suci. Seorang 

wanita pernah bertanya kepada Ummu Salamah i, isteri Nabi a, ia 

berkata; 

 

ةاَل  ، فاَل اَل ااَلثْق أُتمُّ عاَل اَلماَل سِب زِب يْق فِبي  اْقماَل اَل نِب  اْق اَل
ؾِب أاَل ْق اََل يْق 

يْق ِب أاَل ٌة أُت ِب ْق ُت راَل شاَل وَّصي   ْق إِب
عاَل َّص اَل  اََل ًِب  ُت ػاَل اَل ْق   اَل َّصّ  َّللَّص

ِب ُْق ُت  َّللَّص عُت يُت  : قاَل  اَل ساَل ذاَل يُت  اَل   اَلؼْق شُت ٍِِّب  .يُتلاَل

 

“Sesungguhnya aku adalah wanita yang memanjangkan ujung pakaianku 

dan berjalan di tempat yang kotor?” lalu Ummu Salamah i menjawab, 

“Nabi a bersabda, ”(Ujung pakaian yang tersebut) disucikan dengan 

tanah setelahnya.” 

(HR. Tirmidzi Juz 1 : 143, Abu Dawud : 383, dan Ibnu Majah : 531) 

 

 

 



- 24 - 

4. Menyamak 

Menyamak kulit bangkai 

Dari Ibnu „Abbas p Rasulullah a bersabda; 

 

شاَل  ٍُت ذْق  اَل اٌَل بُت فاَل اَل ِب راَل  دُت ِبغاَل  ْلْق إِب
 

“Jika kulit bangkai telah disamak, maka menjadi suci.”  

(HR. Muslim Juz 1 : 366 dan Abu Dawud : 4123) 

 

5. Mengambil dan Menghilangkan  

Menyucikan sumur atau minyak samin ketika terkena najis 

Dari Maimunah i, ia berkata; 

 

يْق 
لاَلثْق فِب هْق فاَل ْقساَل ٍر عاَل اَل عاَل َّص اَل عُت ِب اَل ػاَل اََل ًِب  ُت ػاَل اَل ْق   اَل َّصّ  َّللَّص

ِب ُْق اَل  َّللَّص عُت أاَلنَّص ساَل
ىاَل ُت ْق  مْق ُْق  عاَل اََل ُت ُت يُت  ُْق اٍَل  فاَل  ْقشُت ُت ااَل ُْق اََل اَل   اَل اٌَل   ُْق هٍر فاَل اَل  اَل أاَلاْق اَل مْق  .عاَل

 

“Bahwasanya Rasulullah a ditanya tentang seekor tikus yang jatuh 

kedalam samin (sejenis mentega). Maka beliau menjawab, ”Buanglah 

tikus dan samin yang ada di sekitarnya, dan makanlah saminmu (yang 

tersisa).” (HR. Bukhari Juz 1 : 233) 

 

Akan tetapi jika ternyata pada sisa samin tersebut juga terdapat pengaruh 

najis, maka sisa samin tersebut dibuang seluruhnya.  
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Catatan : 

 Ketika sifat utama najis telah hilang dan berubah menjadi sesuatu 

yang suci, maka ia dihukumi suci. Misalnya kotoran yang telah 

menjadi tanah. 

 

 Apabila seorang teringat adanya najis ketika sedang shalat, maka 

jika ia dapat membuang najis tersebut dengan tidak membuka 

auratnya, maka hendaknya dibuang, shalatnya tetap dilanjutkan 

dan shalatnya sah.  

 

Sedangkan jika ia tidak dapat membuang najis yang ada pada 

dirinya tersebut, karena dapat membuka auratnya. Maka dia tetap 

melanjutkan shalatnya, dan shalatnya sah. 

 

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Sa‟id Al-

Khudri y, Ia berkata; 

 

رْق  ًِب إِب حاَل  ِب عاَل َّص اَل يُتلاَل ِِّبي  ِب اَل ْق اََل ًِب  ُت ػاَل اَل ْق   اَل َّصّ  َّللَّص
ِب ُْق ُت  َّللَّص عُت ىاَلماَل  ساَل  اَل ْق

ُْق   مُت أاَلاْق اَل ُْق اِب اَل  اْق اَل أاَِل راَل ، فاَل اَلمَّص  ساَل يِب هْق ياَلغاَل سِب ماَل  ػاَل ٍُت ؼاَل اَُل اَل ًِب فاَل خاَل اَلغاَل واَلؼْق اَل ْق
ًُت  جُت عاَل َّص اَل  اَل اَل اََل ًِب  ُت ػاَل اَل ْق   اَل َّصّ  َّللَّص

ِب ُْق ُت  َّللَّص عُت ّ ساَل ، فاَل اَلمَّص  قاَلضاَل ٍُت ْق وِبؼاَل ااَل
ُْق :  قاَل  اَل  ؟ قاَل اُت اْق اَل ئِب ُت ْق وِبؼاَل اِب ُت ْق مَّص اَل ُت ْق ػاَل اَلّ إِب ىاَل كاَل أاَلاْق اَل ْقثاَل :   اَل   اَل أاَليْق ساَل

عاَل َّص اَل  اََل ًِب  ُت ػاَل اَل ْق   اَل َّصّ  َّللَّص
ِب ُْق ُت  َّللَّص عُت ىاَل  وِبؼاَل ااَلىاَل ، فاَل اَل  اَل ساَل :  واَلؼْق اَل ْق اَل فاَل اَلاْق اَل ْق

سًء  ماَل  قاَلزاَل ٍِب يْق أاَلنَّص فِب ْق
وِب شْق يْق فاَل اَلخْق ِب

عاَل َّص اَل أاَلجاَل وِب اََل ًِب  ُت ػاَل اَل ْق يْق اَل  اَل َّصّ  َّللَّص شِب نَّص جاَل ْق  إِب
قاَل  اَل  اََل َْق قاَل  اَل أاَلراَلِ،  ، :  أاَل ىْقظُتشْق  فاَل ْق اَل

ذِب جِب غْق ااَلّ  اْقماَل ذُت ُت ْق إِب راَل  جاَل ااَل أاَل اَل إِب
ماَل  ٍِب ِب فِب ْق اِب ُتلاَل ِّ اََل ًُت  حاَل غاَل َْق أاَلراَلِ فاَل ْق اَلمْق سًء  أاَل ًِب قاَلزاَل يْق واَلؼْق اَل ْق

أاَِل فِب نْق ساَل ئِب  .فاَل
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“Suatu hari kami shalat bersama Rasulullah a. Ketika shalat telah 

dimulai tiba-tiba beliau melepas sandalnya, lalu meletakkan 

disamping kirinya. Melihat Nabi n melepas sandalnya orang-

orang ikut melepas sandal mereka. Setelah selesai shalat, beliau 

bertanya, ”Mengapa kalian melepas sandal kalian?” Mereka 

menjawab, ”Karena kami melihat engkau melepas sandal, maka 

kami melepas sandal-sandal kami.” Beliau menjawab, 

”Sesungguhnya Jibril a mendatangiku untuk mengabarkan 

kepadaku bahwa pada sandalku terdapat kotoran. Apabila kalian 

datang ke masjid, maka memperhatikanlah (sandal kalian). Jika 

melihat pada sandalnya tersebut terdapat kotoran atau najis, maka 

hendaklah ia menggosokkan (ke tanah), lalu (silakan) shalat 

dengan menggunakan keduanya.”  

(HR. Abu Dawud : 650 dan Ahmad. Hadits ini dishahihkan 

oleh Syaikh Al-Albani t dalam Irwa’ul Ghalil) 

 

 Apabila teringat adanya najis setelah shalat selesai, maka shalatnya 

tetap sah dan tidak perlu diulang. Berkata Syaikh ‟Abdul ‟Aziz bin 

‟Abdullah bin Baz t; 

”Orang yang shalat sedang di badannya atau di pakaiannya ada 

najis dan ia tidak mengetahui hal itu kecuali setelah shalat, maka 

shalatnya shahih (sah), menurut pendapat yang terkuat dari 2(dua) 

pendapat para ulama‟.” 

 

 Sesuatu yang kering tidak dapat dinajisi dengan najis yang kering. 

Berkata Syaikh ‟Abdullah bin ‟Abdurrahman Al-Jibrin t; 

“Menyentuh najis yang telah kering dengan badan atau pakaian, 

(maka najis tersebut) tidak menajisi. (Misalnya) seorang masuk 

kamar mandi yang telah kering dan tidak beralas kaki, dengan 

keadaan kedua telapak kaki (yang) kering, (maka najis yang ada) 

tidak menajisinya. Kerena kenajisan itu dapat menajisi, (jika) ia 

dalam keadaan basah.”   
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 Mani adalah suci. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi‟i, Dawud, 

dan salah satu dari 2(dua) riwayat yang paling shahih dari Imam 

Ahmad n. Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani 

t; 

“Tidak terdapat 1(satu) dalil pun yang mengatakan najisnya mani. 

Ada sebuah pembahasan panjang, yang ditulis oleh Ibnul Qayyim 

t dalam kitab I’lamul Muwaqqi’in, yang mana didalamnya 

terdapat diskusi panjang antara orang yang menganggap najisnya 

mani, dan orang yang berpendapat mani itu suci dan tampak jelas 

dalam diskusi tersebut, bahwa mani itu suci.” 

 

 Muntah adalah suci. Hal ini disebabkan karena hadits Ammar bin 

Yasir p yang menunjukkan tentang najisnya air muntah adalah 

Hadits Bathil. Sehingga kembali kepada qaidah, “Asal segala 

sesuatu adalah suci.” Oleh karena itu Imam Ibnu Hazm t 

menegaskan akan sucinya air muntah seorang muslim, dalam 

kitabnya Al-Muhalla I/183. Inilah Madzhab Syaukani t dalam 

Ad-Durarul Bahiyyah dan Sidiq Hasan Khan t dalam Raudhah 

Nadiyyah I/18-20 serta disetujui oleh Al-Albani t dalam 

Tamamul Minnah halaman 53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 28 - 

 Khamer itu suci. Ini adalah pendapat Rabi‟ah, Al-Laits, Al-

Muzani, Asy-Syaukani, Ash-Shan‟ani, Ahmad Syakir, dan Syaikh 

Al-Albani n. Diriwayatkan dari Anas bin Malik y ia berkata; 

 

تُت فِبي  شْق ثْق قاَل  اَل فاَلجاَل شِِّب اَل شاَل قاَلذْق  ُت مْق نَّص  اْقخاَل ي أاَل اَل إِب
ىاَل داَل يُتىاَل دِب راَل   ُت إِب

ىاَلةِب  يْق ذِب  عاَل اَل ِب  اْقماَل

 

”Ketika (Rasulullah a memerintahkan seseorang untuk) 

mengumumkan; ”Ketahuilah sesungguhnya khamer telah 

diharamkan.” Aku pun menumpahkannya di jalan-jalan kota 

Madinah.” (HR. Muslim Juz 3 : 1980) 

 

Seandainya khamer itu najis, maka Rasulullah a akan 

memerintahkan untuk menyiram air pada tanah yang terkena 

khamer tersebut untuk mensucikannya. Sebagaimana Rasulullah a 

memerintahkan untuk menuangkan air pada air seni seorang Arab 

Badui. Ada sebuah qaidah penting dalam masalah ini, ”Sesuatu 

yang haram belum tentu najis, tetapi semua benda yang najis pasti 

haram.” 
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MARAJI’ 

 

 
1. Al-Jami’ush Shahih, Muhammad bin Ismai‟l Al-Bukhari. 

2. Al-Jami’ush Shahih Sunanut Tirmidzi, Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. 

3. Al-Isyarah ila Miah Mukhalafah Taqa’u fith Thaharah, Sulaiman bin 

Abdurrahman Al-Isa. 

4. Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz, ‟Abdul ‟Azhim bin Badawi al-

Khalafi. 

5. As-Silsilah Ash-Shahihah, Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

6. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, Ibnu Rusy Al-Qurtuby Al-

Andalusy. 

7. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Ibnu Hajar Al-‟Asqalani. 

8. Fatawa Mar’atul Muslimah Kullu ma Yuhimmu Al-Mar’atul Muslimah fi 

Syu’uni Diniha wa Dunyaha, Abu Malik Muhammad bin Hamid bin Abdul 

Wahhab. 

9. Fiqhus Sunnah lin Nisaa’i wa ma Yajibu an Ta’rifahu Kullu Muslimatin mi 

Ahkam, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim.  

10. Irwa’ul Ghalil fi Takhriji Ahadits Manaris Sabil, Muhammad Nashiruddin Al-

Albani. 

11. Majmu’ah Fatawa Madinatul Munawwarah, Muhammad Nashirudin Al-Albani. 

12. Minhajul Muslim, Abu Bakar Jabir Al-Jaza‟iri. 

13. Mukhtasharul Fiqhil Islami, Muhammad bin Ibrahim bin „Abdullah At-Tuwaijiri. 

14. Shahih Fiqhis Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib Al-A’immah, Abu 

Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. 

15. Shahih Muslim, Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. 

16. Sunan Abu Dawud, Abu Dawud. 

17. Sunan Ibnu Majah, Ibnu Majah. 

18. Sunan Nasa’i, Ahmad bin Syu‟aib An-Nasa‟i.  

19. Sunanul Baihaqil Kubra, Ahmad bin Husain bin „Ali bin Musa Al-Baihaqi. 

20. Taisirul ’Allam Syarhu Umdatil Ahkam, Abdullah bin ‟Abdurrahman Ibnu Shalih 

Alu Bassam.  

21. Taisirul Fiqh, Shalih bin Ghanim As-Sadlan. 

22. Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, „Abdurrahman bin Nashir 

As-Sa‟di. 

23. Tuhurul Muslimi fi Wudhuil Kitabi was Sunnati Mafhumun wa Fadhailu wa 

Adabun wa Ahkam, Sa‟id bin „Ali bin Wahf Al-Qahthani. 

24. Tuhfatul Ikhwan bi Ajwibatin Muhammatin Tata’allaqu bi Arkanil Islam, 

„Abdul Aziz bin „Abdullah bin Baz.  

25. Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam, ‟Abdul Ghani Al-Maqdisi. 


