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MUQADDIMAH 
 

 

 

 

ِس  ْٝ ْٖ ُؽُش ِٓ ُر ِدجّلَِلِ  ْٞ َُٗؼ َٝ  ُٙ ِلُش ـْ َْٗغَض َٝ  ُٚ َْٗغَضِؼْيُ٘ َٝ  ُٙ ُذ َٔ َْٗح  ِ َذ ّلِِلَ ْٔ َح ُْ َٕ ث ِإ
َ٘ج ُلِغ ْٗ ْٖ َٝ  أَ َ٘ج ِٓ ُِ ج َٔ َتجِس أَْػ َْ َكََل  َعّيِ ِِ ْٖ يُْض َٓ َٝ  ُٚ َُ  ََ ِض ُٓ ِٙ ثّلَِلُ َكََل  ِذ ْٜ ْٖ َي َٓ

 َٕ ُذ أَ َٜ أَْؽ َٝ  ُٚ َُ ُٙ ََل َؽِشْيَي  ْحَذ َٝ َٚ ِإََل ثّلَِلُ  َُ ْٕ ََل ِإ ُذ أَ َٜ أَْؽ َٝ  ُٚ َُ جِدَي  َٛ
 ُٚ َسُعُُٞ َٝ  ُٙ ث َػْذُذ ذًد َٔ َح ُٓ. 

 

َٖ  َيج صُ ْٞ ُٔ ََل َص َٝ  ِٚ ُ٘ٞث ثصَُوٞث ثّلَِلَ َحَن صَُوجِص َٓ   َٖ ج ثَُِزْي َٜ ْْ  أَيُّي ُض ْٗ أَ َٝ ِإََل 
 َٕ ْٞ ُٔ ِِ ْغ ثِحَذرٍس َيج .ُٓ َٝ َْٗلظٍس   ْٖ ِٓ  ْْ ٌُ َو َِ ُْ ثَُِزْي َ  ٌُ ث َسدَ ْٞ ج ثَُ٘جُط ثصَُو َٜ أَيُّي

َِٗغجاًد  َٝ ث  ِغْيشًد ًَ ج ِسَ جَلًد  َٔ ُٜ ْ٘
ِٓ َدَظ  َٝ ج  َٜ  َ ْٝ ج َص َٜ ْ٘ ِٓ َن  َِ  َ ثصَُوٞث ثّلَِلَ ثَُِزْي َٝ َٝ

 َٕ ج ًَ َٕ ثّلَِلَ  َّ ِإ ثْاَْسَحج َٝ  ِٚ َٕ ِد ْٞ جَصَغجَاُُ ْْ َسِهْيذًد ٌُ ْي َِ ث  َيج.َػ ْٞ ُ٘ َٓ   َٖ ج ثَُِزْي َٜ أَيُّي
ث َلًد َعِذْيذًد ْٞ ث َه ْٞ ُُ ْٞ ُه َٝ ِِ ْ . ثصَُوٞث ثّلَِلَ  ْْ  يُْ  ٌُ َُ ِلْش  ـْ َي َٝ  ْْ ٌُ َُ ج َٔ ْْ أَْػ ٌُ َُ

ْٖ يُِ ِغ ثّلِلََ  َٓ َٝ  ْْ ٌُ َد ْٞ ج ُرُٗ ًٔد ث َػِظْي صًد ْٞ ُٚ َكَوْذ َكجَص َك َُ ْٞ َسُع َٝ. 

 

ج َدْؼُذ، َٓ َٕ  أَ ْذُي  أَْ َذَم َكِئ َٛ ْذِي  َٜ ُْ َ ْيَش ث َٝ َضجُح ثّلَِلِ  ًِ َحِذْيِظ  ُْ ث
ذٍس  َٔ َح ُٓ  َْ َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ جَ  َٜ ْحَذَعجصُ ُٓ ِس  ْٞ ُٓ َؽَش ثْاُ َٝ ْحَذَعزٍس ِدْذَػزٌة َٝ    ُٓ  ََ ًُ 

َُزٍس ِك  ثَُ٘جسِ  ََ َ ََل ًُ َٝ َُزٌة  ََ ِدْذَػزٍس َ ََل ًُ َٝ. 
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Sesungguhnya segala puji bagi Allah. Kami memuji-Nya, meminta 

pertolongan kepada-Nya dan memohon ampun kepada-Nya. Kami 

berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan dari keburukan amal 

kami. Barangsiapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat 

menyesatkannya. Dan barangsiapa disesatkan (oleh Allah), maka tidak ada 

yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada 

sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah, tidak ada sekutu 

bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan 

utusan-Nya. 

 

Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dengan 

sebenar-benar taqwa kepada-Nya dan jangan sekali-kali kalian meninggal 

dunia, kecuali dalam keadaan muslim.
1
 Wahai sekalian manusia, 

bertaqwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari 

seorang diri (yaitu; Adam j) dan darinya Allah menciptakan istrinya 

(yaitu; Hawa) dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki 

dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang (dengan 

Nama-Nya) kalian saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) 

hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi kalian.
2
 

Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kalian kepada Allah dan 

ucapkanlah ucapan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-

amalan kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barangsiapa 

yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah menang 

dengan kemenangan yang besar.
3 

 

Adapun setelah itu, sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah 

Kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad a dan 

seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang diada-adakan (dalam 

urusan agama). Setiap perkara yang diada-adakan (dalam urusan agama) 

adalah bid‟ah, setiap bid‟ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan 

tempatnya di Neraka. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 QS. Ali-„Imran : 102. 

2
 QS. An-Nisa‟ : 1. 

3
 QS. Al-Ahzab : 70 - 71. 
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Setelah seorang muslim mengetahui hak Allah q atas hamba-Nya, 

yaitu tauhid. Maka kewajiban setelah itu adalah melakukan ibadah kepada 

Allah q, sesuai dengan syari‟at yang dibawa oleh Rasulullah a. Dan 

permasalahan yang membahas tentang masalah ibadah dikenal dengan 

istilah fiqih. Sehingga fiqih menduduki posisi penting di dalam Islam, 

setelah tauhid dan „aqidah. Karena demikian pentingnya fiqih bagi kaum 

muslimin, maka kami berupaya untuk menyusun buku yang membahas 

tentang masalah fiqih dari awal hingga akhir, yang disarikan dari berbagai 

referensi para ulama‟ Ahlus Sunnah wal Jama‟ah dari mulai kitab-kitab 

klasik hingga kitab-kitab kontemporer. Sehingga diharapkan akan 

memudahkan kaum muslimin dalam mempelajari dan memahaminya. Buku 

ini kami beri judul, “Al-Bayyinatul Ilmiyyah fil Mas-alatil Fiqhiyyah,” yang 

dalam edisi Indonesianya berjudul, “Ensiklopedi Fiqih Islam.” 

 

Metode yang kami gunakan dalam penyusunan buku ini adalah 

dengan memisahkan antara masalah ushul (pokok) dengan masalah furu‟ 

(cabang). Masalah pokok biasa disajikan pada awal-awal pembahasan, 

sedangkan cabangnya kami letakkan pada poin-poin catatan. Dan kami 

berupaya untuk senantiasa menyertakan dalil dalam memaparkan setiap 

permasalahan. Apabila permasalahan yang dibahas merupakan 

permasalahan khilafiyah (yang diperselisihkan oleh para ulama‟), maka 

kami memilih pendapat yang kami anggap lebih dekat dengan kebenaran 

dan kami berupaya untuk mencantumkan para ulama‟ bahkan para sahabat 

yang juga mengambil pendapat tersebut, meskipun sebenarnya ada pendapat 

lain yang menyelisihinya. 

 

Dalam takhrij hadits kami merujuk pada kitab-kitab hadits yang 

masyhur dikalangan kaum muslimin, di antaranya adalah; Kutubus Sittah, 

Musnad Ahmad, Mustadrak Hakim, dan lain sebagainya. Dan selain hadits-

hadits yang dikeluarkan oleh Syaikhain (Bukhari dan Muslim), maka kami 

berupaya untuk menimbangnya dengan kitab Al-Muhaddits abad ini, yaitu 

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani 5, dalam menilai derajat 

hadits-hadits tersebut. Di antara kitab beliau yang biasa kami jadikan 

sebagai rujukan adalah; Irwa‟ul Ghalil, Shahihul Jami‟, dan yang lainnya. 

 

Akhirnya semoga buku ini dapat memberikan banyak manfaat kepada 

kaum muslimin dan menjadi simpanan pahala kebaikan bagi penulis serta 

pihak-pihak yang membantu tersebarnya buku ini. Amiin. 

 

 

Ditulis oleh seorang hamba yang sangat membutuhkan;  

hidayah, rahmat, ampunan, dan ridha dari Rabb-nya 

 

Abu Hafizhah Irfan 



  

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KITAB 

THAHARAH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

7

KITAB THAHARAH 
 

 

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; 

 

سٍس  ْٞ ُٜ ـَْيِش َ  َُ َ ََلرٌة ِد  ََل صُْوَذ
 

“Tidak diterma shalat tanpa bersuci.”
4
 

 

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

 

سُ  ْٞ ُٜ ْلَضجُا ثَُ ََلِر ثُ َ ِٓ 

 

”Kuncinya shalat adalah bersuci.”
5
  

 

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; 

 

 َٕ ْيَضث ِٔ ُْ ََلُ ث ْٔ َٞ َص ّ ِٜ ُِ ُذ  ْٔ َح ُْ ث َٝ  ِٕ ج َٔ ْي ُس َؽْ ُش ثْْلِ ْٞ ُٜ ُْ ُّي  ثَ

 

”Bersuci adalah separuh iman dan ucapan ”Alhamdulillah” dapat 

memenuhi timbangan amal.”
6
  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 HR. Muslim Juz 1 : 224 dan Tirmidzi Juz 1 : 1. 

5
 HR. Tirmidzi Juz 1 : 3, Abu Dawud : 61, dan Ibnu Majah : 275. 

6
 HR. Muslim Juz 1 : 223. 
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AIR 
 

 

 Air dibagi menjadi dua antara lain : 

 

1. Air suci 

Air suci yaitu air yang tetap sifat aslinya sebagaimana ia diciptakan. 

Air suci ini berasal dari 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; 

 

 ُٚ ْيَضُض َٓ َُّي  ِح ُْ ُٙ ثَ جُا َٓ ُس  ْٞ ُٜ َٞ ثُ َ ُٛ
 

“Air laut itu suci dan mensucikan serta halal bangkainya.”
7
  

 

b.   Air yang turun dari langit 

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

firman Allah q; 

 

 ِٚ ْْ ِد ًُ َش ِّٜ ُيَ  ُِ جاًد  َٓ جِا  َٔ َٖ ثَُغ ِٓ  ْْ ٌُ ْي َِ ٍُ َػ َّ٘ضِ يُ َٝ
 

“Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk 

menyucikankamu dengan hujan itu”
8
  

 

 

2. Air najis   

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

hingga berubah salah satu sifatnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 HR. Tirmidzi Juz 1 : 69, Abu Dawud : 83, dan Ibnu Majah : 386. 

8
 QS. Al-Anfal : 11. 
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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; 

 

ج َعََلعًدج َٜ َ٘ ِْ ج, ِثْؿِغ غًد ْٔ  َ ْٝ َُِي أَ ْٖ َر ِٓ َغَش  ًْ ْٝ أَ جاٍس أَ َٔ َُِي ِد َٖ َر ْٕ َسأَْيُض ِإ
ث سًد ْٞ جُك ًَ َٖ ِك  ثْْلِ َشِر  ِْ ثْ َؼ َٝ ِعْذسٍس  سٍس  َٝ ْٞ جُك ًَ  ْٖ ِٓ ْٝ َؽْيتًدج   أَ

 

“Mandikanlah ia tiga kali, limakali atau lebih dengan air dan bidara 

jika menurut kalian perlu. Dan jadikan (basuhan) terakhir dengan 

kapur barus atau sedikit dengannya.”
9
  

 

 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 : 

 

جَسرُ  َٜ َ٘ج ثُ َ ِٛ َيج ِٓ َُ ِكْ    ثَْاَْ 

 

“Hukum asal air adalah suci.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1195 dan Muslim Juz 2 : 939. 
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HAL–HAL YANG NAJIS 
 

 

Najis dibagi menjadi 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. 

 

Macam-macam Najis ‘Ainiyah 

Macam-macam najis „Ainiyah antara lain : 

 

1. Air seni manusia 

Hal ini Berdasarkan hadits Anas y, ia mengatakan; 

 

ْْ ثَُِ٘ذ ُّي  ُٛ ج َٜ َ٘ ُٙ ثَُ٘جُط َك ْغِجِذ َكَضَ َش َٔ ُْ ٍَ ِكْ  َ جِةَلِز ث َ جَا أَْػَشثِدٌ  َكَذج
 َْ َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ َش ثَُِ٘ذ ُّي َ  َٓ ُٚ أَ َُ ْٞ ج َهَض٠ َد َٔ َِ َْ َك َِ َع َٝ  

ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ  َ
 ِٚ ْي َِ ِشْيَن َػ ْٛ جاٍس  َك ُ َٓ  ْٖ ِٓ حٍس  ْٞ ِدَزُٗ

 

“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.”
10

 

 

2. Kotoran manusia 

Sebagaimana hadits dari Abu Hurairah y bahwa Rasulullah a 

bersabda; 

 

سٌة  ْٞ ُٜ  َ ُٚ َُ َٕ ثُضُّيَشثَح  ِٚ ثْاََرٟ َكِئ ِِ َْ٘ؼ ْْ ِد ًُ ِ ٠َا أََحُذ َٝ .ِإَرث 
 

”Apabila seseorang diantara kalian menginjak najis (kotoran manusia) 

dengan sandalnya, maka tanah adalah pencucinya.”
11

 

 

                                                 
10

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz  1 : 219 dan Muslim Juz 1: 285. 
11

 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; 

 

ٍَ ثَُِ٘ذَ   ْٕ أَْع َ ُْ٘ش أَْعَضْحِيْ  أَ ًُ َٝ َزثاًد  َٓ ُْ٘ش َسُ َلًد  ًُ َْ َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ  َ 
 ُٙ َش ًَ َُ َر ِغ ـْ ٍَ َي ُٚ َكَوج َُ ِد َكَغ َ َٞ َٖ ثْاَْع ْوَذثَد ْد ِٔ ُْ ْشُس ث َٓ ِٚ َك َ َِ٘ض ِٕ ثْد ج ٌَ َٔ ُِ

 ُ  َ َٞ َيَض َٝ.
 

“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.”
12

  

 

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; 

 

ِديُّي  َٞ ُْ ج ث َٓ أَ َٝ  َُ ـُْغ ُْ ُٚ ث ْ٘ ِٓ َٞ ثَُِزْي  ُٜ  ُّي َك
ِ٘ َٔ ُْ ج ث َٓ ِزيُّي أَ َٔ ُْ ث َٝ ِديُّي  َٞ ُْ ث َٝ  ُّي 

ِ٘ َٔ ُْ ثَ
ْيَشَى  ًِ َزث َٓ  ْٝ َشَى أَ ًَ َْ َر ٍَ ِثْؿِغ ِزيُّي َكَوج َٔ ُْ ث َُِِ ََلرِ َٝ َاَى  ْٞ  ُ ُٝ   ْ َ َٞ َص َٝ. 

 

“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.”
13

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 132 dan Muslim Juz 1 : 303, lafazh ini miliknya. 
13

 HR. Baihaqi Juz 1 : 771. 
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5. Darah haidh 

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

 

َٗج َصِحْيُض  َُْش أََسأَْيَش ِإْحَذث َْ َكَوج َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ َشأَرٌة ثَُِ٘ذَ  َ  ْٓ َ جَاْس ِث
  ِِّ صَُ  َٝ  ُٚ َضُح ْ٘ َص َٝ جِا  َٔ ُْ ُٚ ِدج َْ َصْوُشُ  ُٚ عُ ٍَ َصُحضُّي َُ٘غ َهج ْيَق َصْ  ًَ ِح  ْٞ ِك  ثُغَ

 ِٚ .ِكْي
 

“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.”
14

 

 

6. Darah yang mengalir  

Hal ini berdasarkan firman Allah q;  

 

 َْ ُٚ ِإََل ُه ُٔ ٍْس َيْ َؼ ٠َِ َ جِػ ج َػ ًٓد َحَش ُٓ   ََُ ج أُِٝحَ  ِإ َٓ َٕ ََل أَِ ُذ ِكْ   ْٞ ٌُ ْٕ َي أَ
 ُٚ ِضْيشٍس َكِئَٗ ْ٘  ِ َْ َُْح  ْٝ ج أَ حًد ْٞ ْغُل َٓ ج  ًٓد ْٝ َد ْيَضزًد أَ ِسْ ظٌة َٓ

 

“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.”
15

  

 

Darah yang mengalir yang dimaksud adalah darah yang mengalir dari 

binatang darat ketika disembelih. Berkata Syaikh Syaikh „Abdurrahman bin 

Nashir As-Sa‟di 5; 

 

 ُٚ ج، َكِئَٗ َٜ جِص ًَ َذ َر ْ٘ َٖ ثَُزِدْيَحِز ِػ ِٓ ُّ ثَُزِي َيْخُشُػ  َٞ ثَُذ ُٛ َٝ ج  حًد ْٞ ْغُل َٓ ج  ًٓد َد
ٍَ ثَُضَشَس  ِٕ َصث َذَذ ُْ َٖ ث ِٓ ، َكِئَرث َ َشَػ  ِٕ َذَذ ُْ ُٚ ِك  ث ُّ ثَُِزْي َيُضشُّي ثْحِضَذجُع ثَُذ

                                                 
14

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 225 dan Muslim Juz 1 : 291. 
15

 QS. Al-An‟aam :145. 
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 ِْ َِْح َّ ثَُِزْي َيْذَو٠ ِك  ثُ َٕ ثَُذ َِْلُظ، أَ َزث ثُ َٛ ٌّة  ْٞ ُٜ ْل َٓ َٝ  ، ِْ َِْح َِ ثُ ًْ ِد َ
شٌة 
ِٛ ٌٍة َ ج ُٚ َحََل ِم َدْؼَذ ثَُزْدِ ، أََٗ ْٝ ثُُؼُش َٝ. 

 

“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.”
16

 

 

7. Kotoran hewan yang tidak halal dimakan dagingnya 

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

 

ٍَ ثّلَِلِ  ْٞ َٕ َسُع َْ أَ َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ َُْخََلاَ َ  ٍَ . أََص٠ ث ْ  ِدَغََلَعِز  َكَوج ِ٘ ِثْةُض
 ٍَ َهج َٝ َعُز،  ْٝ َو٠ ثَُش ُْ أَ َٝ  ِٖ َحَجَشْي ُْ َعزٌة َك ََ َز ث ْٝ َس َٝ  ِٖ ُٚ ِدَحَجَشْي  َحَججسٍس َك ََصْيُض

َ  ِسْ ظٌة  ِٛ. 

 

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

untukku tiga batu.” Kemudian aku hanya menemukan dua batu dan satu 

kotoran keledai (yang sudah mengering). Beliau mengambil dua batu dan 

melemparkan kotoran itu. Beliau bersabda, ”(Kotoran keledai) itu najis.”
17

  

 

Adapun kotoran dan kencing hewan yang dagingnya halal untuk dimakan, 

maka hukumnya adalah suci. Karena Nabi a pernah menyuruh seorang 

untuk meminum kencing unta.
18

  

 

8. Air liur anjing 

Dalil tentang najisnya air liur anjing adalah hadits dari Abu Hurairah 

y bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

 َٖ ُٛ ََل ْٝ َشثسٍس أُ َٓ ُٚ َعْذَغ  َِ ِغ ـْ ْٕ َي ُخ أَ ِْ ٌَ ُْ ِٚ ث ََُؾ ِكْي َٝ ْْ إَرث  ًُ َٗجِا أََحِذ ُس إ ْٞ ُٜ ُ 
ِدجُضُّيَشثِح 

“Sucinya bejana salah seorang diantara kalian jika dijilat anjing adalah 

dengan membasuhnya sebanyak tujuh kali, yang pertama dengan tanah.”
19

  

                                                 
16

 Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. 
17

 HR. Ibnu Majah : 314. 
18

 HR. Bukhari. 
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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;  

 

 َْ ُٚ ِإََل ُه ُٔ ٍْس َيْ َؼ ٠َِ َ جِػ ج َػ ًٓد َحَش ُٓ   ََُ ج أُِٝحَ  ِإ َٓ َٕ ََل أَِ ُذ ِك   ْٞ ٌُ ْٕ َي أَ
 ُٚ ِضْيشٍس َكِئَٗ ْ٘  ِ َْ َُْح  ْٝ ج أَ حًد ْٞ ْغُل َٓ ج  ًٓد ْٝ َد ْيَضزًد أَ ِسْ ظٌة َٓ

 

“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.”
20

  

 

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

Bangkai najis berdasarkan ijma‟. Diriwayatkan dari Ibnu „Abbas p, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

شَ  ُٜ جُح َكَوْذ َ  َٛ ِإَرث ُدِدَؾ ثْْلِ
 

“Jika kulit bangkai telah disamak, maka menjadi suci.”
21

  

 

Termasuk bangkai adalah bagian yang dipotong dari hewan yang masih 

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

 

زِ  َٔ ْي ِٜ َذ ُْ َٖ ث ِٓ ج ُهِ َغ  َ  َحَيزٌة َٓ ِٛ ْيَضزٌة َٝ َٓ   َ ِٜ َك
 

“Sesuatu yang di potong dari hewan yang masih hidup adalah bangkai.”
22

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            
19

 HR. Muslim Juz 1 : 279 dan Abu Dawud : 71. 
20

 QS. Al-An‟am :145. 
21

 HR. Muslim Juz 1 : 366 dan Abu Dawud : 4123. 
22

 HR. Tirmidzi Juz 4 : 1480, Abu Dawud : 2858, lafazh ini milik keduanya, dan Ibnu 

Majah : 3216. 
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Catatan : 

 Sisa darah yang menempel pada daging, tulang, atau leher hewan yang 
telah disembelih secara syar‟i, maka itu adalah halal dan suci. Berkata 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 5; 

“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.”
23

 

 

 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; 

 

ِر َرثُس  َٝ ِ٘  ِكْ  َؿْض َْ َيْؼ َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ  َ 
ٍِ ثّلَِلِ ْٞ َغ ُسُع َٓ َ٘ج  َ َشْ 

ْٕ ََل  ََِق أَ ، َكَح َٖ ْي ًِ ْؾِش ُٔ ُْ َٖ ث ِٓ ٍَس  شأََر َسُ  َٓ ٌَة ِث َهجِع َك ََ جُح ُسُ  ثُّشِ
، َكَخَشَػ َيَضِذُغ أََعَش ثَُِ٘ذ ُّي 

ذٍس َٔ َح ُٓ ج ِكْ  أَْ َحجِح  ًٓد ِشْيَن َد ْٛ ِٜ  َحَض٠ أَ َض ْٗ أَ
 ، ِضَلًد ْ٘ َٓ  َْ َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ ٍَ ثَُِ٘ذ ُّي َ  ََ٘ض َْ َك َِ َع َٝ  

ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ  َ
 ٍَ ٌَة :  َكَوج َسُ  َٝ  َٖ جِ ِشْي َٜ ُٔ ُْ َٖ ث ِٓ ٌَة  َضَذَح َسُ  ْٗ َٗج؟ َكج ُؤ َِ ٌْ ٌَة َي ْٖ َسُ  َٓ

 ٍَ َ جِس، َكَوج ْٗ َٖ ثْاَ ِٓ :  ٍَ ْؼِخ َهج ِْ ثُّؾِ ًٗدج ِدَل ْٞ ًَ:  ِٕ ج َ َشَػ ثَُشُ ََل َٔ َِ َك
 ، ِِّ َْٗ جِسي يَُ  َّ ثْاَ َهج َٝ جِ ِشي،  َٜ ُٔ ُْ ْؼِخ ثْ َ ِجُغ ث ِْ ثُّؾِ ٠َُ َك ِإ
 ُٙ ج َٓ ، َكَش ِّ ْٞ َو ِْ ُِ ُٚ َسِدْيَتزٌة  ُٚ َػَشَف أََٗ ج َسأَٟ َؽْخُ  َٔ َِ َُ َك أََص٠ ثَُشُ  َٝ
َغ  ًَ َْ َس ، عُ ٍْس َٜ ُٙ ِدَغََلَعِز أَْع ج َٓ ُٚ َحَض٠ َس ََ٘ضَػ ، َك

ِٚ ُٚ ِكْي َ َؼ َٞ ٍْس َك ْٜ ِدَغ
 ، ْشحٌة َٛ  ِٚ ث ِد ْٝ ََٗزُس ْْ َهْذ  ُٜ ج َػَشَف أََٗ َٔ َِ ، َك ُٚ َٚ َ جِحَذ َضَذ ْٗ َْ ث َعَجَذ، عُ َٝ

 ٍَ ِّ َهج َٖ ثَُذ ِٓ َْٗ جِسي  ج ِدجْاَ َٓ جِ ِشي  َٜ ُٔ ُْ ج َسأَٟ ث َٔ َِ َٕ ثّلِلَِ :  َك ! ُعْذَحج
 ٍَ ٠، َهج َٓ ج َس َٓ  ٍُ َٝ ْ  أَ ِ٘ َض َٜ َذ ْٗ ْْ أََحخُّي :  أَََل أَ َِ ج َك َٛ َسرٍس أَْهَشُا ْٞ ُْ٘ش ِكْ  ُع ًُ

ج َٜ ْٕ أَْهَ َؼ  .أَ
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 Majmu‟ Fatawa, 21/522. 
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“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 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.”
24

  

 

Al-Hasan 5 juga berkata; 

 

ج َٓ  ٍَ َٕ  َصث ْٞ ُٔ ِِ ْغ ُٔ ُْ َٕ  ث ْٞ ُِّي ْْ  ِكْ   يَُ  ِٜ   ِ َشثَحِض

 

“Senantiasa kaum muslimin tetap mengerjakan shalat dengan luka-

luka (pada tubuh) mereka.”
25

 

 

 Badan anjing dan bulunya, selain mulutnya adalah suci. Berdasarkan 

hadits dari Hamzah bin ‟Abdullah dari Bapaknya y, ia berkata; 

 

 ٍِ ْٞ ِٕ َسُع ج َٓ ْغِجِذ ِك  َص َٔ ُْ صُْذِدُش ِك  ث َٝ  َُ صُْوِذ َٝ  ٍُ ْٞ ََلُح َصُذ ٌِ ُْ َِٗش ث ج ًَ
َُِي  ْٖ َر ِٓ َٕ َؽْيتًدج  ْٞ ث َيُشؽُّي ْٞ ُٗ ْٞ ٌُ ْْ َي َِ َْ َك َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ  َ 

 .ثّلَِلِ

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

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

dengan (air) sedikitpun.”
26
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 HR. Abu Dawud : 198. 
25

 Fiqhus Sunnah. 
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 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.”
27

 

 

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; 

 

 ِٕ ج َٓ َد َٝ  ِٕ ْيَضَضج َٓ َ٘ج  َُ َِْش  ِٕ . أُِح ْيَضَضج َٔ ُْ ج ث َٓ ُس : َك َ ْٞ ُح ُْ ث َٝ َجَشثُد  ُْ َكج
 ِٕ ج َٓ ج ثَُذ َٓ أَ ِذذُ : َٝ ٌَ ُْ ٍُ َكج َحج َٝ ثُ ِّ

 

“Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Adapun dua 

bangkai itu adalah bangkai ikan dan belalang. Sedangkan 

duadarah adalah hati dan limpa.”
28

 

 

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; 

 

 َٕ ُٚ َكِئ ِضْػ ْ٘ َي ُِ  َْ ُٚ عُ ْغ
ِٔ ـْ َي ِْ ْْ َك ًُ َدجُح ِكْ  َؽَشثِح أََحِذ َهَغ ثُزُّي َٝ إَرث 

 َٝ ِٚ َدثاًد  َ٘جَحْي   ِؽَلجاًد  ثْاُْ َشِٟك  أََحِذ َ 

 

“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).”
29

 

 

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. 

                                                                                                                            
26

 HR. Bukhari Juz 1 :137. 
27

 HR. Nasa‟i, dengan sanad yang shahih. 
28

 HR. Ibnu Majah : 3314 dan Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 3 : 1118. 
29

 HR. Bukhari Juz 3 : 3142 dan Ibnu Majah : 3505. 
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c. Tulang bangkai, tanduknya, kukunya, rambutnya, dan bulunya, 

adalah suci. Berkata Imam Az-Zuhri 5 tentang tulang pada 

bangkai, seperti tulang pada bangkai gajah dan yang lainnya; 

 

 َٕ ْٞ ُ٘ ِّٛ يَُذ َٝ ج  َٜ َٕ ِد ْٞ َضِؾ ُ ْٔ جِا َي َٔ َِ ُؼ ُْ َِِق ث ْٖ َع ِٓ ج  َٗجعًد ُش  ًْ أَْدَس
ج ِٚ َدْ عًد َٕ ِد ْٝ ج ََل َيَش َٜ  .ِكْي

 

”Aku telah mendapati banyak Ulama‟ Salaf menggunakannya 

sebagai sisir dan mengambil minyak darinya. Mereka semua 

tidak mempermasalahkannya.”
30

 

 
Hammad 5 (guru Imam Bukhari 5) juga berkata; 

  

ْيَضزِ  َٔ ُْ  ََل َدْ َط ِدِشْيِؼ ث

 

“Tidak ada masalah bulu pada bangkai.”
31

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30

 Shahih Bukhari, 1/43. 
31

 Al-Wajiz fi fiqhis Sunnah. 
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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 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 

 

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; 

 

 َٖ ُٛ ََل ْٝ َشثسٍس أُ َٓ ُٚ َعْذَغ  َِ ِغ ـْ ْٕ َي ُخ أَ ِْ ٌَ ُْ ِٚ ث ََُؾ ِكْي َٝ ْْ إَرث  ًُ َٗجِا أََحِذ ُس إ ْٞ ُٜ ُ 
ِدجُضُّيَشثِح 

 

“Sucinya bejana salah seorang diantara kalian jika dijilat anjing adalah 

dengan membasuhnya sebanyak tujuh kali, yang pertama dengan tanah.”
32

  

 

b. Membasuh pakaian yang terkena kencing  

Diriwayatkan dari Abu Samah y bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

َججِسَيِز  ُْ ٍِ ث ْٞ ْٖ َد ِٓ  َُ َغ ـْ يُ
“Air kencing bayi perempuan dibasuh.”

33
 

                                                 
32

 HR. Muslim Juz 1 : 279 dan Abu Dawud : 71. 
33

 HR. Abu Dawud : 376, Nasa‟i Juz 1 : 304, dan Ibnu Majah : 526. 
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c. Membasuh pakaian yang terkena haidh 

Dari „Aisyah i, ia berkata; 

 

 ُٚ ُِ ِغ ـْ ج َكَض َٛ ِش ْٜ َذ  ُ ْ٘ ج ِػ َٜ ِد ْٞ ْٖ َع ِٓ  َّ َْ َصْوَضِشُؿ ثَُذ َٗج َصِحْيُض عُ َْٗش ِإْحَذث ج ًَ
 ِٚ ِِّ  ِكْي َْ صَُ   عُ

ِٙ ٠َِ َعجِةِش َْ٘ضُ  َػ َص َٝ. 
“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.”
34

  

 

d. Menyucikan tanah 

Ini berdasarkan hadits dari Anas bin Malik y, ia berkata; 

 

ْْ ثَُِ٘ذ ُّي  ُٛ ج َٜ َ٘ ُٙ ثَُ٘جُط َك ْغِجِذ َكَضَ َش َٔ ُْ ٍَ ِكْ  َ جِةَلِز ث َ جَا أَْػَشثِدٌ  َكَذج
 َْ َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ َش ثَُِ٘ذ ُّي َ  َٓ ُٚ أَ َُ ْٞ ج َهَض٠ َد َٔ َِ َْ َك َِ َع َٝ  

ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ  َ
 ِٚ ْي َِ ِشْيَن َػ ْٛ جاٍس  َك ُ َٓ  ْٖ ِٓ حٍس  ْٞ ِدَزُٗ

 

“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.”
35

 

 

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; 

 

ُٕ ِك   ْٞ ٌُ َحْيِض َي ُْ ِّ ث ْٖ َد َْ َػ َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ ُُْش ثَُِ٘ذَ  َ  َع َ
 ٍَ ِح َهج ْٞ ِعْذسٍس  : ثُغَ َٝ جاٍس  َٔ ِٚ ِد ْي ِِ ثْؿِغ َٝ غٍس  ِْ ِٚ ِدِض ْي ٌِّ  .ُح

“Aku bertanya kepada Nabi a tentang darah haidh yang (menempel) 

di baju. Beliau menjawab, “Gosoklah dengan potongan kayu, 

kemudian basuhlah dengan air daun bidara.”
36

 

                                                 
34

 HR. Bukhari Juz 1 : 302, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 630. 
35

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz  1 : 219, dan Muslim Juz 1 :285. 
36

 HR. Abu Dawud : 363, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 628. 
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 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; 

 

ٍَ ِإَرث  َُ٘غ َكَوج ْيَق أَْ  ٌَ ِٚ َك َٗج أَُحْيُض ِكْي أَ َٝ ثِحذٌة  َٝ حٌة  ْٞ ُِْ  ِإََل َع َُْيَظ 
ْْ َيْخُشِػ  َُ  ْٕ َُْش أََسأَْيَش ِإ ِٚ َهج َِ  ِكْي  َ َْ َدِي عُ ْٞ ْ  َع

ِِ َشْس َكجْؿِغ ُٜ  َ
 ُٙ ِى أََعُش ََل َيُضشُّي َٝ جُا  َٔ ُْ ِلْيِي ث ٌْ ٍَ َي ِح َهج ْٞ َٖ ثُغَ ِٓ  َّ  ثَُذ

“Wahai Rasulullah, aku hanya mempunyai 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.”
37

  

 

 Hendaknya dipisah antara pakaian yang suci dengan pakaian yang 

terkena najis. Syaikh ‟Abdul ‟Aziz bin‟ Abdullah bin Baz 5 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.” 

 

 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). 

                                                 
37

 HR. Baihaqi Juz 2 : 3920. 
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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; 

 

 ِّ ـََُل ُْ ٍِ ث ْٞ ْٖ َد ِٓ يَُشػُّي  َٝ َججِسَيِز  ُْ ٍِ ث ْٞ ْٖ َد ِٓ  َُ َغ ـْ يُ
 

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

diperciki dengan air.”
38

 

 

Kencing bayi laki-laki diperciki, jika bayi tersebut tidak makan 
kecuali susu ibunya, atau makanan yang mendominasinya adalah susu 

ibunya. „Ali y berkata; 

 

 ْْ ْْ َيْ َؼ َُ ج  َٓ  ِّ ـََُل ُْ ٍِ ث ْٞ ْٖ َد ِٓ َضُ   ْ٘ َي َٝ َججِسَيِز  ُْ ٍِ ث ْٞ ْٖ َد ِٓ  َُ َغ ـْ  .يُ

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

diperciki dengan air, selama belum makan (selain susu ibunya).”
39

 

 

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

ibunya, maka kencingnya harus dibasuh. Nabi a bersabda; 

 

ج ْيؼًد ِٔ ج ُؿِغََل َ  َٔ ، َكِئَرث َ َؼ َّ ج ثُ ََؼج َٔ ْْ َيْ َؼ َُ ج  َٓ َزث  َٛ. 

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

membersihkan) kencingnya (adalah) dengan dibasuh.”
40

  

 

b. Memerciki pakaian yang terkena madzi  

Sebagaimana hadits dari Sahal bin Hunaif y, ia berkata; 

 

 ْٖ ِٓ َلج  ًَ ْٕ َصْ ُ َز  ِلْيَي أَ ٌْ ٍَ َي ُٚ َهج ْ٘ ِٓ ِدْ   ْٞ ج يُِ ْيُخ َع َٔ ْيَق ِد ًَ ٍَ ثّلَِلِ  ْٞ َيج َسُع
 ُٚ ْ٘ ِٓ ُٚ أََ جَح  َدَي َحْيُظ َصَشٟ أََٗ ْٞ ِٚ َع َْ٘ضُ  ِد جاٍس َكَض َٓ. 

“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.”
41

  

                                                 
38

 HR. Abu Dawud : 376, Nasa‟i Juz 1 : 304, dan Ibnu Majah : 526. 
39

 HR. Abu Dawud : 378. 
40

 HR. Abu Dawud : 378. 
41

 HR. Tirmidzi Juz 1 : 115, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 506. 
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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 5; 

“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. 

 

 

3. Menggosok 

a. Menggosok bagian bawah sandal 

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

bersabda; 

 

ْٝ أََرٟ  ث أَ ِٚ َهَزسًد ْي َِ َْٗؼ ْٕ َسأَٟ ِكْ   ْ٘ظُْش، َكِئ َي ِْ ْغِجِذ َك َٔ ُْ ٠َُ ث ْْ ِإ ًُ ِإَرث َ جَا أََحُذ
ج َٔ ِٜ ِ ِكْي َّ ُُِيَ  َٝ  ُٚ َغَح ْٔ َي ِْ  .َك

 

”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.”
42

  

 

 

                                                 
42

 HR. Abu Dawud : 650 dan Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam Irwa‟ul Ghalil. 
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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; 

 

 ٍَ َز َهج َٔ َِ ُّّي َع َُْش أُ َوِزِس، َكَوج ُْ ِٕ ث ج ٌَ َٔ ُْ ِؾْ  ِك  ث ْٓ أَ َٝ   ْ ِِ َُ َرْي َشأَرٌة أُِ ْي ْٓ ِإَٗ  ث
 َْ َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ ٍُ ثّلَِلِ َ  ْٞ ج َدْؼَذُٙ  : َسُع َٓ  ُٙ ُش ِّٜ  .يَُ 

 

“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.”
43

 

 

4. Menyamak 

Menyamak kulit bangkai 

Dari Ibnu „Abbas p Rasulullah a bersabda; 

 

شَ  ُٜ جُح َكَوْذ َ  َٛ ِإَرث ُدِدَؾ ثْْلِ
 

“Jika kulit bangkai telah disamak, maka menjadi suci.”
44

  

 

5. Mengambil dan Menghilangkan  

Menyucikan sumur atau minyak samin ketika terkena najis 

Dari Maimunah i, ia berkata; 

 

ٍٖس  ْٔ ْٖ َكْ َسرٍس َعَوَ ْش ِكْ  َع ََ َػ َْ ُعِت َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ  َ 
ٍَ ثّلَِلِ ْٞ َٕ َسُع أَ

 ْْ ٌُ َ٘ ْٔ ث َع ْٞ ُِ ًُ َٝ  ُٙ ْٞ ج َكجْ ُشُح َٜ َُ ْٞ ج َح َٓ َٝ ج  َٛ ْٞ َو ُْ ٍَ أَ  .َكَوج

 

“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).”
45

  

 

Akan tetapi jika ternyata pada sisa samin tersebut juga terdapat 

pengaruh najis, maka sisa samin tersebut dibuang seluruhnya.  

 

                                                 
43

 HR. Tirmidzi Juz 1 : 143, Abu Dawud : 383, dan Ibnu Majah : 531. 
44

 HR. Muslim Juz 1 : 366 dan Abu Dawud : 4123. 
45

 HR. Bukhari Juz 1 : 233. 
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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; 

 

َغ  َِ ِٚ ِإْر َ  ِِّ  ِد َْ َحجِد َْ يَُ  َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ  َ 
ٍُ ثّلَِلِ ْٞ ج َسُع َٔ َ٘ َدْي

 ، ْْ ُٜ َُ َِٗؼج ث  ْٞ َو ُْ ُّ أَ ْٞ َو ُْ َُِي ث ج َسأَٟ َر َٔ َِ ، َك ِٙ ْٖ َيَغجِس ج َػ َٔ ُٜ َ َؼ َٞ ِٚ َك ْي َِ َْٗؼ
 ٍَ ُٚ َهج َْ َ ََلصُ َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ  َ 

ٍُ ثّلَِلِ ْٞ ج َهَض٠ َسُع َٔ َِ ج :  َك َٓ
ث ْٞ ؟ َهجُُ ْْ ٌُ ُِ َِٗؼج  ْْ ٌُ َوجِة ُْ ٠َِ ِإ ْْ َػ ٌُ َِ َٔ ْيَي :  َح َِ َْٗؼ َوْيَش  ُْ َ٘جَى أَ َسأَْي

 َْ َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ ٍُ ثّلَِلِ َ  ْٞ ٍَ َسُع َ٘ج، َكَوج َُ َِٗؼج َ٘ج  َوْي ُْ ََ :  َك َ َٕ َ ْذِشْي ِإ
ث ج َهَزسًد َٔ ِٜ َٕ ِكْي ِْٗ  أَ ِْٗ  َك َْ ِذْش َْ أََصج َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ ٍَ أََرٟ،  َ  ْٝ َهج أَ

 ٍَ َهج َٝ  : ِٚ ْي َِ َْٗؼ ْٕ َسأَٟ ِكْ   ْ٘ظُْش، َكِئ َي ِْ ْغِجِذ َك َٔ ُْ ٠َُ ث ْْ ِإ ًُ ِإَرث َ جَا أََحُذ
ج َٔ ِٜ ِ ِكْي َّ ُُِيَ  َٝ  ُٚ َغَح ْٔ َي ِْ ْٝ أََرٟ َك ث أَ  .َهَزسًد

 

“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 
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kalian). Jika melihat pada sandalnya tersebut terdapat kotoran atau 

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

shalat dengan menggunakan keduanya.”
46

  

 

 Apabila teringat adanya najis setelah shalat selesai, maka shalatnya 
tetap sah dan tidak perlu diulang. Berkata Syaikh ‟Abdul ‟Aziz bin 

‟Abdullah bin Baz 5; 

”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 dua pendapat para 

ulama‟.” 

 

 Sesuatu yang kering tidak dapat dinajisi dengan najis yang kering. 

Berkata Syaikh ‟Abdullah bin ‟Abdurrahman Al-Jibrin 5; 

“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.”   

 

 Mani adalah suci. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi‟i, Dawud, dan 

salah satu dari dua riwayat yang paling shahih dari Imam Ahmad n. 

Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani 5; 

“Tidak terdapat satu dalil pun yang mengatakan najisnya mani. Ada 

sebuah pembahasan panjang, yang ditulis oleh Ibnul Qayyim 5 

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 5 menegaskan akan 

sucinya air muntah seorang muslim.
47

 Inilah Madzhab Syaukani 5
48

 

dan Sidiq Hasan Khan 5
49

 serta disetujui oleh Syaikh Al-Albani 

5.
50

 

 

                                                 
46

 HR. Abu Dawud : 650 dan Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam Irwa‟ul Ghalil : 284. 
47

 Al-Muhalla, 1/183. 
48

 Ad-Durarul Bahiyyah. 
49

 Raudhah Nadiyyah, 1/18-20. 
50

 Tamamul Minnah, 53. 
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 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; 

 

ٌَِي  ٍَ َكَجْشُس ِك  َع ْش َهج َٓ َش َهْذ ُحّشِ ْٔ َخ ُْ َٕ ث َ٘جِدي أَََل ِإ َ٘جَد يُ ُٓ ِإَرث 
َِ٘ز  ِذْي َٔ ُْ  ث

 

”Ketika (Rasulullah a memerintahkan seseorang untuk) 

mengumumkan; ”Ketahuilah sesungguhnya khamer telah 

diharamkan.” Aku pun menumpahkannya di jalan-jalan kota 

Madinah.”
51

  

 

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.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51

 HR. Muslim Juz 3 : 1980. 
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WUDHU 
 

 

Allah q mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Sebagaimana 

firman-Nya; 

 

 َٖ ِشْي ِّٜ َضَ  ُٔ ُْ يُِحخُّي ث َٝ  َٖ ثِدْي َٞ َٕ ثّلَِلَ يُِحخُّي ثَُض ِإ
 

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai 

orang-orang yang mensucikan diri.”
52

  

 
Wudhu yang dilakukan oleh seseorang dapat menghapuskan 

kesalahan dan dosa yang telah dilakukannya. Sebagaimana diriwayatkan 

dari ‟Utsman bin ‟Affan y ia berkata, Rasulullah  a bersabda; 

 

ِٙ َحَض٠ َصْخُشَػ  ْٖ َ َغِذ ِٓ  ُٙ َا َ َشَ ْش َ َ جَيج ْٞ  ُ ُٞ ُْ َٖ ث َ  َ َك َْحَغ َٞ ْٖ َص َٓ
 ِٙ ْٖ َصْحِش أَْ َلجِس ِٓ. 

 

”Barangsiapa yang berwudhu lalu membaguskannya, maka akan keluar 

kesalahan-kesalahannya dari badannya bahkan sampai keluar dari bawah 

kuku-kukunya.”
53

  

 

Wudhu juga merupakan sarana pembersih dosa. Dari Abu Hurairah 

y, ia berkata bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

َُّي  ًُ  ِٚ ِٜ  ْ َٝ  ْٖ ِٓ ُٚ َ َشَػ  َٜ  ْ َٝ  ََ ـََغ ُٖ َك ِٓ ْؤ ُٔ ُْ ِٝ ث ُْ أَ ِِ ْغ ُٔ ُْ َؼْذُذ ث ُْ َ  َ ث َٞ ِإَرث َص
 ََ جِا َكِئَرث َؿَغ َٔ ُْ َغ  ِ ِش َهْ ِش ث َٓ  ْٝ جِا أَ َٔ ُْ َغ ث َٓ  ِٚ ْي ِ٘ ج ِدَؼْي َٜ َُْي ََٗظَش ِإ َ ِ ْيَتزٍس 

َغ  ِ ِش  َٓ  ْٝ جِا أَ َٔ ُْ َغ ث َٓ  ُٙ ج َيَذث َٜ َٕ َدْ َؾْض ج ًَ َُّي َ ِ ْيَتزٍس  ًُ  ِٚ ْٖ َيَذْي ِٓ ِٚ َ َشَػ  َيَذْي
َغ  َٓ  ُٙ ج ِسْ ََل َٜ َؾْض َٓ َُّي َ ِ ْيَتزٍس  ًُ ِٚ َ َشَ ْش  ْي َِ ََ ِسْ  جِا َكِئَرث َؿَغ َٔ ُْ َهْ ِش ث

ِح  ْٞ ُٗ َٖ ثُزُّي ِٓ َِٗويًّيج  جِا َحَض٠ َيْخُشَػ  َٔ ُْ َغ  ِ ِش َهْ ِش ث َٓ  ْٝ جِا أَ َٔ ُْ  .ث

 

                                                 
52

 QS. Al-Baqarah : 222. 
53

 HR. Muslim Juz 1 : 245. 
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”Jika seorang hamba muslim atau hamba mukmin berwudhu lalu dia 

membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya semua kesalahan yang 

dia lihat dengan kedua matanya bersama air atau tetes air yang terakhir. 

Jika dia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dari keduanya semua 

kesalahan yang dilakukan oleh tangannya bersama air atau tetes air yang 

terakhir. Jika dia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah dari keduanya 

semua kesalahan yang dia berjalan dengan keduanya bersama air atau 

tetes air yang terakhir, sehingga dia keluar dalam keadaan bersih dari 

dosa-dosa.”
54

  

 

Tidaklah dapat menjaga wudhu, melainkan seorang mukmin. 

Diriwayatkan dari Tsauban y ia berkata, telah bersabda Rasulullah a; 

 

ُْ ثَُ َلَُر  ٌَ ُِ ج َٔ َٕ َ ْيَش أَْػ ث أَ ْٞ ُٔ َِ ثْػ َٝ ث  ْٝ َ َيُش َٝ ث  ْٞ ُِ َٔ ثَػ َٝ ث  ْٞ َهجِسدُ َٝ ث  ْٝ ُد َعّذِ
ٌٖة  ِٓ ْؤ ُٓ ِا ِإَلَ  ْٞ  ُ ُٞ ُْ َلَ يَُحجِكُظ َػ٠َِ ث َٝ

 
“Luruskanlah, dan mendekatlah, beramallah, dan memilihlah. Ketauhilah 

bahwa sebaik-baik amal perbuatan kalian adalah shalat. Dan tidaklah 

(dapat) menjaga wudhu, melainkan seorang mukmin.”
55

 

 

Dan seorang mukmin yang biasa berwudhu ketika di dunia, maka 

pada Hari Kiamat akan dijadikan wajahnya dan tangannya berkilauan 

karena bekas wudhu tersebut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia 

berkata, aku mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

اِ  ْٞ  ُ ُٞ ُْ ْٖ أََعِش ث ِٓ  َٖ ْي ِِ َحَج ُٓ ث  ِز ُؿشًّي َٓ ِوَيج ُْ َّ ث ْٞ َٕ َي ْٞ ِض  َيْ صُ َٓ َٕ أُ إ
 

”Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan 

berkilauan dari bekas wudhu.”
56

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54

 HR. Muslim Juz 1 : 244. 
55

 HR. Ahmad, Ibnu Hibban : 1037, Ad-Darimi, Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 952. 
56

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 136 dan Muslim Juz 1 : 246, lafazh ini miliknya. 
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Syarat Sah Wudhu  

Syarat sahnya wudhu adalah niat. Sebagaimana hadits dari Amirul 

Mu‟minin, „Umar bin Al Khattab y, dia berkata, Aku mendengar 

Rasulullah a bersabda; 

 

ٟ َٞ َٗ ج  َٓ ِشاٍس  ْٓ ِ ث َّ ٌُ ُِ ج  َٔ ِإَٗ َٝ َيجِس  ٍُ ِدجُِّ٘ ج َٔ ج ْثاَْػ َٔ  ِإَٗ
 

“Sesungguhnya setiap perbuatan
 
tergantung pada niatnya.  Dan  

sesungguhnya  setiap  orang  (akan dibalas) berdasarkan apa yang ia 

niatkan.”
57

  

 

Rukun-rukun Wudhu  

Rukun-rukun wudhu antara lain : 

 

1. Berkumur dan menghirup air ke hidung (istinsyaq) 

Imam Ahmad 5 berpendapat akan wajibnya berkumur-kumur dan 

beristinsyaq. Dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Ibnu Abi Laila dan 

Ishaq n. Dalil tentang perintah berkumur adalah sabda Rasulullah a; 

 

ْض  ِٔ ْض َٔ َ ْ َس َك َٞ  إَرث َص

 

“Jika engkau berwudhu, maka berkumurlah”
58

 

 

Adapun dalil tentang menghirup air ke hidung adalah hadits yang 

diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

َضِغشْ  ْ٘ َي ُِ  َْ جاًد عُ َٓ  
ِٚ ِل ْٗ َْ ِكْ  أَ َيْجَؼ ِْ ْْ َك ًُ َ  َ أََحُذ َٞ  ِإَرث َص

 

”Jika salah seorang dari kalian hendak berwudhu, maka masukkanlah air 

ke dalam hidungnya (istinsyaq), kemudian buanglah (istintsar).”
59

  

 

2. Membasuh wajah  

Batasan-batasan wajah adalah mulai dari tempat tumbuhnya rambut 

kepala sampai jenggot yang turun dari dua jambang, dan dagu memanjang 

(atas ke bawah). Dan dari telinga kanan sampai telinga kiri. 

 

 

                                                 
57

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1 dan Muslim Juz 3 : 1907. 
58

 HR. Abu Dawud : 144. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5. 
59

 HR. Muslim Juz 1 : 237 dan Abu Dawud : 140. 
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3. Membasuh kedua tangan hingga siku-siku  

Dibasuh dari ujung-ujung jari hingga ke siku dan siku masuk dalam 

daerah basuhan. Ini adalah pendapat Jumhur ulama‟. Al Mubarrid 5 

berkata; 

”Jika batasan itu termasuk dalam jenis yang dibatasi, maka ia termasuk 

didalamnya.” 

 

4. Mengusap kepala termasuk telinga 

Cara mengusap kepala adalah dengan mengusapkan kedua tangannya 

ke kepala dari muka ke belakang sampai tengkuk dan dikembalikan dari 

belakang ke muka, kemudian disambung dengan mengusap telinga. 

Mengusap kepala sekaligus telinga tersebut dengan satu kali usapan.  Hal ini 

berdasarkan hadits dari ‟Abdullah bin Zaid y; 

 

ج  َٔ ِٜ ََ ِد ِٚ َك َْهَذ ُٚ ِدَيَذْي َغَ  َسْأَع َٓ  َْ َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ  َ 
ٍَ ثّلَِلِ ْٞ َٕ َسُع أَ

ج َحَض٠ َسَ َغ  َٔ ُٛ َْ َسَد ُٙ عُ ٠َُ َهَلج ج ِإ َٔ ِٜ َخ ِد َٛ َْ َر  عُ
ِٚ ِّ َسْأِع َوَذ ُٔ أَْدَدَش َدَذأَ ِد َٝ

 ُٚ ْ٘ ِٓ ِٕ ثَُِزْي َدَذأَ  ج ٌَ َٔ ُْ ٠َُ ث  ِإ

 

”Rasulullah a mengusap kepalanya dengan kedua tangannya, mengusap 

dengannya ke belakang dan ke depan. Memulainya dari bagian depan 

kepalanya, kemudian membawanya ke bagian belakang (kepala)nya. Lalu 

mengembalikannya ke tempat semula (ke depan).”
60

  

 

Dalil tentang mengusap kepala adalah dengan sekali usapan adalah 

sebagaimana hadits dari ‟Ali y tentang cara berwudhu Nabi a dia berkata; 

 

ثِحَذرًد  َٝ  ِٚ َغَ  ِدَشْأِع َٓ َٝ
 

”Beliau mengusap kepalanya satu kali.”
61

  

 

Adapun cara mengusap telinga adalah dengan memasukkan kedua jari 

telunjuk ke dalam kedua telinga dan mengusap bagian luar kedua telinga 

dengan ibu jari. Hal ini sebagaimana hadits dari ‟Amr dan ‟Abdullah bin 

Syu‟aib p, dari bapaknya dari kakeknya tentang cara berwudhu; 

 

                                                 
60

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 32. 
61

 HR. Abu Dawud : 115. 
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 ِٚ ْي َٓ ج َٜ َغَ  ِدِئْد َٓ َٝ  ِٚ َْٗي ِٖ ِك  أُُر ِٚ ثَُغَذجَحَضْي ََ إْ َذَؼْي أَْدَ  َٝ  ِٚ َغَ  ِدَشْأِع َٓ  َْ عُ
٠َِ ِٚ َػ َْٗي َش أُُر ِٛ  َ ج

 

”Kemudian beliau mengusap kepalanya dan memasukkan kedua jari 

telunjuknya ke dalam kedua telinganya dan mengusap bagian luar kedua 

telinganya dengan ibu jarinya.”
62

  

 

Tidak perlu mengambil air baru untuk mengusap telinga, cukup 

menggunakan sisa air yang telah digunakan untuk mengusap kepala. 

Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani 5; 

“Tidak terdapat di dalam sunnah (hadits-hadits Nabi a) yang mewajibkan 

mengambil air baru untuk mengusap dua telinga. Keduanya diusap dengan 

sisa air dari mengusap kepala.”
63

 

 

5. Membasuh kedua kaki 

Dalil tentang membasuh wajah hingga membasuh kaki adalah firman 

Allah q; 

 

ثَيج ْٞ ُِ ٠َُ ثَُ ََلِر َكجْؿِغ ْْ ِإ ُض ْٔ ث ِإَرث ُه ْٞ ُ٘ َٓ   َٖ ج ثَُِزْي َٜ ْْ أَيُّي ٌُ أَْيِذَي َٝ  ْْ ٌُ َٛ ْٞ  ُ ُٝ
 ْْ ٌُ ِع ْٝ ث ِدُشُا ْٞ َغُح ْٓ ث َٝ َشثِكِن  َٔ ُْ ٠َُ ث ِٖ ِإ ْؼَذْي ٌَ ُْ ٠َُ ث ْْ ِإ ٌُ َِ أَْسُ  َٝ

 

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan 

shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan 

usaplah kepalamu dan (basuhlah) kakimu sampai dengan kedua mata 

kaki.”
64

  

 

6. Tertib (berurutan) 

Tertib merupakan rukun karena Allah q menyebutkan rukun-rukun 

wudhu didalam firmanNya Surat Al-Maidah ayat yang keenam secara tertib. 

Dan sebagiamana hadits dari Jabir y bahwa  Rasulullah a bersabda; 

 

 ِٚ ج َدَذأَ ثّلَِلُ ِد َٔ ث ِد ْٝ ِثْدَذُا
 

”Mulailah dengan apa yang telah dimulai oleh Allah.”
65

  

                                                 
62

 HR. Abu Dawud : 135. 
63

 As-Silsilah Ahadits Adh-Dha‟ifah, 995. 
64

 QS. Al-Maidah : 6. 
65

 HR. Nasa‟i : 2962, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1218. 
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7. Muwalah 

Yang dimaksud dengan muwalah adalah bersambungan. Yaitu wudhu 

harus dilakukan bersambung dan tidak terpisah hingga anggota wudhu yang 

sebelumnya kering. Menurut Malikiyah dan Hanabilah hukum muwalah 

adalah fardhu. Dari Khalid (bin Ma‟dan) y dari sebagian sahabat Nabi a; 

 

َؼزٌة  ْٔ ُُ ِٚ ِٓ ِشَهَذ ْٜ ِك  َ  َٝ   ِِّ َْ َسأَٟ َسُ َلًد يَُ  َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ َٕ ثَُِ٘ذَ  َ  أَ
 ْٕ َْ أَ َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ ُٙ ثَُِ٘ذ ُّي َ  َش َٓ جُا  َك َ َٔ ُْ ج ث َٜ ْْ يُِ ْذ َُ  ِْ َٛ ْس

َهْذَس ثُّذِ
ثَُ ََلرَ  َٝ َا  ْٞ  ُ ُٞ ُْ  .يُِؼْيَذ ث

 

“Bahwa Nabi a melihat seseorang yang sedang melakukan shalat, 

sedangkan pada punggung telapak kakinya ada bagian sebesar uang dirham 

yang belum tersentuh air, lalu Nabi a memerintahkan untuk mengulangi 

wudhu dan shalat.”
66

  

 

Seandainya muwalah bukan rukun tentu Nabi a tidak memerintahkan laki-

laki tersebut untuk mengulangi wudhunya, tetapi cukup membasuh 

punggung telapak kakinya saja. Akan tetapi kerena muwalah merupakan 

rukun, maka Nabi a memerintahkan orang tersebut agar mengulangi 

wudhunya dari awal. Namun jika pemisah wudhu hanya sebentar, maka hal 

itu tidak mengapa (wudhunya sah).  

 

 

Sunnah-sunnah Wudhu  

Sunnah-sunnah wudhu antara lain : 

 

1. Membaca basmalah 

Jumhur ulama‟ (Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah, 

serta satu riwayat dari Imam Ahmad n) berpendapat bahwa membaca 

basmalah ketika akan berwudhu hukumnya adalah Mustahab, tidak wajib. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

 ِٚ ْي َِ َْ ثّلَِلِ َػ ًُِش ثْع ْْ َيْز َُ  ْٖ َٔ ُِ ُ َٞا  ُٝ  .ََل 
”Dan tidak ada wudhu untuk seseorang yang tidak menyebut nama 

Allah.”
67

  

                                                 
66

 HR. Abu Dawud : 175. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahih 

Sunan Abi Dawud : 161 dan Irwa‟ul Ghalil : 86. 
67

 HR. Ahmad, Abu Dawud : 101, Tirmidzi : 25, dan Ibnu Majah : 397. Hadits ini 

dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 81. 
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2. Bersiwak 

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y dari Rasulullah a 

bahwa beliau bersabda; 

 

اٍس  ْٞ  ُ ُٝ  ِ َّ ًُ َغ  َٓ ثِى  َٞ ْْ ِدجُّغِ ُٜ ْشصُ َٓ ِض  َاَ َٓ ٠َِ أُ ْٕ أَُؽَن َػ ََل أَ ْٞ َُ 
 

“Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka 

agar bersiwak setiap berwudhu.”
68

 

 

3. Membasuh kedua telapak tangan sebanyak tiga kali 

Dari Humran -mantan budak Utsman y-  ia mengatakan; 

 

 ََ ـََغ َ  َ َك َٞ اٍس َكَض ْٞ  ُ َٞ ُٚ َدَػج ِد ْ٘ ٠َُ َػ َٕ َسِ ٠َ ثّلَِلُ َصَؼج ُٖ َػَلج َٕ ْد ج َٔ َٕ ُػْغ أَ
َغَش  ْ٘ ثْعَض َٝ َض  َٔ ْض َٓ  َْ  عُ

َشثسٍس َٓ ِٚ َعََلَط  َلْي ًَ 

 

“Bahwa Utsman y meminta air wudhu. Ia membasuh kedua telapak 

tangannya tiga kali, lalu berkumur, dan beristintsar.”
69

  

 

Berkata Syaikh Alu Bassam 5; 

”Disunnahkan mencuci dua tangan tiga kali hingga ke pergelangan tangan 

sebelum memasukkan kedua tangan tersebut ke dalam air tempat wudhu, 

dan ini merupakan sunnah menurut ijma‟.”
70

 

 

Membasuh kedua telapak tangan lebih ditekankan setelah bangun dari 

tidur malam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y bahwa Rasulullah a 

bersabda; 

 

ج  َٜ َِ ِغ ـْ َٗجِا َحَض٠ َي ُٙ ِك  ثْْلِ ْظ َيَذ ِٔ ـْ ِٚ َكََل َي ِٓ ْٞ َٗ  ْٖ ِٓ  ْْ ًُ إَرث ثْعَضْيَوَظ أََحُذ
َٖ َدجَصْش َيُذُٙ  ُٚ ََل َيْذِسْي أَْي َعََلعًدج َكِئَٗ

 

”Apabila seseorang di antara kalian bangun dari tidurnya maka janganlah 

ia langsung memasukkan tangannya ke dalam tempat air sebelum 

mencucinya tiga kali terlebih dahulu sebab ia tidak mengetahui apa yang 

telah dikerjakan oleh tangannya pada waktu malam.”
71

 

                                                 
68

 HR. Ahmad dan Malik : 146. 
69

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 158 dan Muslim Juz 1 : 226, lafazh ini miliknya. 
70

 Taudhihul Ahkam, 1/161. 
71

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 160 dan Muslim Juz 1 : 278, lafazh ini miliknya. 
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4. Menggabungkan berkumur dan memasukkan air ke hidung (lalu 

mengeluarkannya) dengan segenggam (satu cidukan) air sebanyak tiga 

kali 

Dari ‟Abdullah bin Zaid y tentang cara berwudhu; 

 

 ََ ثِحَذرٍس َكَلَؼ َٝ ًَّقٍس   ْٖ ِٓ َؾَن  ْ٘ ثْعَض َٝ َض  َٔ ْض َٔ ج َك َٜ ُٙ َكجْعَضْخَشَ  ََ َيَذ َْ أَْدَ  عُ
َُِي َعََلعًدج   َر

 

”Kemudian beliau memasukkan tangannya, lalu mengeluarkannya, lalu 

berkumur, dan menghirup air ke hidung dengan satu telapak tangan. Beliau 

melakukannya (sebanyak) tiga kali.”
72

 

 

5. Memasukkan air ke hidung (lalu mengeluarkannya)  dengan sangat 

bagi yang tidak puasa 

Sebagaimana diriwatkan dari Laqith bin Shabirah y berkata, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

ج ًٔد َٕ َ جِة ْٞ ٌُ ْٕ َص َؾجِم إََل أَ ْ٘ ْعِض ُِْؾ ِك  ثَْلِ َدج َٝ.
 

“Hiruplah air ke dalam hidung dengan kuat, kecuali jika engkau sedang 

berpuasa.”
73

 

 

6. Menyela-nyelai jenggot yang tebal, jari-jemari tangan, dan jari-jari 

kaki 

Diriwayatkan dari Utsman bin ‟Affan y, ia berkata; 

 

 ُٚ ُِْحَيَض  َُ ِِّ َٕ يَُخ ج ًَ  َْ َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ َٕ ثَُِ٘ذَ  َ  أَ
 

”Bahwa Nabi a menyela-nyelai jenggotnya (dalam berwudhu).”
74

 

 

Dan hadits dari Laqith bin Shabirah y berkata, bahwa Rasulullah a 

bersabda; 

 

َٖ ثْاََ جِدغِ  َْ َدْي ِِّ  َ َٝ َا،  ْٞ  ُ ُٞ ُْ أَْعِذِؾ ث
”Sempurnakanlah dalam berwudhu usaplah sela-sela jari-jemari.”

75
  

                                                 
72

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 188 dan Muslim Juz 1 : 235, lafazh ini miliknya. 
73

 HR. Abu Dawud : 142, Nasa‟i Juz 1 : 87, dan Ibnu Majah : 407. 
74

 HR. Tirmidzi Juz 1 : 31. 
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7. Mendahulukan yang kanan dari yang kiri 

Diriwayatkan dari ‟Aisyah i ia berkata; 

 

 ِٚ ِِ َصَش ُّي َٝ  ِٚ ِِ َ٘ؼُّي ُٖ ِك  َص ُّٔي ُٚ ثَُضَي َْ يُْؼِجُذ َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ َٕ ثَُِ٘ذ ُّي َ  ج ًَ
 ِٚ ِِّ ًُ  ِٚ ِٗ ِك  َؽْ  َٝ  ِٙ ِس ْٞ ُٜ  َ َٝ

”Adalah Nabi y suka mendahulukan yang kanan dalam bersandal, menyisir 

rambut, bersuci, dan dalam segala hal.”
76

  

 

Dan hadits dari Abu Hurairah y bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

 ْْ ٌُ ِ٘ ِٓ َيج َٔ ث ِد ْٝ ْْ َكجْدَذأُ َ ْ صُ َٞ ِإَرث َص
”Apabila kalian berwudhu, maka mulailah dengan (anggota) yang 

kanan.”
77

  

 

Imam Nawawi 5 berkata; 

”Para ulama‟ sepakat atas sunnahnya mendahulukan yang kanan dalam 

berwudhu, barangsiapa yang menyelisihinya, maka dia tidak mendapatkan 

keutamaan, tetapi sah wudhunya.” 

 

Berkata Ibnu Qudamah 5; 

”Tidak diketahui adanya perselisihan tentang tidak wajibnya mendahulukan 

yang kanan atas yang kiri (maksudnya hal tersebut adalah sunnah dan bukan 

wajib).”
78

 

 

8. Membasuh sebanyak tiga kali 

Nabi a pernah wudhu dengan sekali kali basuhan, dua kali basuhan, 

dan tiga kali basuhan. Basuhan pertama adalah wajib, sedangkan basuhan 

kedua dan ketiga adalah sunnah. Diriwayatkan dari Jabir y berkata; 

 

 َ  َ َٞ َْ َص َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ َٕ ثَُِ٘ذَ  َ  َعََلعًدج أَ َٝ  ِٖ َشَصْي َٓ  ِٖ َشَصْي َٓ َٝ َشرًد  َٓ َشرًد  َٓ
 .َعََلعًدج

”Bahwasanya Nabi a pernah berwudhu satu kali satu kali, dua kali dua kali, 

dan tiga kali tiga kali.”
79

  

                                                                                                                            
75

 HR. Abu Dawud : 142. 
76

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 166, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 268. 
77

 HR. Ibnu Majah : 402. 
78

 Al-Mughni. 
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Dan tidak diperbolehkan membasuh lebih dari tiga kali. Sebagaimana 

diriwayatkan dari ‟Amru bin Syu‟aib, dari bapaknya, dari kakeknya y; 

 

اِ  ْٞ  ُ ُٞ ُْ ِٖ ث ُٚ َػ َُ َْ َكَغ َ َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ ٠َُ ثَُِ٘ذّ ِ َ  ُٙ . َ جَا أَْػَشثِد  ِإ َك ََسث
ٍَ . َعََلعًدج َعََلعًدج َْ َهج اُ  عُ ْٞ  ُ ُٞ ُْ َزث ث َٛ . ْٝ َزث، َكَوْذ أََعجَا أُ َٛ  ٠َِ ْٖ َصثَد َػ َٔ َك

 َْ َِ  َ ْٝ  .َصَؼَذٟ أَ

 

“Datang seorang Arab badui kepada Nabi a untuk bertanya tentang wudhu. 

Lalu beliau mengajarinya tiga kali tiga kali. Kemudian beliau bersabda, 

“Inilah cara berwudhu. Barangsiapa yang menambahinya (lebih daripada) 

ini, maka ia telah berbuat buruk, melampaui batas, atau berbuat 

kezhaliman.”
80

  

 

9. Menggosok anggota wudhu 

Diriwayatkan dari ‟Abdullah bin Zaid y; 

 

 َْ َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ َٕ ثَُِ٘ذَ  َ  ََ أَ ّذٍس َكَجَؼ ُٓ َُِغْ   ُٚ َيْذُُُي أََص  ِدغُ . ِرَسثَػ
 

“Bahwa Nabi a pernah diberi air sebanyak dua pertiga mud, lalu beliau 

gunakan untuk menggosok kedua hastanya.”
81

  

 

10. Berdoa setelah berwudhu 

Diriwayatkan dari ‟Umar y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 ٍَ َْ َهج َا عُ ْٞ  ُ ُٞ ُْ َٖ ث َ  َ َك َْحَغ َٞ ْٖ َص َٓ :
 

”Barangsiapa  yang berwudhu dengan membaguskan wudhunya. Lalu  

berdoa;  

 

 ُٙ ث َػْذُذ ذًد َٔ َح ُٓ  َٕ ُذ أَ َٜ أَْؽ َٝ  ُٚ َُ ُٙ ََل َؽِشْيَي  ْحَذ َٝ َٚ ِإََل ثّلَِلُ  َُ ْٕ ََل ِإ ُذ أَ َٜ أَْؽ
 ُٚ ُُ ْٞ َسُع َٝ َٖ ِشْي ِّٜ َضَ  ُٔ ُْ َٖ ث ِٓ   ْ ِ٘ ِْ ثْ َؼ َٝ  َٖ ثِدْي َٞ َٖ ثَُض ِٓ   ْ ِ٘ ِْ َْ ثْ َؼ ُٜ َِ ثَُ
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 HR. Tirmidzi Juz 1 : 45. 
80

 HR. Ibnu Majah : 422. 
81

 HR. Ibnu Khuzaimah : 118. 
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(Aku bersaksi bahwa tiada Sesembahan (yang berhak untuk disembah) 

selain Allah Yang Esa tiada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwa 

Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya. Ya Allah jadikanlah aku 

termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku pula termasuk 

orang-orang yang selalu mensucikan diri.)  

 

ج َؽجاَ  َٜ ْٖ أَيِّ ِٓ  َُ َجَِ٘ز َيْذُ  ُْ ثِح ث َٞ َيُز أَْد ِٗ ج َٔ ُٚ َع َُ  ُكِضَحْش 

 

Maka dibukakan baginya pintu-pintu Surga yang delapan, ia dapat masuk 

melalui pintu manapun yang ia kehendaki.”
82

 

 

11. Melakukan Shalat Sunnah Wudhu 

Diriwayatkan dari Utsman y, Rasulullah a bersabda; 

 

 ُٚ َْٗلَغ ج  َٔ ِٜ ُط ِكْي ِٖ ََل يَُحّذِ َؼَضْي ًْ ٠َِ َس  َ َْ َزث عُ َٛ ِة   ْٞ  ُ ُٝ  َٞ َْٗح  َ  َ َٞ ْٖ َص َٓ
 ِٚ ِذ ْٗ ْٖ َر ِٓ  َّ ج َصَوَذ َٓ  ُٚ َُ ُؿِلَش 

 

”Barangsiapa berwudhu seperti cara wudhuku ini, kemudian shalat dua 

raka‟at dimana ia tidak berbicara dengan dirinya sendiri, maka dosanya 

yang telah lalu akan diampuni.”
83

 

 

Shalat Sunnah Wudhu dilakukan dengan dua raka‟at atau lebih, boleh 

dilakukan kapanpun, walaupun pada waktu-waktu terlarang. Diriwayatkan 

dari Abu Hurairah y, bahwasanya Rasulullah a berkata kepada Bilal y 

setelah shalat Shubuh; 

َلَؼزًد َكِئِّٗ   ْ٘ َٓ  ِّ ْعََل َذَى ِك  ثْْلِ ْ٘ ُٚ ِػ َض ِْ ِٔ ٍَس َػ َٔ ِ٘  ِد َْسَ ٠ َػ ٍُ َحَذَع َيج ِدََل
ُش  ِْ ِٔ ج َػ َٓ  ٍُ ٍَ ِدََل َجَِ٘ز َهج ُْ َٖ َيَذَي ِك  ث ْيَي َدْي َِ َْٗؼ َز َ ْؾُق  َِ ْي َِ ْؼُش ثُ ِٔ َع
ج  ًّٓي ث َصج سًد ْٞ ُٜ ُش َ  َٜ ْٖ ثَِّٗ  ََل أََصَ  ِٓ َلَؼزًد  ْ٘ َٓ ِذي  ْ٘ ِّ أَْسَ ٠ ِػ ْعََل َلًد ِك  ثْْلِ َٔ َػ
  ُِ َضَخ ثّلَِلُ  ًَ ج  َٓ ِس  ْٞ ُٜ َُِي ثُ َ ْيُش ِدَز َِ جسٍس ِإََل َ  َٜ َٗ ََل  َٝ ٍَس  َُْي  ْٖ ِٓ ِكْ  َعجَػِز 

  َ ِِّ ْٕ أَُ   .ثَ

                                                 
82

 HR. Muslim Juz 1 : 234, Abu Dawud : 169, Tirmidzi Juz 1 : 55, lafazh ini miliknya, 

Nasa‟i Juz 1 : 148, dan Ibnu Majah : 470.  Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 

5 dalam Shahihul Jami‟ish Shaghir : 6167. 
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 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 158 dan Muslim Juz 1 : 226, lafazh ini miliknya. 
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”Wahai Bilal, kabarkanlah kepadaku sebuah amalan yang paling engkau 

harapkan didalam Islam, karena sesungguhnya aku mendengar suara 

sandalmu dihadapanku di Surga?” Bilal y menjawab, ”Tidak ada sebuah 

amal yang paling aku harapkan melainkan tidaklah aku bersuci pada waktu 

malam atau siang, kecuali aku melakukan shalat setelahnya sebanyak 

raka‟at yang telah Allah tetapkan untukku.”
84

 

 

Catatan : 

 Tidak disyari‟atkan membaca doa-doa tertentu ketika membasuh 

anggota wudhu. Kerena tidak ada dalil yang mendukung hal tersebut. 

Yang ada hanyalah doa diakhir wudhu. 

 

 Tidak mengapa berbicara ketika berwudhu. Karena tidak ada satu 
dalilpun yang menunjukkan akan larangannya. 

 

 Hendaknya hemat dalam menggunakan air. Sebagaimana diriwayatkan 

dari Anas bin Malik y, ia berkata; 

 

َُ ِدجَُ جِع  َضِغ ـْ َي َٝ ّذِ  ُٔ ُْ َ  ُ ِدج َٞ َْ َيَض َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ َٕ ثَُِ٘ذ ُّي َ  ج ًَ
َذثدٍس  ْٓ َغِز أَ ْٔ  َ ٠َُ  .ِإ

 

“Nabi a berwudhu dengan satu mud dan beliau mandi dengan satu 

sha‟ (empat mud) sampai lima mud.”
85

 

 

 Diperbolehkan setelah berwudhu mengeringkan air dengan sapu 

tangan, handuk, atau yang semisalnya. Diantara salafus shalih yang 

membolehkan menyeka badan sesudah mandi dan wudhu adalah; 

Utsman bin Affan, Hasan bin ‟Ali, Anas bin Malik o, Hasan Al-

Bashri, Ibnu Sirin, Alqamah, Asy-Sya‟bi, Sufyan Ats-Tsauri dan Ishaq 

bin Rahawaih, pendapat ini yang dipegang oleh Abu Hanifah, Malik, 

Ahmad dan satu riwayat dari Madzhab Syafi‟iyah. Diantara dalilnya 

adalah hadits dari Salman Al-Farisi y; 

فٍس  ْٞ ََِخ ُ َذَز ُ  َ  َ، َكَو َٞ َْ َص َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ  َ 
ٍَ ثّلَِلِ ْٞ َٕ َسُع أَ

 ُٚ َٜ  ْ َٝ ج  َٜ َغَ  ِد َٔ ، َك ِٚ ْي َِ َْٗش َػ ج ًَ. 

                                                 
84

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1098 dan Muslim Juz 4 : 2458, lafazh ini miliknya. 
85

 HR. Bukhari Juz 1 : 198 dan Muslim Juz 1 : 325, lafazh ini miliknya. 
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”Sesungguhnya Rasulullah a berwudhu, kemudian beliau membalik 

jubah wol yang dikenakannya. Lalu beliau mengusap wajah 

dengannya.”
86

  

 

 Apabila seseorang mempunyai luka yang terbuka (tidak diperban) 
harus dibasuh dengan air. Jika berbahaya maka luka tersebut dapat 

diusap dengan air. Jika hal tersebut tidak mungkin dilakukan, maka 

beralih kepada tayamum. Dan jika luka tersebut tertutup (diperban) 

maka harus diusap dengan air. Namun, jika hal tersebut tidak mungkin 

dilakukan, maka beralih kepada tayamum. Tidak disyaratkan mengikat 

(perban) dalam keadaan suci dan tidak ada batasan waktu dalam 

mengusap perban. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim 

At-Tuwaijiri 2.   

 

 Barangsiapa yang sama sekali tidak mendapatkan air atau debu, maka 

dia boleh mengerjakan shalat semampunya dan tidak wajib 

mengulangi shalatnya. Ini adalah pendapat Syaikh Shalih bin Ghanim 

As-Sadlan 2. 

 

 

Pembatal-pembatal Wudhu  

Pembatal-pembatal wudhu antara lain : 

 

1. Segala sesuatu yang keluar dari dubur dan qubul 

Segala sesuatu yang keluar dari dubur dan qubul baik berupa; benda 

padat, cair, angin, dan sebagainya, maka ini semua membatalkan wudhu. 

Dintara dalilnya adalah hadits dari ‟Ali bin Thalq y bahwa Rasulullah a 

bersabda; 

 

َْ٘ ِشْف  َي ِْ ْْ ِك  ثَُ ََلِر َك ًُ ُيِؼِذ ثَُ ََلرَ ِإَرث َكَغج أََحُذ ُْ َٝ   ْ َ َٞ َيَض ِْ   َك

”Apabila seseorang di antara kalian buang angin dalam shalat, maka 

hendaknya ia membatalkan shalat, berwudhu, dan mengulangi 

shalatnya.”
87

 

 

2. Tidur nyenyak 

Dari „Ali „ bin Abi Thalib y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 ْ  َ َٞ َيَض ِْ َّ َك َٗج  ْٖ َٔ ِٕ  َك َ٘ج َؼْي ُْ ِٚ ث ًَجُا ثُغُّي ِٝ 
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 HR. Abu Dawud : 468. 
87

 HR. Abu Dawud : 205. 
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”Pengikat dubur (adalah) kedua mata, maka barangsiapa yang tidur 

hendaklah ia berwudhu.”
88

 

 

Akan tetapi tidak semua tidur membatalkan wudhu. Tidur yang 

membatalkan wudhu adalah tidur yang sangat nyenyak sehingga hilang 

kesadaran dan jika ada yang keluar darinya, maka ia tidak merasakan. 

Diantara dalil bahwa tidur yang tidk nyenyak tidak membatalkan wudhu 

adalah riwayat dari Anas Ibnu Malik y, ia berkata; 

 

 َٕ ْٞ ُٓ ْٞ َْ َيُو َٕ عُ ْٞ ُٓ َ٘ج َْ َي َِ َع َٝ  
ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ ٍِ ثّلَِلِ َ  ْٞ َٕ أَْ َحجُح َسُع ج ًَ

 َٕ ْٝ َ ُؤ َٞ ََل َيَض َٝ  َٕ ْٞ ُِّي َكُيَ 
 

”Para sahabat Rasulullah a tidur, kemudian mereka bangkit shalat dan tidak 

berwudhu.”
89

  

 

3. Hilang akal kerena sakit (gila), pingsan, atau mabuk 

Ini adalah salah satu pembatal wudhu berdasarkan ijma‟. Karena 

hilangnya akal pada keadaan seperti ini lebih besar daripada tidur.  

 

4. Menyentuh kemaluan tanpa penghalang dan dengan syahwat 

Menyentuh kemaluan yang dapat membatalkan wudhu adalah 

menyentuh dengan menggunakan telapak tangan (batasan telapak tangan 

adalah dari ujung jari-jari hingga ke pergelangan tangan), baik itu dengan 

telapak tangan atau dengan punggung tangan. Dan menyentuh kemaluan 

tidak membatalkan wudhu selama tidak disertai dengan syahwat. Ini adalah 

pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taymiyyah dan Syikh Al-

Albani n. Diriwayatkan dari Busrah binti Shafwan y bahwa Rasulullah 

n bersabda; 

 

 ْ  َ َٞ َيَض ِْ ُٙ َك َش ًَ َظ َر َٓ  ْٖ َٓ 

 

”Barangsiapa menyentuh kemaluannya, maka hendaklah ia berwudhu”
90
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Dan dari Qais bin Thalq, dari bapaknya y, ia berkata; 

 

َظ  َٓ َٗج ِإَرث  َ ْ  أََحُذ َٞ َْ أََيَض َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ  َ 
ٍَ ثّلَِلِ ْٞ ٌَة َسُع ٍَ َسُ  َع َ

ْٝ َ َغُذىَ  َي أَ ْ٘ ِٓ َٞ َدْضَؼزٌة  ُٛ ج  َٔ ٍَ ِإَٗ ُٙ َهج َش ًَ  .َر

 

“Seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah a, ”Apakah harus berwudhu 

salah seorang diantara kami jika menyentuh kemaluannya?” Rasulullah a 

menjawab, ”Tidak karena ia hanya sepotong (daging) darimu atau  

tubuhmu.”
91

 

 

5. Memakan daging unta 

Memakan daging unta membatalkan wudhu. Ini adalah pendapat 

Ahmad, Ishaq, Abu Khaitsamah, Ibnul Mundzir, Ibnu Hazm, salah satu dari 

dua pendapat Asy-Syafi‟i, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul 

Islam Ibnu Taimiyyah n. Dalilnya adalah hadits dari Jabir bin Samurah 

y; 

 

 ِّ ْٞ ْٖ ُُُح ِٓ  ُ  َ َٞ َْ أَأََص َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ  َ 
ٍَ ثّلَِلِ ْٞ ٍَ َسُع َٕ َسُ َلًد َع َ أَ

 ِّ ْٞ ْٖ ُُُح ِٓ  ُ  َ َٞ ٍَ أََص َ ْ  َهج َٞ ْٕ ِؽْتَش َكََل َص ِإ َٝ   ْ َ َٞ ْٕ ِؽْتَش َكَض ٍَ ِإ ِْ َهج َ٘ ـَ ُْ ث
 َِ ِد ِّ ثْْلِ ْٞ ْٖ ُُُح ِٓ   ْ َ َٞ ْْ َكَض ََٗؼ  ٍَ َِ َهج ِد  ثْْلِ

 

”Bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah a, ”Apakah aku 

harus berwudhu (setelah makan) daging kambing?” Beliau menjawab, ”Jika 

engkau menghendaki berwudhu (silakan), jika engkau menghendaki tidak 

berwudhu (tidak apa-apa)” Orang tersebut bertanya lagi, ”Apakah aku 

harus berwudhu (setelah memakan) daging unta?” Beliau menjawab: ”Ya, 

engkau harus berwudhu (setelah memakan) daging unta.”
92

 

 

Berkata Imam an-Nawawi 5; 

“Pendapat ini (berwudhu karena memakan daging unta) lebih kuat dalilnya, 

walaupun jumhur menyalahinya.”  
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Catatan : 

 Memakan usus, hati, babat, atau sumsum unta juga membatalkan 
wudhu, karena hal tersebut sama dengan dagingnya. Untuk lebih 

berhati-hati, maka sebaiknya juga berwudhu sesudah minum atau 

makan kuah daging unta. 

  

 Adapun air susu unta tidak membatalkan wudhu, karena Rasulullah n 

pernah menyuruh suatu kaum minum air susu unta dan beliau tidak 

menyuruh mereka berwudhu sesudahnya. 

 

 Darah yang keluar dari dua jalan (qubul dan dubur) membatalkan 
wudhu, baik itu banyak atau sedikit. Sedangkan darah yang keluar dari 

bagian tubuh yang lain, seperti hidung, gigi, luka, dan sebagainya 

tidak membatalkan wudhu, baik itu sedikit maupun banyak. Dan inilah 

pendapat Malikiyah dan Syafi‟iyah. Diantara dalil tentang tidak 

batalnya wudhu karena keluarnya darah dari selain dua jalan (qubul 

dan dubur) adalah sebagaimana disebutkan dalam suatu riwayat bahwa 

„Ubad bin Basyar y (seorang sahabat Anshar), yang di panah ketika 

beliau berjaga di lereng gunung, darahnya bercucuran namun beliau 

tetap meneruskan shalatnya.
93

  

 

 Apabila seseorang menyentuh duburnya, maka hal itu tidak 
membatalkan wudhu karena tidak adanya dalil yang melarangnya dan 

pada dasarnya adalah boleh, karena dubur tidak dinamakan kemaluan. 

Maka tidak sah menyamakannya dengan kemaluan, karena tidak 

adanya alasan menggabungkan larangan keduanya. Ini adalah 

pendapat Syaikh Abu Malik Kamal 2. 

 

 Menyentuh wanita tanpa penghalang tidak membatalkan wudhu. Ini 
adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-

‟Utsaimin 5. Diantara dalil bahwa bersentuhan dengan wanita tidak 

membatalkan wudhu adalah riwayat dari Aisyah i, ia berkata; 

 

ِسْ ََلَي ِك   َٝ  َْ َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ  َ 
ٍِ ثّلَِلِ ْٞ َٖ َيَذْي َسْع ُّ َدْي َٗج ُش أَ ْ٘ ًَ

َُْش  ج َهج َٔ ُٜ َّ َدَغْ ُض ََِ  َكِئَرث َهج ِْٗ  َكَوَذْضُش ِسْ  َض َٔ ِٚ َكِئَرث َعَجَذ َؿ ِض َِ ِهْذ
َ جِدْي ُ  َٓ ج  َٜ َُْيَظ ِكْي ِتزٍس  َٓ ْٞ ُس َي ْٞ ُذُي ُْ ث َٝ 
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“Suatu ketika aku tidur dihadapan Rasulullah a, sedangkan kedua 

kakiku ada disebelah kiblat beliau (ditempat sujud). Jika beliau sujud, 

beliau merabaku dengan tangannya, maka aku lipatkan kedua kakiku, 

jika aku berdiri, maka luruskan kembali keduanya,” Aisyah berkata, 

“(Waktu itu) dirumah-rumah belum ada lentera.”
94

  

 

Berkata Ibnu Qudamah 5; 

”Sesungguhnya semata-mata menyentuh saja tidak membatalkan 

wudhu, akan tetapi (wudhunya) bisa batal jika sampai keluar madzi 

atau mani.”
95

 

 

 Apabila seseorang yakin bahwa ia telah berwudhu, lalu ragu-ragu 
apakah apakah ia sudah batal atau belum, maka ia harus berpegang 

pada apa yang ia yakini (yaitu suci) sehingga ia tidak wajib berwudhu 

lagi, karena yang yakin adalah sudah berwudhu, sedang batalnya 

masih diragukan. Hal ini merupakan salah satu bentuk penerapan dari 

qaidah fiqhiyyah;  

 

ٍُ ِدجَُؾِي  ْٝ ُٖ ََل َيُض َيِوْي ُْ  ثَ

 

”Sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan” 

 

Qaidah ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah 

y berkata bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

 ِٚ ْي َِ ََ َػ ٌَ ِٚ َؽْيتًدج َك َْؽ ِ٘ ْْ ِك  َدْ  ًُ َ َذ أََحُذ َٝ ُٚ َؽْ اٌة :  ِإَرث  ْ٘ ِٓ أََ َشَػ 
ّْ ََل  ج؟أَ ْٝ َيِجَذ ِسْيحًد صًدج أَ ْٞ َغ َ  َٔ ْغِجِذ َحَض٠ َيْغ َٔ ُْ َٖ ث ِٓ  َٖ   َكََل َيْخُشَ 

 

“Apabila seseorang di antara kalian merasakan sesuatu dalam 

perutnya, kemudian ia ragu-ragu apakah dia mengeluarkan sesuatu 

(angin) atau tidak, maka janganlah sekali-kali ia keluar dari masjid 

kecuali ia mendengar suara atau mencium bau(nya).”
96
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Hal-hal yang Mewajibkan Untuk Berwudhu 

Hal-hal yang mewajibkan untuk berwudhu antara lain : 

 

1. Shalat 

Sebagaimana firman Allah q; 

ثَيج ْٞ ُِ ٠َُ ثَُ ََلِر َكجْؿِغ ْْ ِإ ُض ْٔ ث ِإَرث ُه ْٞ ُ٘ َٓ   َٖ ج ثَُِزْي َٜ ْْ أَيُّي ٌُ أَْيِذَي َٝ  ْْ ٌُ َٛ ْٞ  ُ ُٝ
 ْْ ٌُ ِع ْٝ ث ِدُشُا ْٞ َغُح ْٓ ث َٝ َشثِكِن  َٔ ُْ ٠َُ ث ِٖ ِإ ْؼَذْي ٌَ ُْ ٠َُ ث ْْ ِإ ٌُ َِ أَْسُ  َٝ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan 

shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan 

usaplah kepalamu dan (basuhlah) kakimu sampai dengan kedua mata 

kaki.”
97

  

 

Dan juga hadits dari Anas bin Malik y ia berkata, aku mendengar 

Rasulullah a bersabda; 

 

سٍس  ْٞ ُٜ ـَْيِش َ  َُ ثّلَِلَ َ ََلرًد ِد  ََل َيْوَذ

 

”Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci (berwudhu).”
98

 

 

2. Thawaf disekitar Ka’bah 

Nabi a bersabda; 

 

 َّ ََل ٌَ ُْ ِٚ ث َٕ ثّلَِلَ أََدجَا ِكْي َذْيِش َ ََلرٌة ِإََل أَ ُْ ثُف ِدج َٞ  .ثَُ َ

 

“Thawaf di baitullah adalah shalat. Hanya saja Allah memperbolehkan 

berbicara didalamnya.”
99

  

 

Catatan : 

Seorang yang berhadats kecil diperbolehkan menyentuh mushaf. 

Namun menyentuh mushaf dengan berwudhu adalah lebih utama. 

Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani 5; 

”Membaca Al-Qur‟an tanpa berwudhu adalah suatu perkara yang 

dibolehkan, karena tidak ada suatu nash dalam Al-Kitab (Al-Qur‟an) 

ataupun Sunnah yang melarang membaca Al-Qur‟an tanpa bersuci.”
100
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Hal-hal yang Disunnahkan Untuk Berwudhu 

Hal-hal yang disunnahkan untuk berwudhu antara lain : 

 

1. Ketika berdzikir dan berdoa kepada Allah q 

Diantara dalilnya adalah hadits Al-Muhajir bin Qunfudz y; 

 

ْْ َيُشْد  َِ َ  ُ َك َٞ َٞ َيَض ُٛ َٝ  َْ َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ  َ 
ٍِ ثّلَِلِ ْٞ ٠َِ َسُع َْ َػ َِ ُٚ َع أََٗ

ْيَي ِإََل أَِّٗ   َِ ْٕ أَُسَد َػ ْ  أَ ِ٘ َْ٘ؼ ْٔ ْْ َي َُ  ُٚ ٍَ ِإَٗ َهج َٝ  ِٚ ْي َِ َ  َ َكَشَد َػ َٞ ِٚ َحَض٠ َص ْي َِ َػ
جَسرٍس  َٜ  َ ٠َِ ًَُش ثّلَِلَ ِإََل َػ ْٕ أَْر ُش أَ ْٛ ِش ًَ. 

 

”Bahwa ia mengucapkan salam kepada Rasulullah a, dan beliau sedang 

berwudhu, Nabi a tidak menjawabnya hingga beliau (selesai) berwudhu, 

kemudian menjawabnya dan bersabda, ”Sesungguhnya tidak ada yang 

menghalangiku untuk menjawab salammu, hanya saja aku tidak suka 

menyebut Nama Allah kecuali dalam kedaan suci.”
101

 

 

Berwudhu dalam keadaan tersebut tidak wajib, tetapi sunnah. Hal ini 

berdasarkan hadits ‟Aisyah i ia berkata; 

 

 ِٚ ِٗ ِ أَْحَيج َّ ًُ  ٠َِ ًُُش ثّلَِلَ َػ َْ َيْز َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ َٕ ثَُِ٘ذ ُّي َ  ج ًَ 

 

”Nabi a selalu berdzikir kepada Allah dalam setiap keadaan.”
102

  

 

2. Ketika hendak tidur 

Sebagaimana diriwayatkan dari Al-Bara‟ bin Azib y, beliau berkata, 

Nabi a bersabda; 

 

َي  ٠َِ ِؽّوِ َْ ثْ َ ِجْغ َػ َِ ََلِر عُ
ُِ َاَى  ْٞ  ُ ُٝ   ْ َ َٞ ْضَجَؼَي َكَض َٓ ِإَرث أََصْيَش 

 َْ َْ ُه ِٖ عُ َٔ  ثْاَْي
 

”Jika engkau mendatangi tempat berbaringmu (hendak tidur), maka 

berwudhulah seperti wudhumu ketika (akan) shalat. Kemudian 

berbaringlah di atas sisi (tubuh)mu yang kanan. Lalu Katakanlah, 
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ِشْي  ْٜ َجْ ُس َ  ُْ أَ َٝ َُْيَي  ِشْي ِإ ْٓ ْ ُش أَ َٞ َك َٝ َُْيَي  ْ  ِإ ِٜ  ْ َٝ ُش  ْٔ َِ َْ أَْع ُٜ َِ ثَُ
 َْ ُٜ َِ َُْيَي ثَُ َي ِإََل ِإ ْ٘

ِٓ َْ٘ج٠  َٓ ََل  َٝ َج َ  ِْ َٓ َُْيَي ََل  َذزًد ِإ ْٛ ْس َٝ َُْيَي َسْؿَذزًد  ِإ
َش  ِْ َي ثَُِزْي أَْسَع َِ٘ذّيِ ِد َٝ َش  ُْ َض ْٗ َضجِدَي ثَُِزْي أَ ٌِ ُش ِد ْ٘ َٓ   

 

(Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepada-Mu, aku menyerahkan urusanku 

kepada-Mu, aku menyandarkan punggungku kepada-Mu, karena berharap 

(mendapatkan rahmat-Mu) dan takut terhadap (siksaan-Mu). Tidak ada 

tempat perlindungan dan penyelamatan dari (ancaman)-Mu, kecuali 

kepada-Mu.Ya Allah, aku beriman terhadap kitab yang telah Engkau 

turunkan, dan (kebenaran) Nabi-Mu yang telah Engkau utus.) 

 

 ِٚ ُْ ِد َِ ٌَ ج َصَض َٓ َٖ  ِ َش  ُٜ ِْ ثَ َؼ َٝ ِلْ َشِر  ُْ ٠َِ ث َْٗش َػ ِضَي َك َ َِ َُْي  ْٖ ِٓ َش  َٓ  ْٕ  َكِئ
 

Apabila Engkau meninggal dunia di waktu (tidur)mu (tersebut), maka 

engkau akan meninggal dunia di atas fitrah (agama Islam). Jadikanlah (doa 

ini) sebagai akhir dari perkataamu” 

 

ُش  ـْ َِ ج َد َٔ َِ َْ َك َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ َِ  ثَُِ٘ذّ ِ َ  ج َػ َٜ ٍَ َكَشَدْدصُ  َهج
 

Berkata Al-Bara‟ bin Azib y, ”Aku terus mengulang (untuk menghafal)nya 

dihadapan Nabi a. Ketika aku telah sampai pada bacaan, 

 

َُْش  َض ْٗ َضجِدَي ثَُِزْي أَ ٌِ ُش ِد ْ٘ َٓ   َْ ُٜ َِ  ثَُ
 

(Aku beriman terhadap kitab yang telah Engkau turunkan.) 

 

َُِي  ْٞ َسُع َٝ ُش  ِْ  ُه
 

Aku mengatakan, (Dan Rasul-Mu (yang telah Engkau utus.) 

 

َش  ِْ َي ثَُِزْي أَْسَع َِٗذّيِ َٝ ٍَ ََل   َهج
Beliau lantas bersabda, “Tidak, (Nabi-Mu yang telah Engkau utus.)”

103
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3. Orang yang junub ketika hendak makan, minum, atau tidur 

Diriwayatkan dari ‟Aisyah i, beliau berkata; 

 

 ْٝ ََ أَ ًُ ْٕ َيْ  ج َك ََسثَد أَ َٕ ُ ُ٘ذًد ج ًَ َْ ِإَرث  َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ  َ 
ٍُ ثّلَِلِ ْٞ َٕ َسُع ج ًَ

َُِِ ََلرِ   ُٙ َا ْٞ  ُ ُٝ  َ  َ َٞ َّ َص َ٘ج  .َي

 

”Ketika Rasulullah a dalam keadaan junub dan beliau hendak makan atau 

tidur, maka beliau berwudhu sebagaimana wudhu untuk shalat.”
104

  

 

Berkata Syaikh Bin Baz 5; 

”Rasulullah a ketika sedang junub, lalu ingin tidur, beliau mandi terlebih 

dahulu. Dan masalah orang junub (yang) hendak tidur ini ada tiga 

kemungkinan : 

 Seseorang tidur tanpa wudhu dan tanpa mandi, maka ini makruh dan 
menyelisihi Sunnah. 

 Seseorang beristinja‟ dan berwudhu sebagaimana wudhu untuk shalat 

kemudian tidur, maka ini diperbolehkan. 

 Seseorang berwudhu dan mandi terlebih dahulu kemudian tidur, maka 
ini adalah yang sempurna.” 

 

4. Karena ingin mengulangi jima’ 

Diriwayatkan dari Abu Sa‟id Al-Khudri y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

 ْ  َ َٞ َيَض ِْ َد َك ْٞ ْٕ َيُؼ َْ أََسثَد أَ ُٚ عُ َِ ْٛ ْْ أَ ًُ  ِإَرث أََص٠ أََحُذ

 

”Apabila seseorang di antara kalian mendatangi istrinya (jima‟) kemudian 

ingin mengulanginya, maka hendaklah ia berwudhu.”
105

 

 

Adapun untuk mandi junub, diperbolehkan seorang beberapa kali 

jima‟ cukup dengan sekali mandi. Hal ini berdasarkan hadits dari Anas y; 

 

ثِحذٍس  َٝ ٍَس  ـُْغ ِٚ ِد َِٗغجِة  ٠َِ ُف َػ ْٞ َٕ َي ُ ج ًَ  َْ َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ َٕ ثَُِ٘ذَ  َ   أَ

 

”Sesungguhnya Nabi a mengelilingi istri-istrinya dengan sekali mandi.”
106
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5. Karena memakan makanan yang tersentuh api (dibakar) 

Hal ini sebagaimana hadits dari Abu hurairah y ia berkata, Aku 

mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

َغِش ثَُ٘جسُ  َٓ ج  َٔ ِٓ ث  ْٝ َ ُؤ َٞ  .َص

 

”Berwudhulah karena memakan makanan yang tersentuh api.”
107

 

 

Perintah dalam hadits diatas mengandung arti anjuran, karena ada hadits lain 

yang memalingkannya dari makna wajib. Diantaranya adalah hadits Ja‟far 

bin ‟Amru bin Umayyah y; 

 

 ُٚ َْ أََٗ َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ  َ 
ٍِ ثّلَِلِ ْٞ ٠َِ َسُع َذ َػ َٜ ُٚ َؽ ٠َِ أَِدْ  أََٗ ُذ َػ َٜ أَْؽ

 ْ  َ َٞ ْْ َيَض َُ َٝ  ٠َِ  َ َْ ج َؿَيَشِس ثَُ٘جُس، عُ َٔ
ِٓ ج  ًٓد ََ َ َؼج ًَ  .أَ

 

“Aku bersaksi bahwa ayahku pernah melihat Rasulullah a memakan 

makanan yang tersentuh api, kemudian beliau shalat dan tidak 

berwudhu.”
108

  

 

Hal ini menunjukan bahwa disunnahkannya wudhu setelah memakan daging 

yang tersentuh api, bukan wajib. 

 

6. Setiap akan shalat (walaupun wudhunya belum batal) 

Sebagaimana hadits Abu Hurairah y beliau berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

 ِ َّ ًُ َغ  َٓ َٝ اٍس  ْٞ  ُ ُٞ ِ َ ََلرٍس ِد َّ ًُ َذ  ْ٘ ْْ ِػ ُٜ ْشصُ َٓ ِض  َاَ َٓ ٠َِ أُ ْٕ أَُؽَن َػ ََل أَ ْٞ َُ
ثىٍس  َٞ اٍس ِدِغ ْٞ  ُ ُٝ. 

 

”Seandainya tidak memberatkan umatku, sungguh akan aku perintah 

mereka untuk berwudhu setiap akan shalat dan bersiwak setiap akan 

berwudhu.”
109
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7. Setiap kali berhadats 

Dari Abu Hurairah y, bahwasanya Rasulullah a berkata kepada Bilal 

y setelah shalat Shubuh; 

 

َلَؼزًد َكِئِّٗ   ْ٘ َٓ  ِّ ْعََل َذَى ِك  ثْْلِ ْ٘ ُٚ ِػ َض ِْ ِٔ ٍَس َػ َٔ ِ٘  ِد َْسَ ٠ َػ ٍُ َحَذَع َيج ِدََل
ُش  ِْ ِٔ ج َػ َٓ  ٍُ ٍَ ِدََل َجَِ٘ز َهج ُْ َٖ َيَذَي ِك  ث ْيَي َدْي َِ َْٗؼ َز َ ْؾُق  َِ ْي َِ ْؼُش ثُ ِٔ َع
ج  ًّٓي ث َصج سًد ْٞ ُٜ ُش َ  َٜ ْٖ ثَِّٗ  ََل أََصَ  ِٓ َلَؼزًد  ْ٘ َٓ ِذي  ْ٘ ِّ أَْسَ ٠ ِػ ْعََل َلًد ِك  ثْْلِ َٔ َػ
  ُِ َضَخ ثّلَِلُ  ًَ ج  َٓ ِس  ْٞ ُٜ َُِي ثُ َ ْيُش ِدَز َِ جسٍس ِإََل َ  َٜ َٗ ََل  َٝ ٍَس  َُْي  ْٖ ِٓ ِكْ  َعجَػِز 

  َ ِِّ ْٕ أَُ   .ثَ

”Wahai Bilal, kebarkanlah kepadaku sebuah amalan yang paling engkau 

harapkan didalam Islam, karena sesungguhnya aku mendengar suara 

sandalmu dihadapanku di Surga?” Bilal y menjawab, ”Tidak ada sebuah 

amal yang paling aku harapkan melainkan tidaklah aku bersuci pada waktu 

malam atau siang, kecuali aku melakukan shalat setelahnya sebanyak 

raka‟at yang telah Allah tetapkan untukku.”
110

 

 

8. Setelah muntah 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits dari Abu Darda‟ y; 

 

 َ  َ َٞ َْ َهجَا َك َْكَ َش َكَض َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ  َ 
ٍَ ثّلَِلِ ْٞ َٕ َسُع  أَ

 

Bahwasanya Nabi a muntah lalu beliau berbuka dan berwudhu.”
111
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MENGUSAP KHUF 
 

 

Diantara bentuk kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-Nya 

adalah disyari‟atkannya mengusap khuf sebagai pengganti membasuh kedua 

kaki ketika berwudhu. Khuf adalah sepatu yang menutupi mata kaki. 

Berkata Imam An-Nawawi 5; 

”Ulama yang diperhitungkan dalam ijma‟ (mu‟tabar) telah sepakat tentang 

bolehnya mengusap khuf dalam safar maupun menetap. Baik itu untuk suatu 

kebutuhan ataupun tidak. Bahkan boleh bagi perempuan yang senantiasa 

berada dalam rumahnya. Demikian orang yang lumpuh yang tidak bisa 

berjalan.”
112

 

 

Termasuk dalam pembahasan ini adalah diperbolehkannya mengusap 

kaos kaki dan surban. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Al-

Mughirah bin Syu‟bah y; 

 

 ِٖ َسَدْي ْٞ َج ُْ ٠َِ ث َغَ  َػ َٓ َٝ  َ  َ َٞ َْ َص َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ  َ 
ٍَ ثّلَِلِ ْٞ َٕ َسُع أَ

 ِٖ ْي َِ َؼ ثُِّ٘ َٝ. 
 

”Rasulullah a (pernah) berwudhu dan beliau mengusap kaos kaki dan 

sandalnya.”
113

  

 

Dan dari Al-Mughirah bin Syu‟bah, dari bapaknya y; 

 

َٕ ثَُِ٘ذَ   َْ أَ َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ  َ ٠َِ َػ َٝ  ِٚ ُّ َسأَِع َوَذ ُٓ َٝ  ِٖ ُخَلْي ُْ ٠َِ ث َغَ  َػ َٓ
 ِٚ ِض َٓ ج َٔ  ِػ

 

”Sesungguhnya Nabi a mengusap kedua khufnya, bagian depan kepalanya, 

dan bagian atas surbannya.”
114
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Syarat-syarat Diperbolehkannya Mengusap Khuf 

Syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam mengusap khuf adalah : 

 

1. Khuf yang dipakai harus suci dan dipakai dalam keadaan suci (sudah 

memiliki wudhu terlebih dahulu) 

Dalil bahwa khuf yang dipakai harus suci adalah hadits yang 

diriwayatkan dari Abu Sa‟id Al-Khudri y, Ia berkata; 

 

 ِٚ ْي َِ َْٗؼ َغ  َِ ِٚ ِإْر َ  ِِّ  ِد َْ َحجِد َْ يَُ  َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ  َ 
ٍُ ثّلَِلِ ْٞ ج َسُع َٔ َ٘ َدْي

ج َهَض٠  َٔ َِ ، َك ْْ ُٜ َُ َِٗؼج ث  ْٞ َو ُْ ُّ أَ ْٞ َو ُْ َُِي ث ج َسأَٟ َر َٔ َِ ، َك ِٙ ْٖ َيَغجِس ج َػ َٔ ُٜ َ َؼ َٞ َك
 ٍَ ُٚ َهج َْ َ ََلصُ َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ  َ 

ٍُ ثّلَِلِ ْٞ ٠َِ :  َسُع ْْ َػ ٌُ َِ َٔ ج َح َٓ
ث ْٞ ؟ َهجُُ ْْ ٌُ ُِ َِٗؼج  ْْ ٌُ َوجِة ُْ ٍَ :  ِإ َ٘ج، َكَوج َُ َِٗؼج َ٘ج  َوْي ُْ ْيَي َك َ َِ َْٗؼ َوْيَش  ُْ َ٘جَى أَ َسأَْي

 َْ َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ ٍُ ثّلَِلِ َ  ْٞ َْ :  َسُع َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ  َ ََ َٕ َ ْذِشْي ِإ
ث ج َهَزسًد َٔ ِٜ َٕ ِكْي ِْٗ  أَ ِْٗ  َك َْ ِذْش ٍَ  أََصج َهج َٝ ٍَ أََرٟ،  ْٝ َهج ٠َُ : أَ ْْ ِإ ًُ ِإَرث َ جَا أََحُذ

 ِ َّ ُُِيَ  َٝ  ُٚ َغَح ْٔ َي ِْ ْٝ أََرٟ َك ث أَ ِٚ َهَزسًد ْي َِ َْٗؼ ْٕ َسأَٟ ِكْ   ْ٘ظُْش، َكِئ َي ِْ ْغِجِذ َك َٔ ُْ ث
ج َٔ ِٜ  .ِكْي

 

“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.”
115
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Dan dalil tentang memakai khuf dalam keadaan suci adalah hadits 

‟Urwah bin Mughirah y dari Bapaknya, ia berkata; 

 

 ِٚ ِضَع ُ َلْي ْٗ ْيُش ِاَ َٞ ْٛ َْ ِك  َعَلشٍس َك َ َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ َغ ثَُِ٘ذّ ِ َ  َٓ ُش  ْ٘ ًُ
ج َٔ ِٜ ْي َِ َغَ  َػ َٔ ِٖ َك َشَصْي ِٛ ج َ ج َٔ ُٜ ُض ِْ ج َكِئِّٗ  أَْدَ  َٔ ُٜ ٍَ َدْػ  .َكَوج

 

”Aku pernah bersama Nabi a ketika beliau berwudhu aku membungkuk 

untuk melepas kedua sepatunya. Lalu beliau bersabda, ”Biarkanlah 

keduanya karena aku mengenakannya dalam keadaan suci (berwudhu).” 

Kemudian beliau mengusap bagian atas keduanya.”
116

 

 

2. Mengusap khuf hanya dibolehkan untuk menghilangkan hadats kecil 

Tidak ada perbedaan pendapat di dalam masalah ini. Hal ini 

berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Shafwan bin Assal y ia berkata; 

 

ِضَع  ْ٘ َٗ ْٕ ََل  ث أَ ًَُ٘ج َعَلشًد َٗج ِإَرث  ُش ُٓ َْ َيْ  َِ َع َٝ  
ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ ٍُ ثّلَِلِ َ  َٕ َسُعٞ ج ًَ

ٍّس  ْٞ َٗ َٝ ٍٍس  ْٞ َد َٝ ْٖ َؿجِة ٍس  ِٓ  ْٖ ٌِ َُ َٝ َ٘جَدزٍس   َ ْٖ ِٓ َٖ ِإََل  ُٜ َي ُِ ََُيج َٝ ٍّس  َ٘ج َعََلَعَز أَيَج ِ َلجَك
 

”Nabi a memerintahkan kami, jika kami sedang bepergian untuk tidak 

melepas sepatu kami selama tiga hari tiga malam, karena buang air besar, 

kencing, dan tidur, kecuali karena janabat.”
117

  

 

3. Mengusap khuf sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan 

Mengusap khuf dapat dilakukan maksimal selama sehari semalam bagi 

orang mukim (menetap) dan tiga hari tiga malam bagi musafir. Dari Ali bin 

Abi Thalib y ia berkata; 

 

َغجِكِش  ُٔ ِْ ُِ  َٖ ُٜ َي ُِ ََُيج َٝ ٍّس  َْ َعََلَعُز أَيَج َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ  َ 
ٍُ ثّلَِلِ ْٞ ََ َسُع َ َؼ

 ِْ ِوْي ُٔ ِْ ُِ زًد  َِ َُْي َٝ ج  ًٓد ْٞ َي َٝ 
 

”Rasulullah a telah menetapkan tiga hari tiga malam bagi orang musafir 

dan sehari semalam bagi orang mukim.”
118
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Permulaan penetapan perhitungan untuk mengusap khuf dimulai sejak 

pertama kali mengusap (setelah berhadats), bukan pada awal memakai khuf. 

Ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hambal, Al-Auza‟i, An-Nawawi, 

Ibnul Mundzir, dan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‟Utsaimin n. 

 

Maka seandainya seorang berwudhu pada waktu Shalat Zhuhur, lalu ia 

memakai khufnya pada jam dua belas (setelah Shalat Zhuhur), dan ia tetap 
suci hingga jam tiga sore (Ashar), kemudian ia berhadats, dan ia tidak 

berwudhu kecuali pada jam empat sore (setelah Ashar), dengan mengusap 

khufnya. Maka ia boleh mengusap khufnya hingga jam empat Ashar esok 

hari, jika ia bermukim atau hari keempat jika ia musafir. 

 

Catatan : 

 Apabila seorang membuka khuf atau kaos kaki setelah batal 

wudhunya, maka ia harus mengulangi wudhunya dengan membasuh 

kedua kakinya (tidak boleh hanya di usap saja). 

 

 Apabila seseorang mengusap khuf di perjalanan selama satu hari 
kemudian ia memasuki daerahnya sendiri, maka ia dapat melanjutkan 

jangka waktu mengusap khuf bagi orang mukim (sehari semalam). 

Dan apabila orang mukim berangkat bepergian sementara telah 

mengusap khufnya selama satu hari, maka ia dapat melanjutkan jangka 

waktu mengusap khuf bagi orang musafir (tiga hari tiga malam). Ini 

adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

  

 Habisnya waktu mengusap khuf bukan berarti batalnya wudhu. 
Sehingga jika waktunya sudah habis dan seorang telah membuka khuf, 

sedangkan wudhunya belum batal, maka ia diperbolehkan untuk 

melakukan shalat dengan wudhu itu, karena hal itu (membuka khuf) 

tidak membatalkan wudhu. Ini adalah pendapat Al-Hasan Al-Bashri, 

‟Atha‟, Ibnu Hazm, An-Nawawi, Ibnul Mundzir, dan Syaikhul Islam 

Ibnu Taimiyyah n. 

 

 Diperbolehkan mengusap khuf yang koyak/lubang, selama masih bisa 

dipakai berjalan dan selama benda itu masih bisa dinamakan sebagai 

khuf. Karena bolehnya mengusap khuf berlaku umum, termasuk untuk 

semua yang dapat dinamakan sebagai khuf. Ini adalah pendapat Ats-

Tsauri, Ishaq, Abu Tsaur, Ibnu Hazm, Ibnul Mundzir, dan Syaikhul 

Islam Ibnu Taimiyyah n.  
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Tata Cara Mengusap Khuf  

Tata cara mengusap khuf adalah dengan memasukkan tangan kanan ke 

air, lalu mengusapkan tangan kanan tersebut ke bagian atas khuf yang 

kanan. dimulai dari ujung jari sampai mata telapak kaki dengan sekali 

usapan, tanpa mengusap bagian bawah dan belakangnya. Kemudian 

memasukkan tangan kiri ke air, lalu mengusapkan tangan kiri tersebut ke 

bagian atas khuf yang kiri. dimulai dari ujung jari sampai mata telapak kaki 

dengan sekali usapan, tanpa mengusap bagian bawah dan belakangnya. 

Diriwayatkan dari Ali y, ia berkata; 

 

َهْذ  َٝ  ُٙ ْٖ أَْػََل ِٓ ْغِ   َٔ ُْ ٠َُ ِدج ْٝ ُخّقِ أَ ُْ َُ ث َٕ أَْعَل ج ٌَ َُ ُٖ ِدجَُشْأِي  ْي َٕ ثُّذِ ج ًَ  ْٞ َُ
 ِٚ ِش ُ َلْي ِٛ ٠َِ َ ج َغُ  َػ ْٔ َْ َي َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ  َ 

ٍَ ثّلَِلِ  .َسأَْيُش َسُعٞ
 

“Seandainya agama itu (cukup) dengan akal, maka bagian bawah khuf lebih 

utama untuk diusap daripada bagian atasnya. Aku benar-benar melihat 

Rasulullah a mengusap bagian atas kedua khuf nya.”
119

  

 

Dan diriwayatkan dari Mughirah bin Syu‟bah y, ia berkata; 

 

 َْ َ  َ عُ َٞ َْ َ جَا َحَض٠ َص ٍَ عُ َْ َدج َِ َع َٝ  
ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ ٍَ ثّلَِلِ َ  ْٞ َسأَْيُش َسُع

ُيْغَشٟ  ُْ ُٙ ث َيَذ َٝ  ِٖ َٔ ِٚ ثْاَْي ٠َِ ُ ّلِ ٠َ٘ َػ ْٔ ُي ُْ ُٙ ث َ َغ َيَذ َٝ َٝ  ِٚ ٠َِ ُ َلْي َغَ  َػ َٓ
ْٗظُُش  ًَ َِّٗ  أَ ثِحَذرًد َحَض٠  َٝ ْغَحزًد  َٓ ج  َٔ ُٛ َغَ  أَْػََل َٓ  َْ  ثْاَْيَغِش عُ

ِٚ ٠َِ ُ ّلِ َػ
 ِٖ ُخَلْي ُْ ٠َِ ث َْ َػ َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ  َ 

ٍِ ثّلَِلِ ْٞ ٠َُ أََ جِدِغ َسُع  .ِإ

 

”Aku melihat Rasulullah a telah buang air kecil, kemudian beliau datang 

berwudhu, lalu beliau mengusap kedua khufnya. (Dengan cara) meletakkan 

tangannya yang kanan di atas khufnya yang kanan. Dan meletakkan tangan 

kirinya di atas khufnya yang kiri. Kemudian beliau mengusap bagian atas 

keduanya dengan satu kali usapan. Hingga seolah-olah aku melihat jari-

jemari Rasulullah a di atas khuf(nya).”
120
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Tata Cara Mengusap Surban  

Rasulullah a mencontohkan bahwa bagi orang yang memakai surban, 

maka dibolehkan untuk tidak membukanya saat berwudhu, selama surban 

tersebut tidak bernajis. Sebaiknya surban tersebut dipakai dalam keadaan 

suci (dari hadats). Adapun cara mengusap surban adalah dengan mengusap 

bagian atas surbannya, atau dengan cara mengusap ubun-ubun lalu 

dilanjutkan dengan mengusap bagian atas surbannya. Diriwayatkan dari 

Ibnul Mughirah, dari bapaknya y; 

َٕ ثَُِ٘ذَ   َْ أَ َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ  َ ٠َِ َػ َٝ  ِٚ ُّ َسأَِع َوَذ ُٓ َٝ  ِٖ ُخَلْي ُْ ٠َِ ث َغَ  َػ َٓ
 ِٚ ِض َٓ ج َٔ  ِػ

”Sesungguhnya Nabi a mengusap kedua khufnya, bagian depan kepalanya, 

dan bagian atas surbannya.”
121

  

 

Dan diriwayatkan dari Ibnu Mughirah y; 

ِز  َٓ ج َٔ ِؼ ُْ ٠َِ ث َػ َٝ  ِٚ َ٘جِ َيِض َغَ  ِد َٔ َ  َ َك َٞ َْ َص َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ َٕ ثَُِ٘ذَ  َ  أَ
 ِٖ ُخَلْي ُْ ٠َِ ث َػ َٝ. 

”Bahwa Nabi a berwudhu lalu beliau mengusap ubun-ubunnya dan bagian 

atas surbannya dan bagian atas kedua sepatunya.”
122

  

 

Catatan : 

 Adapun peci/kopiah/songkok bukan termasuk surban, sebagaimana 
dijelaskan oleh para imam dan tidak boleh diusap diatasnya saat 

berwudhu seperti layaknya surban. Alasannya ketidakbolehannya 

adalah karena : 

 Peci/kopiah/songkok diluar kebiasaan dan juga tidak menutupi 

seluruh kepala. 

 Tidak ada kesulitan bagi seseorang untuk melepaskannya. 

 

 Bagi muslimah yang memakai kerudung/jilbab diperbolehkan 
mengusap sebagian kecil dari rambut bagian depan dan bagian atas 

kerudungnya. Karena Ummu Salamah p (salah satu isteri Nabi a) 

pernah mengusap jilbabnya. Hal ini sebagai qiyas dengan apa yang 

dilakukan oleh kaum laki-laki yang diperolehkan untuk mengusap 

diatas imamah (surban). Dan dalam mengusap kerudung tidak dibatasi 

dengan waktu tertentu. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal. 
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MANDI 
 

 

Mandi adalah mengguyur seluruh tubuh dengan air suci dengan cara 

tertentu.  

 

Hal-Hal yang Mewajibkan Mandi 

Hal-hal yang mewajibkan mandi adalah : 

 

1. Keluar mani dengan syahwat, baik dalam keadaan tidur atau terjaga  

Sebagaimana firman Allah q; 

 

ث ْٝ ُش َٜ ج َكج َ ْْ ُ ُ٘ذًد ُض ْ٘ ًُ  ْٕ ِإ َٝ 

 

“Dan jika kalian junub, maka mandilah”
123

  

 

Dan hadits dari Abu Said Al-Khudri y bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

ج َٔ جاِ  ِإَٗ َٔ ُْ َٖ ث ِٓ جُا  َٔ ُْ  ث

 

“Sesungguhnya air (mandi) itu disebabkan dari(keluarnya) air (mani)”
124

 

 

2. Bertemunya dua khitan, meskipun tidak keluar air mani 

Bertemu disini maksudnya ialah masuknya kepala kemaluan suami 

kedalam kemaluan isteri. Hal ini sebagaimana hadits Abu Hurairah y dari 

Nabi a beliau bersabda; 

 

 َُ ـُْغ ُْ َ َخ ث َٝ ج َكَوْذ  َٛ َذ َٜ  َ َْ ج ثْاَْسَدِغ عُ َٜ َٖ ُؽَؼِذ ََِظ َدْي ْْ )ِإَرث َ  َُ  ْٕ ِإ َٝ
 ٍْ ِض ْ٘  (يُ

 

“Jika seorang (suami) telah duduk diantara keempat cabang (isterinya), 

kemudian ia membuat kepayahan (menggaulinya), maka wajiblah mandi, 

meskipun tidak keluar (air mani).”
125
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Berkata Imam An-Nawawi 5; 

“Makna hadits ini bahwasanya wajibnya mandi tidak terbatas hanya pada 

keluarnya mani, tetapi kapan tenggelam kemaluan laki-laki dalam kemaluan 

wanita, maka wajib atas keduanya untuk mandi.”
126

 

 

3. Berhentinya darah haidh dan nifas 

Sebagaimana hadits dari „Aisyah i, Nabi a bersabda; 

 

 َّ ِي ثَُذ ْ٘ ْ  َػ ِِ ِإَرث أَْدَدَشْس َكجْؿِغ َٝ َِْش َحْيَضُضِي َكَذِػ  ثَُ ََلَر  َكِئَرث أَْهَذ
 ِِّ  َ ّْ  عُ

“Jika masa haidhmu datang, maka tinggalkanlah shalat. Dan jika ia pergi, 

maka mandilah engkau, (bersihkanlah) darah (tersebut) dan lakukanlah 

shalat.”
127

 

 

Adapun nifas, maka ia hukumnya sama seperti haidh menurut ijma‟. 

Berkata Imam An-Nawawi 5; 

“Ulama‟ telah sepakat tentang wajibnya mandi karena sebab haidh dan nifas 

dan diantara yang menukil ijma‟ pada keduanya adalah Ibnul Mundzir dan 

Ibnu Jarir n dan selainnya.”
128

 

 

4. Orang kafir yang masuk Islam 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y tentang kisah Tsumamah bin Utsal 

ketika masuk Islam. Rasulullah a bersabda; 

 

 ََ َضِغ ـْ ْٕ َي ُٙ أَ ْٝ شُّي ُٔ ٍٕس َك ْ  ُكََل ِ٘ ٠َُ َحجِة ٍس َد ِٚ ِإ ث ِد ْٞ ُذ َٛ  .ِإْر

 

“Bawalah ia ke kebun Bani Fulan, dan suruhlah ia untuk mandi.”
129

  

 

Dan diriwayatkan dari Qais bin Ashim y, ia berkata; 

 

 ََ ْٕ أَْؿَضِغ ِْٗ  أَ َش َٓ ، َك َ َّ ْعََل َْ أُِسْيُذ ثْْلِ َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ أََصْيُش ثَُِ٘ذَ  َ 
ِعْذسٍس  َٝ جاٍس  َٔ  .ِد

“Aku mendatangi Nabi a (karena) aku ingin masuk Islam. Maka beliau 

merintahkanku untuk mandi dengan air dan daun bidara.”
130
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5. Seorang muslim meninggal dunia 

Ketika ada seorang muslim yang meninggal dunia, maka yang hidup 

wajib memandikannya sebelum dimakamkan, kecuali orang yang gugur 

sebagai syahid dalam peperangan di jalan Allah. Nabi a pernah bersabda 

kepada para wanita yang memandikan jenazah putri beliau; 

 

ج َعََلعًدج َٜ َ٘ ِْ ج، ِثْؿِغ غًد ْٔ  َ ْٝ َُِي أَ ْٖ َر ِٓ َغَش  ًْ ْٝ أَ ِعْذسٍس أَ َٝ جاٍس  َٔ َُِي ِد َٖ َر ْٕ َسأَْيُض ِإ
ث سًد ْٞ جُك ًَ َٖ ِك  ثْْلِ َشِر  ِْ ثْ َؼ سٍس  َٝ ْٞ جُك ًَ  ْٖ ِٓ ْٝ َؽْيتًدج   أَ

 

“Mandikanlah ia tiga kali, lima kali atau lebih dengan air dan daun bidara, 

jika menurut kalian perlu. Dan jadikan (basuhan) terakhir dengan kapur 

barus atau sedikit dengannya.”
131

  

 

Catatan : 

Apabila mani yang keluar bukan karena syahwat, seperti karena sakit 

atau karena dingin, maka tidak wajib mandi sebagaimana pendapatnya 

Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad n. Dan pendapat ini yang juga 

dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‟Utsaimin 5. Diantara 

dalilnya adalah hadits Nabi a; 

 َْ جَا َكجْؿَضِغ َٔ ُْ  َكِئَرث َكَضْخَش ث

 

”Jika engkau mengeluarkan air dengan memancar, maka engkau 

wajib mandi.”
132

  

 

Berkata Imam Syaukani 5; 

”Memancar adalah menyembur, dan tidaklah akan demikian jika tidak 

disertai syahwat.” 

 

Berkata Syaikh ‟Abdul ‟Azhim bin Badawi 2; 

”Di dalam hadits ini terdapat peringatan tentang mani yang keluar 

karena bukan syahwat baik dikarenakan sakit ataupun dingin, maka 

tidak wajib mandi.”
133
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Syarat Sah Mandi  

Syarat sah mandi adalah niat. Sebagaimana hadits dari Amirul 

Mu‟minin, „Umar bin Khaththab y, ia berkata, Aku mendengar Rasulullah 

a bersabda; 

 

ٟ َٞ َٗ ج  َٓ ِشاٍس  ْٓ ِ ث َّ ٌُ ُِ ج  َٔ ِإَٗ َٝ َيجِس  ٍُ ِدجُِّ٘ ج َٔ ج ْثاَْػ َٔ  ِإَٗ
 

“Sesungguhnya setiap perbuatan
 
tergantung pada niatnya.  Dan  

sesungguhnya  setiap  orang  (akan dibalas) berdasarkan apa yang ia 

niatkan.”
134

  

 

Rukun Mandi 

Rukun mandi adalah meratakan air keseluruh badan dan 

menyampaikannya ke semua rambut dan kulit. Diantara dalil yang 

menunjukkan bahwa mengguyurkan air keseluruh badan merupakan rukun 

mandi adalah hadits Ummu Salamah i, ia berkata; 

 

ٍَ ََل  َ٘جَدِز َهج َج ُْ َِ ث ـُْغ ُِ  ُٚ ُوُض ْٗ َشأَرٌة أََؽذُّي َ ْلُش َسْأِعْ  َك َ ْٓ ٍَ ثّلَِلِ ِإِّٗ  ث ْٞ َيج َسُع
ْيِي  َِ َٖ َػ َْ َصِلْيِضْي  عُ

٠َِ َسْأِعِي َعََلَط َحَغَيجسٍس ْٕ َصْحِغَ  َػ ِلْيِي أَ ٌْ ج َي َٔ ِإَٗ
 َٖ ِشْي ُٜ جَا َكَضْ  َٔ  .ثُ

 

“Wahai Rasulullah, aku adalah wanita yang suka mengepang rambutku. 

Apakah aku harus melepaskannya untuk mandi junub?” Beliau menjawab, 

“Tidak, cukup bagimu menyiram air pada kepalamu sebanyak tiga kali 

siraman, kemudian engkau guyurkan air keseluruh tubuhmu lantas 

membersihkannya.”
135
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Tata Cara Mandi 

Tata cara mandi terbagi atas dua cara, yaitu : 

 

1. Mandi yang mencukupi (Mujzi’) 
Tata caranya adalah dengan niat lalu menyiram kepala sampai dasar 

rambut dan seluruh anggota badan dengan air.  

 

2. Mandi yang sempurna (Kamal) 
 Tata caranya adalah : 

1. Membasuh kedua tangan tiga kali  

2. Membasuh kemaluan dengan tangan kiri 

3. Berwudhu‟ dengan sempurna, dan diperbolehkan mengakhirkan 

membasuh kaki hingga di akhir mandi  

4. Mengalirkan air sebanyak tiga kali pada kepala sampai akar rambut 

5. Mengguyurkan air keseluruh badan sekali dimulai dari bagian yang 

kanan lalu bagian yang kiri. 

Berkata Syaikh Shalih Alu Bassam 5; 

“Bahwasanya menyiram air ke tubuh itu cukup satu kali, walaupun 

sebagian ulama‟ menjadikan tiga kali dengan mengkiaskan hal ini 

dengan wudhu. Sementara tidak ada kias tatkala sudah ada nash atau 

dalil. Dan pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu 

Taimiyyah dan guru kami Syaikh ‟Abdurrahman As-Sa‟di n, serta 

salah satu dari pendapatnya Imam Ahmad 5.”
136

 

6. Membasuh kedua kaki 

Dianjurkan bergeser sedikit dari tempat semula ketika membasuh 

kedua kaki. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Maimunah 

i. 

 

Dalil yang digunakan untuk tata cara mandi secara sempurna adalah hadits 

dari „Aisyah i ia berkata; 

 

َ٘جَدِز َيْذَذأُ  َج ُْ َٖ ث ِٓ  ََ َْ ِإَرث ثْؿَضَغ َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ  َ 
ٍُ ثّلَِلِ ْٞ َٕ َسُع ج ًَ

 ُ  َ َٞ َْ َيَض ُٚ عُ َُ َكْشَ  ِغ ـْ  َكَي
ِٚ ُِ ج َٔ ٠َِ ِؽ ِٚ َػ ِ٘ ْي ِٔ َْ يُْلِشُؽ ِدَي  عُ

ِٚ َُ َيَذْي ِغ ـْ َكَي
ٍِ ثَُؾْؼِش َحَض٠  ْٞ ُٚ ِكْ  أُُ  َُ أََ جِدَؼ جَا َكُيْذِ  َٔ ُْ َْ َيْ ُ ُز ث َِ ََلِر عُ

ُِ  ُٙ َا ْٞ  ُ ُٝ
 ٠َِ َْ أََكجَض َػ  عُ

َ٘جسٍس ِٚ َعََلَط َحَل ٠َِ َسْأِع َٖ َػ ْٕ َهِذ ثْعَضْذَشأَ َحَل ِإَرث َسأَٟ أَ
 ِٚ ْي َِ ََ ِسْ  َْ َؿَغ  عُ

ِٙ  .َعجِةِش َ َغِذ
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“Rasulullah a jika mandi karena janabat dimulai dengan membersihkan 

kedua tangannya kemudian menumpahkan air dari tangan kanan ke tangan 

kiri lalu mencuci kemaluannya kemudian berwudhu (seperti) berwudhunya 

untuk shalat. Kemudian mengambil air kemudian memasukkan jari-jarinya 

ke pangkal-pangkal rambut hingga merata. Beliau menggenggam (air lalu 

menyiramkan) ke kepalanya tiga genggam (air), lalu mengguyur seluruh 

tubuhnya, kemudian mencuci kedua kakinya.”
137

  
 

Dan hadits dari Ibnu „Abbas p ia berkata, bibiku Maimunah i pernah 

bercerita kepadaku; 

 

 ِٚ َلْي ًَ  ََ ـََغ َ٘جَدِز َك َج ُْ َٖ ث ِٓ  ُٚ َِ َْ ُؿْغ َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ  َ 
ٍِ ثّلَِلِ ْٞ َُِشُع َْٗيُش  أَْد

 ُٚ َِ َؿَغ َٝ  ِٚ ٠َِ َكْشِ  ِٚ َػ َْ أَْكَشَؽ ِد َٗجِا عُ ُٙ ِك  ثْْلِ ََ َيَذ َْ أَْدَ  ْٝ َعََلعًدج عُ ِٖ أَ َشَصْي َٓ
 َ  َ َٞ َْ َص ث عُ ًٌدج َؽِذْيذًد ُْ ج َد َٜ ٌَ َُ ِٚ ثْاَْسَض َكَذ ُِ ج َٔ َْ َ َشَح ِدِؾ  عُ

ِٚ ُِ ج َٔ ِدِؾ
 ََ َْ َؿَغ  عُ

ِٚ ّلِ ًَ َا  َْ ِٓ َ٘جسٍس  ِٚ َعََلَط َحَل ٠َِ َسْأِع َْ أَْكَشَؽ َػ َِ ََلِر عُ
ُِ  ُٙ َا ْٞ  ُ ُٝ

 َِ ِذْي ْ٘ ِٔ ُْ ُٚ ِدج َْ أََصْيُض  عُ
ِٚ ْي َِ ََ ِسْ  ـََغ َُِي َك ِٚ َر ِٓ َوج َٓ  ْٖ ََ٘ح٠ َػ َْ َص  عُ

ِٙ َعجِةَش َ َغِذ
 .َكَشَدُٙ 

 

”Aku pernah mendekati Rasulullah a yang mandi karena junub. Beliau 

membasuh kedua telapak tangannya sebanyak dua atau tiga kali. Beliau 

memasukkan tangannya ke dalam bejana, lalu mengguyur kemaluannya dan 

membasuhnya dengan tangan kirinya. Kemudian beliau memukulkan tangan 

kirinya ke tanah dan menggosokannya dengan kuat. Lalu beliau berwudhu 

(seperti) wudhunya untuk shalat. Kemudian beliau mengguyur kepalanya 

tiga genggam (dengan air) sepenuh (kedua) telapak tangannya. Lalu beliau 

membasuh seluruh tubuhnya. Kemudian beliau berpindah dari tempatnya 

tersebut dan beliau membasuh kedua kakinya. Lalu aku memberikan handuk 

kepadanya dan beliau menolaknya.”
138

 

 

Dari tata cara mandi diatas yang termasuk sunnah-sunnah mandi antara lain: 

 

1. Berwudhu 

2. Menghilangkan kotoran 

3. Mendahulukan bagian kanan 

4. Menyela-nyelai rambut 
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 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 245 dan Muslim Juz 1 : 316, lafazh ini miliknya. 
138

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 277 dan Muslim Juz 1 : 317, lafazh ini miliknya. 
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Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‟Utsaimin 5; 

“Batasan antara cara yang sempurna dengan yang cukup adalah apa-apa 

yang mencakup wajib, maka itu sifat cukup, dan apa-apa yang mencakup 

wajib dan sunnah, maka itu sifat sempurna.”
139

 

 

 

Catatan :  

 Diperbolehkan bagi seorang yang sedang junub untuk mencukur 

rambut, menggunting kuku, keluar ke pasar atau hal-hal yang 

semisalnya. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal 2. Dan 

hadits yang menerangkan tentang ancaman bagi seorang yang 

meninggalkan tempat pada tubuh yang tidak dibasuh ketika mandi, 

haditsnya lemah, tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Hadits tersebut 

berbunyi; 

 

 َٖ ِٓ َزث  ًَ َٝ َزث  ًَ  ِٚ ََ ِد ج ُكِؼ َٜ ِْ ِغ ـْ ْْ َي َُ َ٘جَدزٍس   َ ْٖ ِٓ ِ َغ َؽْؼَشرٍس  ْٞ َٓ ْٖ َصَشَى  َٓ
 .ثَُ٘جسِ 

 

”Barangsiapa yang meninggalkan tempat sehelai rambut pada 

tubuhnya yang tidak dibasuhnya, maka ia akan disiksa seperti ini dan 

ini di Neraka.”
140

 

 

 Disunnahkan mandi dengan air satu sha‟ (4 mud = 4,12 liter) hingga 5 

mud. Jika kurang atau perlu tambahan hingga 3 sha‟ dan seterusnya, 

maka hal tersebut boleh dilakukan. Namun secara prinsip, tidak 

diperbolehkan berlebih-lebihan dalam menggunakan air untuk wudhu 

maupun mandi. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik y, ia 

berkata; 

 

َُ ِدجَُ جِع  َضِغ ـْ َي َٝ ّذِ  ُٔ ُْ َ  ُ ِدج َٞ َْ َيَض َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ َٕ ثَُِ٘ذ ُّي َ  ج ًَ
َذثدٍس  ْٓ َغِز أَ ْٔ  َ ٠َُ  .ِإ

 

“Nabi a berwudhu dengan satu mud dan beliau mandi dengan satu 

sha‟ (empat mud) sampai lima mud.”
141

 

                                                 
139

 Asy-Syarhul Mumti‟, 1/414. 
140

 HR. Abu Dawud : 249 dan Ibnu Majah : 599. Hadits ini didha‟ifkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam As-Silsilah Adh-Dha‟ifah Juz 2 : 930. 
141

 HR. Bukhari Juz 1 : 198 dan Muslim Juz 1 : 325, lafazh ini miliknya. 
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 Tidak wajib mengurai (membuka kepang) rambut ketika mandi junub. 
Namun wajib dilakukan ketika mandi haidh, dan ini adalah pendapat 

jumhur ulama‟. Diantaranya adalah madzhab Hambali, Azh-

Zhahiriyah, dan sebagian ulama‟ Malikiyah. Ini juga pendapat yang 

dipilih oleh Al-Hasan Al-Bashri, Thawus, dan An-Nakha‟i n. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Ummu Salamah i, ia berkata; 

 

َ٘جَدِز  َج ُْ َِ ث ـُْغ ُِ  ُٚ ُوُض ْٗ َشأَرٌة أََؽذُّي َ ْلُش َسْأِعْ  َك َ ْٓ ٍَ ثّلَِلِ ِإِّٗ  ث ْٞ َيج َسُع
 َْ  عُ

٠َِ َسْأِعِي َعََلَط َحَغَيجسٍس ْٕ َصْحِغَ  َػ ِلْيِي أَ ٌْ ج َي َٔ ٍَ ََل ِإَٗ َهج
 َٖ ِشْي ُٜ جَا َكَضْ  َٔ ْيِي ثُ َِ َٖ َػ  .َصِلْيِضْي

 

“Wahai Rasulullah, aku adalah wanita yang suka mengepang 

rambutku. Apakah aku harus melepaskannya untuk mandi junub?” 

Beliau menjawab, “Tidak, cukup bagimu menyiram air pada kepalamu 

sebanyak tiga kali siraman, kemudian engkau guyurkan air keseluruh 

tubuhmu lantas membersihkannya.”
142

 

 

Dan dalam riwayat dari Aisyah i; 

 

ِوِضْ   ْٗ ج ِث َْٗش َحجِةضًد ج ًَ َٝ ج،  َٜ َُ  ٍَ َْ َهج َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ َٕ ثَُِ٘ذَ  َ  أَ
  ْ ِِ ثْؿَضِغ َٝ  َؽْؼَشِى 

”Sesungguhnya Nabi a berkata kepadanya ketika ia sedang haidh, 

”Lepaskan ikatan rambutmu dan mandilah.”
143

 

 

 Suami-isteri diperbolehkan mandi bersama dari satu wadah, meskipun 

masing-masing melihat aurat yang lain. Sebagaimana diriwayatkan 

dari ‟Aisyah i ia berkata; 
 

ٍُ ثَّلَِلِ  َسُعٞ َٝ َٗج  َُ أَ ُْ٘ش أَْؿَضِغ ًُ َْ َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ ثِحذٍس َ  َٝ َٗجاٍس  ْٖ ِإ ِٓ
َ٘جَدزِ  َج ُْ َٖ ث ِٓ  ِٚ َ٘ج ِكْي ُِِق أَْيِذْي  َصْخَض

“Aku pernah mandi (janabat) bersama Rasulullah n dengan satu 

tempat air tangan kami selalu bergantian (mengambil air).”
144
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 HR. Muslim Juz 1 : 330, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 1 : 105, Nasa‟i Juz 1 : 241, 

Abu Dawud : 251, dan Ibnu Majah : 603. 
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 HR. Ibnu Majah : 641. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Irwa‟ul 

Ghalil : 134. 
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 Diperbolehkan menggunakan shampo ketika mandi. Sebagaimana 

fatwa Syaikh bin Baz 5. 

 

 Tidak makruh mengeringkan badan dengan kain, handuk, sapu tangan, 
tissue, atau yang semisalnya. Diantara salafus shalih yang 

membolehkan menyeka badan sesudah mandi dan wudhu adalah; 

‟Utsman bin Affan, Hasan bin ‟Ali, Anas bin Malik g, Hasan Al-

Bashri, Ibnu Sirin, Alqamah, Asy-Sya‟bi, Sufyan Ats-Tsauri dan Ishaq 

bin Rahawaih, pendapat ini yang dipegang oleh Abu Hanifah, Malik, 

Ahmad dan satu riwayat dari Madzhab Syafi‟iyah. Serta ini pendapat 

yang dipilih oleh Syaikh Abu Malik Kamal 2. 

 

 Seorang yang telah mandi janabah diperbolehkan langsung shalat 
tanpa berwuhu, selama wudhunya ketika mandi tidak batal. 

Sebagaiman dalam hadits ‟Aisyah i ia berkata; 

 ِٖ َؼَضْي ًْ ِِّ  ثَُش يَُ  َٝ  َُ َضِغ ـْ َْ َي َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ  َ 
ٍُ ثّلَِلِ ْٞ َٕ َسُع ج ًَ

 َِ ـُْغ ُْ ث َدْؼَذ ث اًد ْٞ  ُ ُٝ ُٙ يُْحِذُط  ََل أََسث َٝ ـََذثِر،  ُْ َ ََلُر ث َٝ 

”Rasulullah a mandi janabah dan shalat dua raka‟at, kemudian Shalat 

Shubuh dan aku tidak melihatnya berwudhu lagi setelah mandi.”
145

  

 

Diriwayatkan pula dari Salim bin ‟Abdullah bin ‟Umar p; 

”Bahwasanya ‟Abdullah bin ‟Umar c mandi kemudian berwudhu, 

maka saya berkata kepadanya, ”Wahai bapakku bukankah cukup 

bagimu mandi dan wudhu?” Ibnu ‟Umar p menjawab, ”Iya, akan 

tetapi saya kadang-kadang memegang kemaluanku (yang 

membatalkan wudhuku), maka aku berwudhu.”
146

  

 Cukup sekali mandi untuk haidh dan janabat, atau janabat dan Jum‟at 
dan sebagainya dengan dua niat bersamaan. Ini adalah pendapat 

mayoritas ulama‟ dan pendapat ini yang dipilih oleh Syaikh 

Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. Hal ini juga sebagaimana 

fatwa dari Al-Lajnah Ad-Da‟imah lil Ifta‟; 

”Barangsiapa yang diwajibkan baginya untuk melaksanakan satu 

mandi wajib atau lebih, maka cukup baginya melaksanakan satu kali 

mandi wajib yang merangkap mandi-mandi wajib lainnya, dengan 

syarat dalam mandi itu ia meniatkan untuk menghapuskan kewajiban-

kewajiban mandi lainnya.”
147
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Mandi-mandi yang Disunnahkan 

Mandi-mandi yang disunnahkan, antara lain : 

 

1. Mandi Jum’at 

Mandi Jum'at adalah sunnah muakkadah (sunnah yang sangat 

ditekankan) bagi mereka yang hendak menghadiri shalat Jum‟at. Ini adalah 

pendapat Ibnu Mas‟ud dan Ibnu ‟Abbas n, serta pendapat Jumhur 

ulama‟. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah a; 

 

 َْ َضِغ ـْ َي ِْ َؼِز َك ُٔ ُج ُْ ٠َُ ث ْٖ َ جَا ِإ َٓ 

 

”Barangsiapa yang mendatangi Shalat Jum‟at, maka hendaklah ia mandi 

(terlebih dahulu).”
148

  

 

Tetapi hal itu menjadi wajib bagi orang yang memiliki bau badan tidak 

sedap yang dapat mengganggu para Malaikat dan jama'ah lainnya, yang 

tidak dapat dihilangkan kecuali dengan mandi. Demikianlah pemaparan 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan pendapat ini yang dipilih oleh Syaikh 

Muhammad bin Ibrahin At-Tuwaijiri 2. Diriwayatkan dari Abu Sa‟id Al-

Khudri y, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

ٍْس  ِِ ْحَض ُٓ  ِ َّ ًُ  ٠َِ ثِ خٌة َػ َٝ َؼِز  ُٔ ُج ُْ َّ ث ْٞ َُ َي ـُْغ ُْ  .ثَ

 

“Mandi pada hari Jum'at adalah wajib bagi setiap orang yang sudah 

baligh.”
149

 

 

2. Mandi untuk dua Hari Raya 

„Ali bin Abi Thalib y pernah ditanya tentang mandi besar, lalu ia 

menjawab; 

 

 َّ ْٞ َؼزِ َي ُٔ َّ  َٝ   ثُُج ْٞ غَ َي ُْ َّ ثٍ  رَ َسَف ث ْٞ ِلْ شِ َْٗحشِ َي ُْ َّ ث ْٞ َٝ َي  . 

 

“Ketika Hari Jum‟at, Hari Arafah, Hari „Idul Adh-ha, dan Hari „Idul 

Fitri.”
150
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 HR. Bukhari Juz 1 : 877 dan Muslim Juz 2 : 844. 
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 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 820, dan Muslim Juz 2 : 846. 
150

 HR. Asy-Syafi‟i : 114. 



  

67

Diriwayatkan dari (Imam para tabi‟in) Sa‟id bin Musayyab 5, ia berkata; 

“Amalan Sunnah pada hari „Idul Fitri ada tiga, yaitu; berjalan kaki menuju 

tempat shalat (tanah lapang), makan sebelum berangkat, dan mandi sebelum 

berangkat.” 

 

3. Mandi karena ihram Haji atau ‘Umrah 

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit, dari 

bapaknya y; 

 

 ََ ثْؿَضَغ َٝ  ِٚ ُِ ََل ْٛ َْ َصَجَشَد ِْلِ َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ ُٚ َسأَٟ ثَُِ٘ذَ  َ   أََٗ

 

“Sesungguhnya ia melihat Nabi a menanggalkan (pakaian) karena ihram 

dan beliau mandi (terlebih dahulu).”
151

 

  

4. Mandi karena memasuki kota Makkah 

Sebagaimana disebutkan dalam hadits dari Nafi‟ y;  

 

 َُ َْ َيْذُ  ََ عُ َضِغ ـْ َي َٝ ٟ َحَض٠ يُْ ِذَ   َٞ ٌََز ِإََل َدجَس ِدِزْي  ُ َٓ  ُّ َٕ ََل َيْوَذ ج ًَ
 ُٚ َِ ُٚ َكَؼ َْ أََٗ َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ ِٖ ثَُِ٘ذّ ِ َ  ًُُش َػ َيْز َٝ ث  جسًد َٜ َٗ ٌََز  َٓ. 

 

“Sesungguhnya beliau (Ibnu „Umar p) tidak datang ke Makkah melainkan 

bermalam ke Dzi Thuwa sampai Shubuh dan mandi, kemudian ia masuk 

Makkah siang hari, dan beliau menceritakan dari Nabi a  bahwa beliau 

melakukannya.”
152

  

 

5. Mandi Hari Arafah 

Bagi para jama‟ah haji yang hendak wukuf di Arafah disunnahkan 

mandi terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan hadits „Ali bin Abi Thalib y 

yang pernah ditanya tentang mandi besar, beliau menjawab; 

 

 َّ ْٞ َؼزِ َي ُٔ َّ  َٝ   ثُُج ْٞ غَ َي ُْ َّ ثٍ  رَ َسَف ث ْٞ ِلْ شِ َْٗحشِ َي ُْ َّ ث ْٞ َٝ َي  . 

 

“Ketika Hari Jum‟at, Hari Arafah, Hari „Idul Adh-ha, dan Hari „Idul 

Fitri.”
153
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 HR. Tirmidzi Juz 3 : 830. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Irwa‟ul Ghalil : 1449. 
152

 HR. Bukhari Juz 2 : 1680 dan Muslim Juz Juz 2 : 1259, lafazh ini miliknya. 
153

 HR. Asy-Syafi‟i : 114. 



  

68

6. Mandi ketika setiap kali jima’ 

Berdasarkan hadits Abu Rafi‟ y; 

 

َِزٍس  َُْي ِٚ ِكْ   َِٗغجِة  ٠َِ َْ َ جَف َػ َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ َٕ ثَُِ٘ذَ  َ  َٕ . أَ ج ًَ َٝ
 َٖ ُٜ ْ٘ ِٓ ثِحَذرٍس  َٝ  ِ َّ ًُ َذ  ْ٘ َُ ِػ َضِغ ـْ ُٚ . َي َُ  ََ ُٚ :  َكِوْي ِْ ٍَ ثّلَِلِ أَََل َصْجَؼ ْٞ َيج َسُع

 ٍَ ث؟ َكَوج ثِحذًد َٝ شُ :  ُؿْغَلًد  َٜ أَْ  َٝ أَْ َيُخ  َٝ  ٠ًَ َٞ أَْص ُٛ. 

 

“Sesungguhnya Nabi a pada suatu malam mengelilingi isteri-isterinya, 

beliau mandi setiap (selesai mendatangi) seorang dari mereka. Ditanyakan 

kepada beliau, ”Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak menjadikannya 

hanya dengan sekali mandi?‟ Beliau menjawab, “Ini lebih suci, lebih baik, 

dan lebih bersih.‟”
154

  

 

Namun jika hal itu tidak memungkinkan maka hendaklah ia berwudhu, 

karena, hal tersebut dapat membuat bugar kembali. Diperbolehkan pula 

seorang yang jima‟ dua kali atau lebih, baik dengan satu orang isteri 

maupun lebih, cukup melakukan mandi satu kali. Hal ini berdasarkan hadits 

dari Anas y; 

 

ثِحذٍس  َٝ ٍَس  ـُْغ ِٚ ِد َِٗغجِة  ٠َِ ُف َػ ْٞ َٕ َي ُ ج ًَ  َْ َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ َٕ ثَُِ٘ذَ  َ   أَ

 

”Sesungguhnya Nabi a mengelilingi istri-istrinya dengan sekali mandi.”
155

  

 

7. Mandi setelah memandikan jenazah 

 Dari Abu Hurairah y bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

 َْ َضِغ ـْ َي ِْ ضًدج َك ّيِ َٓ  ََ ْٖ َؿَغ َٓ 

 

“Barangsiapa yang memandikan jenazah, maka hendaklah ia mandi.”
156
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8. Mandi setelah menguburkan mayat orang kafir 

Berdasarkan hadits „Ali bin  Abi Thalib y. Dia mendatangi Nabi a 

dan berkata; 

 

ْخ  َٛ ٍَ ِثْر ًًدج َهج ْؾِش ُٓ جَس  َٓ  ُٚ ٍَ ِإَٗ ُٙ َهج ثَس َٞ ْخ َك َٛ ٍَ ِثْر جَس َكَوج َٓ ُِخٍس  َٕ أََدج َ ج ِإ
 َْ ُِْ  ِثْؿَضِغ  ٍَ ِٚ َكَوج َُْي ُٚ َسَ ْؼُش ِإ ثَسْيُض َٝ ج  َٔ َِ ُٙ َك ثَس َٞ  .َك

 

”Sesungguhnya Abu Thalib telah meninggal dunia. Beliau bersabda, ”Pergi 

dan kuburkan dia.” ‟Ali y berkata, ”Sesungguhnya ia mati dalam keadaan 

musyrik.” beliau bersabda, ”Pergi dan kuburkan dia.” Ketika aku telah 

menguburkannya, aku kembali (kepada Nabi a). Lalu beliau bersabda 

kepadaku, “Mandilah.”
157

 

 

9. Mandinya wanita mustahadhah setiap akan melakukan shalat 

Wanita yang mengalami istihadhah dianjurkan untuk melakukan 

mandi setiap akan melakukan shalat. Hal ini berdasarkan kisah Ummu 

Habibah i ketika ia istihadhah, sebagaimana diriwayatkan dari „Aisyah i 

(isteri Nabi a) ia berkata; 

 

 ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ ٍَ ثّلَِلِ َ  ْٞ َُْش َسُع َٖ َكَغ َ ْي ِ٘ ُّّي َحِذْيَذَز ثْعَضَحْيَضْش َعْذَغ ِع َٕ أُ أَ
 ِ َّ ٌُ ُِ  َُ َضِغ ـْ َْٗش َص ج ٌَ َزث ِػْشمٌة َك َٛ  ٍَ ََ َكَوج َضِغ ـْ ْٕ َص ج أَ َٛ َش َٓ َُِي َك َ ْٖ َر َْ َػ َِ َع َٝ

  .َ ََلرٍس 
 

”Ummu Habibah i mengalami istihadhah selama tujuh tahun, ia bertanya 

kepada Rasulullah a akan hal itu, lalu Rasulullah a menyuruh untuk 

mandi, seraya bersabda, “Ini bukan darah haidh,” maka Ummu Habibah i 

mandi setiap kali akan melakukan shalat.”
158

  

 

Berkata Imam Asy-Syafi‟i 5; 

“Rasulullah a hanyalah memerintahkannya untuk mandi kemudian shalat. 

Tidak disebutkan di dalamnya bahwa beliau memerintahkannya untuk 

mandi setiap kali shalat. Dan aku tidak ragu –insya Allah– bahwa mandi 

baginya (setiap kali shalat) adalah anjuran saja, selain yang diperintahkan 

kepadanya, dan itu keluasan untuknya.” 

 

 

                                                 
157

 HR. Abu Dawud : 3214 dan Nasa‟i Juz 1 : 190, lafazh ini miliknya. 
158

 HR. Bukhari Juz 1 : 321, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 334. 
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10. Mandi setelah berbekam 

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari „Aisyah i; 

 

ْٖ أَْسَدغٍس  ِٓ  َُ َضِغ ـْ َٕ َي ج ًَ  َْ َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ َٕ ثَُِ٘ذَ  َ  َ٘جَدِز، :  أَ َج ُْ َٖ ث ِٓ
ِش  ّيِ َٔ ُْ َِ ث ْٖ ُؿْغ ِٓ َٝ ِز،  َٓ ِحَجج ُْ َٖ ث ِٓ َٝ َؼِز،  ُٔ ُج ُْ َّ ث ْٞ َي َٝ. 

 

“Sesungguhnya Nabi a biasanya mandi karena empat hal; junub, Hari 

Jum‟at, berbekam, dan memandikan jenazah.”
159

  

 

11. Mandi setelah pingsan atau ketika sembuh dari penyakit jiwa 

Berdasarkan hadits Aisyah i, yang menceritakan tentang sakit 

kerasnya Rasulullah a, ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

ْخَضِخ  َٔ ُْ جاًد ِك  ث َٓ   ُِْ ث  ْٞ ٍَ َ َؼ ََٗي َهج ْٝ َضِظُش ْ٘ ْْ َي ُٛ َ٘ج ََل  ِْ ٠َِ ثَُ٘جِط ُه أََ 
 ٠َِ  َ ٍَ َْ أََكجَم َكَوج  عُ

ِٚ ْي َِ َ  َػ ِٔ َا َك ُْؿ ِٞ ْ٘ َي ُِ َخ  َٛ ََ َكَز َ٘ج َكجْؿَضَغ ِْ َُْش َكَلَؼ َهج
ٍَ ثّلِلَِ  ْٞ ََٗي َيج َسُع ْٝ َضِظُش ْ٘ ْْ َي ُٛ َ٘ج ََل  ِْ ٠َِ ثَُ٘جِط ُه َْ أََ  َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٍَ  ثّلَِلُ َػ َهج
َا  ِٞ ْ٘ َي ُِ َخ  َٛ َْ َر ََ عُ َُْش َكَوَؼَذ َكجْؿَضَغ ْخَضِخ َهج

ِٔ ُْ جاًد ِكْ  ث َٓ   ُِْ ث  ْٞ َ َؼ
 ِٚ ْي َِ َ  َػ ِٔ  َك َْؿ

 

“Apakah orang-orang sudah shalat?” Kami berkata, ”Belum, mereka 

menunggu Anda.” Beliau bersabda,   

”Letakkan air bejana untukku.” Kami pun melakukannya. Lalu beliau 

mandi dan hendak bangkit, namun beliau pingsan. Lalu sadar dan bersabda, 

”Apakah orang-orang sudah shalat?” Kami berkata, ”Belum, mereka 

menunggu Anda, Wahai Rasulullah.” Beliau bersabda,  

”Letakkan air bejana untukku.” Kemudian beliau duduk dan mandi, lalu 

beliau hendak bangkit, namun beliau pingsan lagi.”
160

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
159

 HR. Abu Dawud : 348. Hadits ini dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah. 
160

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz Juz 1 : 655, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 

418. 
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Hal-hal yang Terlarang Bagi Orang yang Junub 

Hal-hal yang terlarang bagi orang yang junub, antara lain : 

 

1. Shalat 

Orang yang junub tidak diperbolehkan melakukan shalat. Hal ini 

sebagaimana firman Allah q; 

 

ٌَجَسٟ َحَض٠ َيج ْْ ُع ُض ْٗ أَ َٝ ث ََل َصْوَشدُٞث ثَُ ََلَر  ْٞ ُ٘ َٓ   َٖ ج ثَُِزْي َٜ ج  أَيُّي َٓ ث  ْٞ ُٔ َِ َصْؼ
ٍَس َحَض٠ ج ِإََل َػجِدِشْي َعِذْي ََل ُ ُ٘ذًد َٝ  َٕ ْٞ ُُ ْٞ ث َصُو ْٞ ُِ َضِغ ـْ  َص

 

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian shalat, sedangkan 

kalian dalam keadaan mabuk, sehingga kalian mengerti apa yang kalian 

ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kalian dalam keadaan junub, 

kecuali sekedar lewat saja, hingga kalian mandi.”
161

  

 

2. Thawaf 

Karena thawaf seperti shalat. Sebagaimana sabda Nabi a; 

 

َذْيِش َ ََلرٌة  ُْ ثُف ِدج َٞ  ثَُ َ
 

“Thawaf (di Masjidil Haram) adalah (termasuk) shalat.”
162

 

 

3. Membaca Al-Qur’an 

Orang yang junub tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Qur‟an, 

meskipun satu ayat. Baik dengan hafalan maupun dengan melihat mushhaf. 

Hal ini berdasarkan hadits dari „Ali bin Abi Thalib y, ia berkata; 

 

ج  َٓ ٍٍس  ِ َحج َّ ًُ  ٠َِ َٕ َػ ُوْش  ُْ َ٘ج ث َْ َيْوَشْة َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ  َ 
ٍُ ثّلَِلِ ْٞ َٕ َسُع ج ًَ
ج ْٖ ُ ُ٘ذًد ٌُ ْْ َي َُ 

 

“Rasulullah a biasa membacakan Al-Qur‟an kepada kami dalam semua 

keadaan, selama beliau tidak junub.”
163
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 QS. An-Nisa‟ : 43. 
162

 HR. Nasa‟i Juz 5 : 2922. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihul Jami‟ : 3954. 
163

 HR. Tirmidzi Juz 1 : 146. 
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4. Menyentuh Al-Qur’an 

Orang yang junub juga tidak diperbolehkan untuk menyentuh Al-Qur-

an. Hal ini berdasarkan sabda Nabi a; 

 َٕ ُوْش  ُْ ظُّي ث َٔ شٌة  ِإََل  ََلَي
ِٛ  َ ج

“Tidak boleh seorang memegang Al-Qur‟an, kecuali dalam keadaan 

suci.”
164

 

 

5. Berdiam di Masjid 

Orang yang junub tidak diperbolehkan berdiam di masjid, namun jika 

hanya sekedar lewat, maka diperbolehkan. Hal ini berdasarkan firman Allah 

q; 

 

ٍَس َحَض٠ ج ِإََل َػجِدِشْي َعِذْي ََل ُ ُ٘ذًد ث َٝ ْٞ ُِ َضِغ ـْ  َص

“(Jangan pula hampiri masjid) sedang kalian dalam keadaan junub, kecuali 

sekedar lewat saja, hingga kalian mandi.”
165

 

 

Catatan : 

 Apabila seorang yang junub telah berwudhu, maka ia diperbolehkan 
untuk berdiam di masjid. Ini adalah pendapat Imam Ahmad, Ishaq, 

dan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-„Utsaimin n. Diantara dalil 

yang memperbolehkannya adalah atsar dari ‟Atha bin Yasar t, ia 

mengatakan; 

”Aku melihat beberapa orang dari para sahabat Rasulullah a duduk di 

dalam masjid dalam keadaan junub, jika mereka telah berwudhu 

sebagaimana wudhu untuk shalat.”
166

 

 

 Seorang yang junub ketika hendak makan, minum, atau tidur, 
hendaknya berwudhu terlebih dahulu. Sebagaimana diriwayatkan dari 

‟Aisyah i, ia berkata; 

 

 ََ ًُ ْٕ َيْ  ج َك ََسثَد أَ َٕ ُ ُ٘ذًد ج ًَ َْ ِإَرث  َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ  َ 
ٍُ ثّلَِلِ ْٞ َٕ َسُع ج ًَ

َُِِ ََلرِ   ُٙ َا ْٞ  ُ ُٝ  َ  َ َٞ َّ َص َ٘ج ْٝ َي  .أَ

”Ketika Rasulullah a dalam keadaan junub dan beliau hendak makan 

atau tidur, maka beliau berwudhu sebagaimana wudhu untuk 

shalat.”
167
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 HR. Malik : 469, Hakim : 1447, dan Daraquthni 1/122. 
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 QS. An-Nisa‟ : 43. 
166

 Diriwayatkan oleh Sa‟id bin Mansyur dalam Sunannya 4/1275, dengan sanad yang 

Hasan. 
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TAYAMMUM 
 

 

Tayammum adalah memukulkan dua telapak tangan ke sha‟id 

(permukaan tanah) yang suci dengan niat, agar sah dalam melaksanakan 

shalat dan lainnya. Disyari‟atkannya tayammum merupakan kemudahan dan 

keberkahan bagi umat Muhammad a. Turunnya ayat tayammum berkenaan 

dengan kisah hilangnya kalung Ummul Mu‟minin „Aisyah i. Sehingga 

berkatalah Usaid bin Hudhair y kepada „Aisyah i; 

 

ج  ْخَش ًد َٓ  ُٚ ْ٘ ِٓ َُِي  ََ ثّلَِلُ  شٌة َهٌ  ِإََل َ َؼ ْٓ ٍَ ِدِي أَ ََٗض ج  َٓ  
ثّلَِلِ َٞ ث َك َ َضثِى ثّلَِلُ َ ْيشًد

ًَزًد  ِٚ َدَش َٖ ِكْي ْي ِٔ ِِ ْغ ُٔ ِْ ُِ  ََ َ َؼ َٝ 
 

“Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Sungguh demi Allah, 

tidaklah setiap kali engkau mendapat permasalahan, kecuali Allah selalu 

memberikan jalan keluar bagimu dan sekaligus memberikan berkah kepada 

kaum muslimin.”
168

  

 

Tayammum disyari‟atkan sebagai pengganti bersuci dengan air 

(wudhu dan mandi), bagi orang yang berhadats kecil maupun besar. 

Tayammum juga merupakan keistimewaan umat Islam. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah p bahwa Nabi a bersabda; 

 

  ْ ِِ َٖ أََحذٌة َهْذ ُٜ ْْ يُْؼَ  َُ ج  غًد ْٔ شٍس :  أُْػِ ْيُش َ  ْٜ ِغْيَشَر َؽ َٓ ْػِخ  ُِٗ ْشُس ِدجُشُّي
ُٚ ثَُ ََلُر  ْض ًَ ٍَس أَْدَس ج َسُ  َٔ ث َك َيُّي سًد ْٞ ُٜ  َ َٝ ث  ْغِجذًد َٓ َُِ  ثْاَْسُض  َِْش  ُ ِؼ َٝ

 ِ َّ ُيَ  ِْ أُْػِ ْيُش ثَُؾَلجَػَز  َك َٝ   ْ ِِ ََ ِاََحذٍس َهْذ ْْ َصِح َُ َٝ  ُْ ِٗ ج ـَ َٔ ُْ َُِ  ث َِْش  أُِح َٝ
زًد  َٓ ٠َُ ثَُ٘جِط َػج دُِؼْغُش ِإ َٝ ِٚ َ جَ زًد  ِٓ ْٞ ٠َُ َه َٕ ثَُِ٘ذ ُّي يُْذَؼُظ ِإ ج ًَ َٝ. 

 

“Aku diberi lima hal yang belum pernah diberikan kepada seorang pun 

sebelumku yaitu; aku ditolong (oleh Allah) dengan rasa ketakutan 

(musuhku) sejauh perjalanan sebulan, bumi dijadikan untukku sebagai 

tempat sujud (masjid) dan alat bersuci (pengganti air) maka siapapun 

menemui waktu shalat hendaklah ia segera shalat, dihalalkan bagiku 
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 HR. Bukhari Juz 1 : 284, Muslim Juz 1 : 305, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 222, dan 

Nasa‟i Juz 1 : 258. 
168

 HR. Bukhari Juz 1 : 329 dan Muslim Juz 1 : 367, lafazh ini miliknya. 
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ghonimah (harta rampasan dari orang kafir setelah berperang) yang tidak 

dihalalkan bagi seorang nabipun sebelumku, dan saya diberikan izin untuk 

memberikan syafa‟at pada umat ini, dan nabi sebelumku diutus untuk 

kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh umat manusia.”
169

   

 

Hadits diatas juga menunjukkan bahwa hukum asal bumi ini suci, 

dapat digunakan untuk shalat dan tayammum. Berkata Syaikh ‟Abdullah bin 

„Abdurrahman bin Shalih Alu Bassam 5; 

 

 ِْ ُّٔي ثَُضَي َٝ َُِِ ََلِر  جَسِر  َٜ ََ ِك  ثْاَْسِض ثُ َ َٕ ثْاَْ   .أَ

 
“Hukum asal bumi ini suci untuk shalat dan tayammum.”

170
 

 

Sebab Diperbolehkan Tayammum 

Tayammum disyari‟atkan dalam dua keadaan, antara lain : 

 

1. Ketika tidak mendapatkan air, baik itu ketika mukim maupun safar 

Sebagaimana firman Allah q; 

 

ج ذًد ث َ ّيِ ث َ ِؼْيذًد ْٞ ُٔ َٔ جاًد َكَضَي َٓ ث  ْٝ ْْ َصِجُذ َِ   َك

 

“…Lalu kalian tidak mendapatkan air, maka bertayammumlah dengan 

tanah yang baik (suci).”
171

 

 

2. Ketika ada udzur (alasan) tidak dapat menggunakan air 

Seperti karena; sakit (jika ia menggunakan air akan memperparah 

sakitnya atau akan memperlambat kesembuhannya), dingin yang sangat 

(menggigit), sedikitnya air (jika digunakan untuk bersuci khawatir 

kehausan), dan semisalnya. Diriwayatkan dari Jabir y ia berkata; 

 

 ، َْ َِ َْ ثْحَض  عُ
ِٚ ُٙ ِكْ  َسْأِع َ٘ج َحَجشٌة َكَؾَذ

ِٓ َ٘ج ِكْ  َعَلشٍس َك ََ جَح َسُ َلًد  َ َشْ 
 ٍَ ُٚ َكَوج ٍَ أَْ َحجَد ث:  َكَغ َ ْٞ ؟ َكَوجُُ ِْ ُّٔي ُِْ  َسْ َ زًد ِك  ثَُضَي  َٕ ْٝ َْ َصِجُذ ج :  َٛ َٓ

َ٘ج  ْٓ ج َهَذ َٔ َِ جَس، َك َٔ ََ َك جِا، َكجْؿَضَغ َٔ ُْ ٠َِ ث َْٗش َصْوِذُس َػ أَ َٝ ََُي َسْ َ زًد  َِٗجُذ 
 ٍَ َُِي َكَوج َْ أُْ ِذَش ِدَز َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ ٠َِ ثَُِ٘ذّ ِ َ  ُْ ثّلَِلُ، :  َػ ُٜ َِ ُٙ َهَض ْٞ ُِ َهَض
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 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 328, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 521. 
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 Taisirul „Allam Syarhu „Umdatil Ahkam. 
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 QS. Al-Ma‟idah : 6. 



  

75

 ْٕ ِٚ أَ ِلْي ٌْ َٕ َي ج ًَ ج  َٔ ، ِإَٗ ٍُ َؤث ج ِؽَلجُا ثُِؼّ ِ ثُغُّي َٔ ث، َكِئَٗ ْٞ ُٔ َِ ْْ َيْؼ َُ ث ِإْر  ْٞ أَََل َع َُُ
 َْ َٔ  َيَضَي

 

“Kami sedang mengadakan safar, ada seorang sahabat kami yang tertimpa 

batu hingga terluka kepalanya, lalu ia mimpi basah. Ia bertanya kepada para 

sahabatnya, “Apakah kalian memandang ada keringanan padaku untuk 

bertayammum?” Mereka menjawab, “Kami tidak mendapatkan keringanan 

untukmu, selama engkau mampu menggunakan air.” Diapun mandi lalu 

meninggal dunia. Ketika kami datang kepada Nabi a, beliau dikabarkan 

dengan peristiwa tersebut, maka beliau bersabda, “Mereka telah 

membunuhnya, semoga Allah mematikan mereka. Mengapa mereka tidak 

bertanya ketika mereka tidak mengetahuinya? Karena obat kejahilan 

adalah bertanya. Sesungguhnya cukup baginya untuk bertayammum.”
172

 

 

Alat Bertayammum 

Tayammum boleh dilakukan dengan media apa saja yang ada di 
permukaan tanah yang suci. Dan syarat media yang digunakan untuk 

tayammum adalah yang menerbangkan debu (kering), maka tanah yang 

basah tidak sah untuk dipakai tayammum. Ini adalah pendapat Syaikh 

Muhammad bin Shalih Al-‟Utsaimin 5. Allah q berfirman; 
 

ج ذًد ث َ ّيِ ث َ ِؼْيذًد ْٞ ُٔ َٔ َكَضَي
 

“Maka bertayammumlah dengan debu yang baik (suci).”
173

 

 

Ash-Shaid adalah permukaan bumi, baik itu berupa; tanah yang ada di 

permukaan, kerikil, batu, pasir, debu, tembok atau yang lainnya. 
Diperbolehkan bertayammum dengan tembok, sebagaimana hadits dari Abu 

Juhaim Al-Anshari y, ia berkata; 

 

ٌَة  ُٚ َسُ  ِوَي َِ ٍَس َك َٔ َٞ ِدْتِش َ  َْٗح  ْٖ ِٓ  َْ َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ  َ 
ٍُ ثّلَِلِ ْٞ ََ َسُع أَْهَذ

 ََ ِٚ َحَض٠ أَْهَذ ْي َِ َْ َػ َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ  َ 
ٍُ ثّلَِلِ ْٞ ْْ َيُشَد َسُع َِ ِٚ َك ْي َِ َْ َػ َِ َكَغ

 َّ ِٚ ثَُغََل ْي َِ َْ َسَد َػ  عُ
ِٚ َيَذْي َٝ  ُٚ َٜ  ْ َٝ َغَ   َٔ ِجَذثِس َك ُْ ٠َِ ث  .َػ
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 HR. Abu Dawud : 336, lafazh ini miliknya, dan Ibnu Majah : 572. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 4363. 
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“Rasulullah a datang dari arah sumur Jamal (sebuah tempat dekat 

Madinah). Lalu seorang laki-laki berjumpa dengannya dan mengucapkan 

salam kepada beliau. Rasulullah a tidak menjawab salamnya hingga 

menghadap tembok dan mengusap wajah dan kedua tangannya. Kemudian 

beliau menjawab salamnya.”
174

 

 

Diperbolehkan bertayammum ditembok/dinding atau dimanapun 

selama terdapat debu padanya. Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-

„Utsaimin 5; 

“Apabila dinding itu dilapisi dengan kayu atau cat, (dan) jika diatasnya ada 

debu, maka ia bertayammum dengannya tidak mengapa. Dan ia 

sebagaimana orang yang bertayammum diatas tanah, karena debu 

(merupakan) unsur tanah. Adapun jika tidak ada debu diatasnya, maka 

dinding itu bukan bagian dari tanah, maka tidak (boleh) bertayammum 

diatasnya.” 

 

Dikecualikan dari hal diatas adalah tempat yang najis. Karena syarat 

alat untuk bertayammum adalah ج ذًد ث َ ّيِ  Sehingga .(debu yang suci) َ ِؼْيذًد

tidak diperbolehkan bertayammum dengan tanah yang terkena air seni yang 

belum suci dari air seni tersebut. 

 

Syarat Sah Tayammum  

Syarat sahnya tayammum adalah niat. Berniat tayammum di dalam 

hati untuk bersuci dari hadats kecil atau besar. Diriwayatkan dari Amirul 

Mu‟minin „Umar bin Khaththab y, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah 

a bersabda; 

 

ٟ َٞ َٗ ج  َٓ ِشاٍس  ْٓ ِ ث َّ ٌُ ُِ ج  َٔ ِإَٗ َٝ َيجِس  ٍُ ِدجُِّ٘ ج َٔ ج ْثاَْػ َٔ  ِإَٗ
 

“Sesungguhnya setiap perbuatan
 
tergantung pada niatnya.  Dan  

sesungguhnya  setiap  orang  (akan dibalas) berdasarkan apa yang ia 

niatkan.”
175
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Tata Cara Tayammum 

Tata cara tayammum antara lain : 

 

1. Membaca basmalah ( َثّلِل ِْ (ِدْغ  
Hal ini berdasarkan keumumam hadits yang diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y, Nabi a bersabda; 

 

 ِٚ ْي َِ َْ ثّلَِلِ َػ ًُِش ثْع ْْ َيْز َُ  ْٖ َٔ ُِ َا  ْٞ  ُ ُٝ ََل  َٝ  ُٚ َُ َا  ْٞ  ُ ُٝ ْٖ ََل  َٔ ُِ  .ََل َ ََلَر 

 

“Tidak ada shalat bagi yang tidak berwudhu, dan tidak ada wudhu bagi 

yang tidak menyebut Nama Allah.”
176

 

 

2. Menepukkan kedua telapak tangan diatas tanah satu kali pukulan 

Ini merupakan pendapat Jumhur ulama‟, diantaranya Imam Ahmad, 

Al-Auza‟i, Ishaq, dan Ahlul hadits. 

 

3. Meniup debu atau tanah yang ada di telapak tangan 

 

4. Mengusap wajah dan kedua tangan sampai pergelangan  

Mengusap kedua tangan hanya sampai pergelangan. Ini adalah 

pendapat Jumhur ulama‟, diantaranya; Imam Ahmad, Al-Auza‟i dan Ishaq 

n. 

 

Diriwayatkan dari ‟Ammar bin Yassir p, ia berkata kepada ‟Umar 

bin Khaththab y; 

 

َِْيُش  ُش َكَ  ٌْ َؼ َٔ َٗج َكَض ج أَ َٓ أَ َٝ  ِ َّ ْْ صَُ  َِ َش َك ْٗ ج أَ َٓ َْٗش َك َ أَ َٝ َٗج  ًَُ٘ج ِكْ  َعَلشٍس أَ
 ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ ٍَ ثَُِ٘ذ ُّي َ  َْ َكَوج َِ َع َٝ  

ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ َُِِِ٘ذّ ِ َ  َُِي  ًَْشُس َر َكَز
 َْ َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ َزث َكَضَشَح ثَُِ٘ذ ُّي َ  ٌَ َٛ ِلْيَي  ٌْ َٕ َي ج ًَ ج  َٔ َْ ِإَٗ َِ َع َٝ

 ِٚ َلْي ًَ َٝ  ُٚ َٜ  ْ َٝ ج  َٔ ِٜ َغَ  ِد َٓ  َْ ج عُ َٔ ِٜ ََٗلَ  ِكْي َٝ ِٚ ثْاَْسَض  َلْي ٌَ  .َد
 

“Kita pernah (junub) dalam suatu perjalanan. Engkau tidak melakukan 

shalat. Adapun aku, aku menggosok-gosokkan (badanku ke tanah), lalu aku 

shalat. Kemudian aku menceritakan (kejadian) tersebut kepada Nabi a, 

maka Nabi a bersabda, “Sesungguhnya cukup bagimu (seperti) ini.” Nabi 
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 HR. Ahmad, Abu Dawud : 102, dan Ibnu Majah : 399. Hadits ini dihasankan oleh 

Syaikh Al-Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 81. 
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a menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah dan meniup keduanya 

lalu mengusap wajah dengan kedua telapak tangan (tersebut) dan 

(mengusap) kedua telapak tangannya.”
177

  

 

Pembatal Tayammum  

Pembatal-pempatal tayammum antara lain :  

 

1. Segala sesuatu yang membatalkan wudhu 
Seperti; keluarnya sesuatu dari dubur dan qubul, tidur nyenyak, hilang 

akal kerena sakit (gila), pingsan, mabuk, menyentuh kemaluan tanpa 

penghalang diiringi dengan syahwat, dan memakan daging unta.  

 

2. Adanya air bagi orang yang sebelumnya tidak mendapatkan air 

  

3. Mampu menggunakan air bagi orang yang sebelumnya tidak mampu 

menggunakan air 

 

Catatan :  

 Tidak disyaratkan harus tertib didalam tayammum. Sehingga 

diperbolehkan mendahulukan wajah atau mendahulukan telapak 

tangan terlebih dahulu. Inilah madzhab Imam Malik dan disetujui oleh 

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-„Asqalani 5
178

 dan Ash-Shan‟ani 5
179

 

dalam. Meskipun demikian mendahulukan wajah lebih utama 

sebagaimana Allah q mendahulukannya dalam Al-Qur‟an. 

 

 Apabila seseorang mempunyai beberapa hadats yang berbeda, maka 
cukup satu tayammum dengan niat untuk menghilangkan beberapa 

hadats tersebut. Ini adalah pendapat Syaikh Ibrahim At-Tuwaijiri 

2. 

 

 Apabila seorang memiliki air yang sedikit dan tidak mencukupi jika 
digunakan untuk berwudhu atau mandi, maka ia langsung 

bertayammum. Ini adalah pendapat madzhab Abu Hanifah, Malik, dan 

salah satu pendapat ulama‟ Syafi‟iyah. 

 

 Apabila seorang telah bertayammum, maka diperbolehkan baginya 
untuk melakukan apa saja yang boleh dilakukan oleh orang yang 

berwudhu, seperti; shalat, thawaf, menyentuh mushaf (Al-Qur‟an) dan 

sebagainya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-

Tuwaijiri 2. 
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 Apabila seorang tidak mendapatkan air, dan telah masuk waktu shalat, 
maka kondisinya dirinci sebagai berikut : 

 Jika seorang mengetahui atau yakin bahwa ia tidak akan 

mendapatkan air, atau jika seorang ragu apakah akan 

mendapatkan air atau tidak, maka hendaknya ia melakukan 

shalat pada awal waktu. 

 Jika seorang mengetahui atau yakin bahwa ia akan mendapatkan 

air. Maka hendaknya ia mengakhirkan shalat pada akhir waktu. 

Ini adalah pendapat dari Syaikh Muhammad bin Shalih Al-„Utsaimin 

5. 

 

 Seorang diperbolehkan melakukan shalat fardhu dan shalat sunnah 
dengan satu tayammum, serta beleh bertayammum sebelum masuk 

waktu shalat. Ini adalah madzhab Abu Hanifah dan pendapat yang 

dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 5. 

 

 Apabila seorang sedang melakukan shalat (dengan tayammum), lalu ia 
mendapati air, maka ia tidak perlu memutuskan shalatnya. Ini adalah 

madzhab Malik, Asy-Syafi‟i, Abu Tsaur, Dawud, dan Ibnul Mundzir 

n. Diantara dalilnya adalah firman Allah q; 

 

ََل  َيج َٝ  ٍَ ْٞ أَِ ْيُؼٞث ثَُشُع َٝ ث أَِ ْيُؼٞث ثّلَِلَ  ْٞ ُ٘ َٓ   َٖ ج ثَُِزْي َٜ ث  أَيُّي ْٞ ُِ صُْذِ 
 ْْ ٌُ َُ ج َٔ  .أَْػ

 

”Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

dan janganlah kalian membatalkan (merusakkan pahala) amalan-

amalan kalian.”
180

 

 

 Apabila seorang mendapatkan air setelah melakukan shalat, sedangkan 

waktu shalat masih ada, maka ia tidak harus mengulangi shalat. Dan 

mengulang shalat hanya mustahab (dianjurkan). Berdasarkan hadits 

Abu Sa‟id Al-Khudri y, ia berkata; 

 

 ، جاٌة َٓ ج  َٔ ُٜ َؼ َٓ َُْيَظ  َٝ ِٕ ِكْ  َعَلشٍس َكَحَضَشِس ثَُ ََلَر  َ َشَػ َسُ ََل
ْهِش، َك ََػجَد  َٞ ُْ جَا ِك  ث َٔ َ َذث ثُ َٝ  َْ ََِيج، عُ ج َكَ  ذًد ث َ ّيِ ج َ ِؼْيذًد َٔ َٔ َكَضَي
ٍَ ثّلَِلِ  ْٞ َْ أََصَيج َسُع ْْ يُِؼِذ ثْلَ ُش، عُ َُ َٝ َا  ْٞ  ُ ُٞ ُْ ث َٝ ج ثَُ ََلَر  َٔ ُٛ أََحُذ
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ْْ يُِؼذْ  َُ َِِزْي  ُِ  ٍَ ، َكَوج ُٚ َُ َُِي  َشث َر ًَ َْ َكَز َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ  َ : 
أََػجدَ  َٝ  َ  َ َٞ َِِزْي َص ُِ  ٍَ َهج َٝ أَْ َضأَْصَي َ ََلصَُي  َٝ ََ٘ز  ََُي  :أََ ْذَش ثُغُّي

 ِٖ َشَصْي َٓ  .ثْاَْ َش 

 

”Ada dua orang laki-laki bepergian, lalu tibalah waktu shalat dan 

mereka tidak memiliki air. Mereka pun bertayammum dengan tanah 

yang suci, lalu mereka shalat. Kemudian mereka menemukan air di 

dalam waktu shalat tersebut (belum masuk waktu shalat berikutnya). 

Salah satu dari mereka mengambil air wudhu (dan mengulangi 

shalatnya), sementara yang lain tidak. Kemudian mereka datang 

kepada Rasulullah a dan menyampaikan hal tersebut kepada beliau. 

Beliau bersabda kepada orang yang tidak mengulangi shalatnya, 

”Engkau telah sesuai dengan Sunnah dan shalatmu sudah cukup 

(sah).” Dan bersabda kepada yang berwudhu dan mengulangi 

(shalatnya), ”Engkau mendapatkan dua pahala.”
181

 

 

 Tayammum tidak batal karena waktu shalat telah habis. Berkata 

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin 5; 

”Pendapat yang benar –insyaAllah- bahwa tayammum tidak menjadi 

batal karena waktu shalatnya telah habis, karena pengganti mempunyai 

hukum yang sama seperti yang digantinya, sehingga selama 

tayammum tidak batal, maka dapat dipakai untuk beberapa shalat 

termasuk shalat wajib. Wallahu a‟lam.”
182

 

 

 Apabila seorang berhadats dan dikhawatirkan akan terlewatkan shalat 

yang tidak dapat diulang, maka diperbolehkan baginya untuk 

bertayammum. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 5; 

”Pendapat ulama‟ yang paling shahih adalah diperbolehkannya 

bertayammum untuk setiap apa yang dikhawatirkan terlewat 

mengerjakannya, seperti; Shalat Jenazah, Shalat ‟Ied, dan selainnya 

yang dikhawatirkan akan terlewatkan untuk mengerjakannya. Karena 

shalat dengan bertayammum itu lebih baik dari pada terlewatkan 

shalat.” 

 

 

                                                 
181

 HR. Abu Dawud : 338, lafazh ini miliknya dan Nasa‟i : 433. Hadits ini dishahihkan oleh 
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 Apabila seorang mengalami junub pada waktu yang sangat dingin, 
maka ia harus memanasi air terlebih dahulu, jika tidak memungkinkan, 

maka diperbolehkan bertayammum. Berkata Syaikh Muhammad bin 

Shalih Al-‟Utsaimin 5; 

”Jika malam itu sangat dingin dan ia tidak mampu menggunakan air 

dingin, maka ia wajib memanasi air jika memungkinkan. Jika ia tidak 

mungkin memanasi air dingin karena tidak ada sesuatu yang dapat 

memanasi air, maka dalam keadaan seperti ini ia bertayammum untuk 

janabahnya dan ia shalat dengannya.” 

 

 Seorang yang junub dan bertayammum lalu ketika ia telah 
mendapatkan air atau sudah dapat menggunakan air, maka ia wajib 

mandi lagi. Diriwayatkan dari ‟Imran bin Husain y ia berkata, Nabi 

a bersabda kepada seseorang; 

 

جَا  َٓ ََل  َٝ َ٘جَدزٌة   َ  ْ ِ٘ ٍَ أََ جَدْض ِّ َهج ْٞ َو ُْ َغ ث َٓ   َ ِِّ ْٕ صَُ  ُٕ أَ ََ٘ؼَي َيج ُكََل َٓ ج  َٓ
ِلْيَي  ٌْ ُٚ َي ْيَي ِدجَُ ِؼْيِذ َكِئَٗ َِ ٍَ َػ  َهج

 

“Apa yang menghalangimu melakakan shalat bersama kaum, wahai 

fulan.” Dia berkata; “Saya sedang junub dan tidak mendapatkan air.” 

Maka Nabi a bersabda; “Engkau harus bersuci dengan tanah 

(tayammum), sesungguhnya hal itu mencukupimu.” Kemudian ketika 

ada air (setelah itu), maka Nabi a memberikan air kepadanya dan 

berkata,  

 

ْيَي  َِ ُٚ َػ ْخ َك َْكِشُؿ َٛ  ِثْر

 

“Pergilah dan tuangkanlah (air) itu pada dirimu (mandilah).”
183
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 Apabila seorang yang memiliki luka pada sebagian anggota tubuhnya 
–luka yang dimaksud adalah luka yang akan terasa sakit jika terkena 

air,– maka hendaknya ia bertayammum untuk bagian yang luka dan 

tetap membasuh pada sisa anggota wudhu atau mandi. Ini adalah 

pendapat Imam Asy-Syafi‟i, Ahmad, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, 

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-„Utsaimin n, dan Syaikh Ibrahim 

At-Tuwaijiri 2. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-„Utsaimin 5 

mengatakan; 

”Sesungguhnya tayammum disini bukan untuk anggota yang dibasuh, 

tetapi untuk anggota-anggota yang tidak terbasuh, maka ia menyerupai 

mengusap kedua sepatu dari sebagian sisi. Karena didalamnya 

membasuh sebagian anggota yang dibasuh, sedangkan mengusap 

sepatu sebagai pengganti membasuh kaki yang ada dibawahnya, maka 

disini menggabungkan antara pengganti dan yang diganti.” 

 

 Apabila ada mayit yang belum dimandikan karena tidak ada air, maka 

harus ditayammumkan, seperti orang yang hidup. Karena memandikan 

mayit adalah suatu kewajiban. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik 

Kamal 2. 

 

 Apabila berkumpul antara; jenazah, orang yang junub, wanita yang 
haidh, dan orang yang terkena najis pada badannya, sementara air 

hanya cukup untuk salah seorang dari mereka. Maka kondisinya 

dirinci sebagai berikut : 

 

 Jika air tersebut milik salah seorang diantara mereka, maka 

pemiliknyalah yang lebih berhak untuk menggunakan air 

tersebut. Ini adalah pendapat yang diputuskan oleh jumhur. 

 

 Jika air tersebut bukan milik salah seorang dari mereka, maka air 

tersebut digunakan berdasarkan urutan berikut; Jenazah, orang 

yang terkena najis pada badannya, wanita yang haidh, dan orang 

yang junub. 
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 Tidak diperbolehkan mengusap sepatunya jika bersucinya dengan 
tayammum (tidak berwudhu). Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih 

Al-„Utsaimin 5; 

“Dia tidak boleh mengusap sepatunya jika bersuci dengan tayammum, 

sebagaimana sabda Rasulullah a, “Sesungguhnya saya memakai 

keduanya dalam keadaan bersuci (wudhu).” Bersuci dengan 

tayammum tidak berhubungan dengan kaki karena  hanya dilakukan 

pada wajah dan kedua telapak tangan saja. Oleh karena itu, seandainya 

seseorang tidak mendapatkan air atau sakit sehingga tidak boleh atau 

tidak dapat menggunakan air untuk wudhu, maka ia boleh memakai 

sepatu sekalipun tanpa bersuci. Dia memakai keduanya tanpa batas 

waktu, hingga ia mendapatkan air, bila tidak memiliki air, atau 

sembuh dari sakitnya (bila ia sakit). Karena kaki tidak ada 

hubungannya dengan tayammum.” 

 

 Apabila seorang sama sekali tidak mendapatkan dua alat bersuci (air 

dan debu) –hal ini yang dikenal dikalangan ahli fiqih dengan istilah 

سَ  ْٞ ُٜ  َ ِٖ ْي دُ ْي ِم َف    (Orang yang kehilangan dua alat bersuci; air dan debu)–, 

maka ia diperbolehkan mengerjakan shalat pada waktunya dengan 

kondisi yang ada padanya, dan ia tidak perlu mengulangi shalatnya. Ini 

adalah pendapat madzhab Syafi‟i, Ahmad, Ibnu Hazm, Syaikhul Islam 

ibnu Taimiyyah n, dan pendapat yang dipilih oleh Syaikh Shalih 

bin Ghanim As-Sadlan. Diantara dalil yang mendukung pendapat ini 

adalah hadits dari ‟Aisyah i;  

 

ِٚ ِكْ   ْٖ أَْ َحجِد ِٓ ج  َٗجعًد  َْ َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ  َ 
ٍُ ثّلَِلِ ْٞ ََ َسُع َك َْسَع

 ٠َِ ث ثَُِ٘ذَ  َ  ْٞ ج أََص َٔ َِ  َك
اٍس ْٞ  ُ ُٝ ْيِش  ـَ ث ِد ْٞ ُِّي ُْ ثَُ ََلَر َكَ  ُٜ ْض ًَ ج َك َْدَس َٜ ِذ َِ  َ

 ِْ ُّٔي َُْش  َيُز ثَُضَي ََ٘ض ِٚ َك َُْي َُِي ِإ ث َر ْٞ ٌَ َْ َؽ َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ  ثّلَِلُ َػ

”Rasulullah a mengutus seseorang dari para sahabatnya untuk 

mencari (kalung yang hilang). Maka ketika tiba waktu shalat, mereka 

shalat dengan tanpa berwudhu. Ketika mereka datang kepada Nabi a, 

mereka mengabarkan kejadian tersebut kepada beliau, sehingga 

turunlah ayat tayammum.”
184

  

 

Pada hadits diatas Nabi a menyetujui perbuatan mereka, yaitu ketika 

mereka tidak mendapatkan air, mereka shalat tanpa berwudhu dan 

beliau tidak memerintahkan mereka untuk mengulangi shalatnya. 

                                                 
184

 HR. Muslim Juz 1 : 367. 
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HAIDH DAN NIFAS 
 

 

Haidh adalah sesuatu yang telah Allah q tetapkan atas anak-anak 

perempuan keturunan Adam j. Rasulullah a bersabda; 

 

 َّ َ٘جِس  َد ٠َِ َد ُٚ ثّلَِلُ َػ َضَذ ًَ شٌة  ْٓ َزث أَ َٛ  َٕ  ِإ

 

”Ini adalah suatu perkara yang ditetapkan Allah atas anak-anak 

perempuan keturunan Adam.”
185

 

 

Wanita yang pertama kali mengalami haidh dimuka bumi ini adalah 

Hawa, isteri Nabi Adam j. Berkata Ibnu ‟Abbas p; 

 

َحْيِض  َٕ ثْدَضِذثاَ إِ  ُْ ٠َِ ث َٕ َػ ج َجَ٘زِ  ًَ ُْ َٖ ث ِٓ ِذَ ْش  ْٛ ْٕ أُ ثَا َدْؼَذ أَ َٞ  .َح

 

”Sesungguhnya haidh yang pertama kali terjadi adalah haidh yang menimpa 

Hawa, setelah ia dikeluarkan dari Surga.”
186

 

 

Allah q menciptakan darah haidh untuk suatu hikmah sebagai nutrisi 

(makanan) bagi janin yang ada di dalam perut ibunya. Oleh karena itu 

wanita yang hamil jarang sekali mengalami haidh. Jika anak tersebut sudah 

lahir, maka Allah q mengubahnya menjadi air susu. Sehingga wanita yang 

menyusui pun jarang sekali mengalami haidh. Jika wanita bebas dari 

kehamilan dan menyusui, maka darah tersebut tidak mempunyai penyaluran 

sehingga tetap tinggal di dalam rahim, kemudian keluar sebagai darah haidh 

pada setiap bulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
185

 HR. Bukhari Juz 1 : 290 dan Muslim Juz 2 : 1213. 
186

 Fiqhus Sunnah lin Nisa‟. 
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Pembagian Darah Pada Wanita 

Darah yang keluar dari kemaluan wanita dibagi menjadi tiga, antara 

lain : 

 

1. Darah Haidh 

Darah haidh adalah darah yang memiliki ciri-ciri khusus dan keluar 

dari seorang wanita dari tempat khusus (kemaluan) pada waktu yang 

diketahui. Tidak ada batasan waktu minimal dan maksimalnya, tetapi 

biasanya selama enam atau tujuh hari dalam sebulan. Adapun ciri-ciri darah 

haidh adalah : 

 

 Berwarna hitam 

 Kental 

 Berbau tidak sedap 

 Tidak membeku setelah keluar 

 

Datangnya darah haidh bisa diketahui dengan keluarnya darah pada 

waktu yang memungkinkan terjadi haidh. Sedangkan berhentinya darah 

haidh dapat diketahui dengan berhentinya darah dan keluarnya cairan 

berwarna kuning dan berwarna keruh (kotor kehitam-hitaman). Ini bisa 

diketahui dengan salah satu dari dua hal berikut : 

 

a. Kering, yaitu dengan meletakkan kain pada kemaluan, lalu terlihat bahwa 

kain tersebut kering (tidak ada darah haidhnya). 

 

b. Cairan Putih (Al-Qashshatul Baidha‟), yaitu cairan berwarna putih yang 

keluar dari rahim saat darah haidh berhenti. Hal ini sebagaimana hadits 

„Aisyah i, ia berkata; 

 

 ْٖ ِٓ ْلَشُر  ِٚ ثُ ُّي ٌُْشَعُق ِكْي ُْ ج ث َٜ ٠َُ َػجِةَؾَز ِدجَُذَسَ ِز ِكْي َٖ ِإ َغجُا َيْذَؼْغ َٕ ثُِّ٘ ج ًَ
َُِي  َذْيَضجَا صُِشْيُذ ِدَز ُْ َوَ َز ث ُْ َٖ ث َٖ َحَض٠ َصَشْي ِْ ٍُ ََل َصْؼَج ْٞ َحْيِض َكَضُو ُْ ِّ ث َد

َحْيَضزِ  ُْ َٖ ث ِٓ َش  ْٜ  .أَْي ثُ ُّي

 

“Para wanita mengutus seorang kepada Ummul Mu‟minin „Aisyah i 

dengan membawa kain yang berisikan kapas yang terdapat cairan berwarna 

kekuningan dari darah haidh. Maka „Aisyah i berkata, “Janganlah terburu-

buru hingga kalian melihat cairan putih.” Yang dimaksud adalah suci dari 

haidh.”
187

  

                                                 
187

 HR. Baihaqi Juz 1 : 1486. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Irwa‟ul Ghalil : 198. 
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2. Darah Nifas 

Darah nifas adalah darah yang keluar karena melahirkan, baik itu yang 

terjadi; sebelum, pada saat, atau, setelah melahirkan. Tidak ada batas 

minimalnya, sedangkan batasan maksimalnya adalah 40(empat puluh) hari. 

Sebagaimana hadits dari Ummu Salamah i, ia berkata; 

ٍِ ثّلَِلِ  ْٞ ِذ َسُع ْٜ ٠َِ َػ َِٗش ثُُّ٘يَلغجُا َػ ج ًَ َْ َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ َصْوُؼُذ َدْؼَذ َ 
زًد  َِ َُْي  َٖ ْٝ أَْسَدِؼْي ج، أَ ًٓد ْٞ َٖ َي ج أَْسَدِؼْي َٜ  .َِٗلجِع

“(Wanita-wanita) yang sedang nifas pada zaman Rasulullah a duduk 

(menunggu) setelah kelahirannya selama empat puluh hari atau empat puluh 

malam.”
188

  

 

3. Darah Istihadhah 

Darah istihadhah adalah darah yang keluar bukan pada waktu sedang 

haidh atau nifas, atau bersambung dengan keduanya (tetapi bukan termasuk 

keduanya). Ia hanyalah penyakit karena terputusnya pembuluh darah. Darah 

itu tidak akan berhenti, kecuali jika sembuh. Adapun ciri-ciri darah 

istihadhah adalah : 

 Berwarna merah 

 Encer 

 Tidak berbau busuk 

 Membeku setelah keluar 

 

Catatan : 

 Apabila setelah suci keluar cairan berwarna kuning dan agak keruh 
(tampak kuning bagaikan nanah), maka cairan tersebut bukanlah 

haidh. Artinya ia dalam tetap keadaan suci sehingga saat itu ia wajib 

melakukan shalat, puasa, dan boleh digauli oleh suaminya. Hal ini 

berdasarkan hadits Ummu „Athiyyah i, ia berkata; 

 

ِش َؽْيتًدج ْٜ ْلَشَر َدْؼَذ ثُ ُّي ثُ ُّي َٝ ٌُْذَسَر  ُْ َُٗؼذُّي ث  .ًَُ٘ج ََل 

 

“Kami tidak memperhitungkan sama sekali cairan yang berwarna 

kuning atau keruh setelah suci.”
189

  

 

 Apabila seorang wanita telah suci, akan tetapi ia tidak mendapatkan 
air, maka ia boleh bertayamum. Ini adalah pendapat mayoritas ulama‟. 

                                                 
188

 HR. Abu Dawud : 311, lafazh ini miliknya, Tirmidzi : 139, dan Ibnu Majah : 648. Hadits 

ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 211. 
189

 HR. Abu Dawud : 307, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 647. Hadits ini dishahihkan 

oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 199. 
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 Seorang wanita diperbolehkan mengonsumsi obat penunda haidh 
sepanjang tidak berbahaya, sehingga ia tetap suci dan dapat 

melaksanakan puasa, shalat, atau melengkapi manasik hajinya. Ini 

adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

 Apabila seorang wanita yang haidh mengalami junub, maka cukup 
baginya sekali mandi ketika suci dari haidhnya. Ini adalah pendapat 

mayoritas ulama‟ (madzhab Hanafi, Maliki, Syafi‟i, dan Hambali). Ini 

juga pendapat Rabi‟ah, Abu Az-Zunad, Ishaq, Sufyan Ats-Tsauri, dan 

Al-Auza‟i n. Namun jika wanita tersebut ingin membaca Al-

Qur‟an, masuk ke masjid, dan semisalnya, maka ia wajib mandi. 

 

 Apabila seorang wanita melihat darah sehari atau dua hari sebelum 
melahirkan yang disertai rasa sakit, maka itu adalah darah nifas, ia 

harus meninggalkan shalat dan puasa karenanya. Dan jika tidak 

disertai rasa sakit, maka itu adalah darah biasa, dia tidak boleh 

meninggalkan puasa dan shalat karenanya. Ini adalah pendapat Syaikh 

Muhammad bin Shalih Al-„Utsaimin 5. 

 

 Apabila darah nifas berubah menjadi cairan kuning sebelum jelas 

tanda kesucian, maka cairan tersebut dihukumi sebagai nifas. Berkata 

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-„Utsaimin 5;  

“Cairan kuning atau cairan yang seperti lendir selama belum tampak 

padanya kesucian yang jelas, maka hukumnya mengikuti hukum darah 

(nifas), tidak dihukumi suci kecuali sudah benar-benar bersih dari 

cairan tersebut.” 

 

 Apabila seorang wanita mengalami nifas di bulan Ramadhan, 

kemudian darah nifasnya berhenti sebelum empat puluh hari, lalu 

keluar lagi sebelum empat puluh hari, maka ia harus meninggalkan 

shalat dan puasa sampai empat puluh hari. Adapun puasa yang 

dilakukan ketika darah berhenti adalah sah. Berkata Syaikh Shalih bin 

Fauzan bin „Abdullah Al-Fauzan 5; 

“Kalau darah itu berhenti sebelum empat puluh hari, maka dia mandi 

dan berpuasa. Jika darah itu keluar lagi sebelum empat puluh hari, 

maka dia meninggalkan puasa ketika itu sampai empat puluh hari. 

Sedangkan puasanya pada hari-hari ketika darah berhenti adalah puasa 

yang benar (sah), karena dilakukan dalam keadaan suci. Ini adalah 

pendapat yang benar dari dua pendapat ulama‟ (dalam) masalah ini. 

Wallahu a‟lam.” 
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 Apabila setelah empat puluh hari darah masih terus mengalir, maka 
ada duakemungkinan, antara lain :  

 Apabila berhentinya masa nifas bertepatan dengan kebiasaan 

masa haidh, maka darah yang keluar setelah empat puluh adalah 

darah haidh.  

 Apabila berhentinya masa nifas tidak bertepatan dengan 

kabiasaan masa haidh. maka bagi wanita tersebut wajib mandi 

setelah sempurna empat puluh hari untuk melaksanakan shalat 

dan puasa.  

Ini adalah perincian dari Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Asy-

Syaikh 5. 

 

 Apabila seorang wanita mengalami keguguran sebelum usia 
kehamilannya delapan puluh hari, maka darah yang keluar bukanlah 

darah nifas. Adapun jika keguguran tersebut terjadi setelah delapan 

puluh hari kehamilan, maka darah yang keluar dihukumi sebagai darah 

nifas. Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-„Utsaimin 5;  

“Para ulama mengatakan bahwa syarat diberlakukannya hukum nifas, 

yaitu jika janin yang dilahirkan sudah berbentuk manusia dengan telah 

terbentuknya organ-organ tubuh dan telah memiliki bentuk kepala, 

kaki dan tangan (telah berusia delapan puluh hari). Jika seorang wanita 

mengeluarkan janin sebelum memiliki bentuk manusia, maka darah 

yang dikeluarkan oleh wanita yang melahirkan janin tersebut bukan 

darah nifas.” 

 

 Wanita yang sedang nifas hukumnya sama dengan wanita haidh. 

Karena Rasulullah a juga menyamakan antara haidh dengan nifas. 

Sebagaimana Diriwayatkan dari Ummu Salamah i; 

 

ْيَ زٍس ِإْر  ِٔ ْضَ ِجَؼزٌة ِكْ  َ  ُٓ  َْ َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ َغ ثَُِ٘ذّ ِ َ  َٓ َٗج  َ٘ج أَ َدْي
 ْْ ََٗؼ ُش  ِْ ٍَ أَُِٗلْغِش ُه ُش َك ََ ْزُس ِعَيجَح َحْيَضِضْ  َهج ِْ َِ َغ ْٗ  ِحْضُش َكج

“Ketika aku bersama Nabi a tidur di dalam sebuah selimut tebal tiba-

tiba aku haidh, lalu aku keluar dengan perlahan, kemudian aku 

mengambil pakaian (yang biasa aku pakai ketika) haidh. Beliau 

bersabda, “Apakah engkau sedang nifas (haidh)?” Aku menjawab, 

“Ya.”
190

  

 

Perbedaannya hanya pada masalah „iddah. Bahwa „iddah tidak 

memperhitungkan adanya nifas, karena masa „iddah bagi wanita yang 

hamil adalah sampai melahirkan. Sebagaimana firman Allah q; 

                                                 
190

 HR. Bukhari Juz 1 : 294, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 296. 
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 َٖ ُٜ َِ ْٔ َٖ َح ْٕ َيَضْؼ َٖ أَ ُٜ ُِ ٍِ أََ  ج َٔ ََلُس ثْاَْح ْٝ أُ َٝ 

 

”Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu ‟iddah mereka itu 

ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.”
191

  

 

 Wanita yang mengalami istihadhah dianggap dalam keadaan suci, 
sehingga diperbolehkan melakukan shalat, puasa, dan ibadah-ibadah 

lainnya. Ini adalah kesepakatan para ulama‟. ‟Aisyah i 

meriwayatkan bahwa Fatimah binti Abi Jahsy i pernah bertanya 

kepada Nabi a, ”Sesungguhnya aku mengalami istihadhah sehingga 

aku tidak suci. Apakah aku harus meninggalkan shalat?” Beliau 

bersabda: 

 

ِْ٘ش  ًُ ِّ ثَُِضْ   ْٖ َدِػَ  ثَُ ََلَر َهْذَس ثْاَيَج ٌِ َُ َٝ َُِي ِػْشمٌة  َٕ َر ََل ِإ
 ِِّ  َ َٝ   ْ ِِ َْ ثْؿَضِغ ج عُ َٜ َٖ ِكْي  َصِحْيِضْي

 

”Tidak, sesungguhnya itu adalah darah urat. Tetapi tinggalkanlah 

shalat selama beberapa hari yang biasa engkau dahulu mengalami 

haidh. Kemudian mandilah dan shalatlah.”
192 

 

 Seorang wanita yang istihadhah jika akan shalat, maka harus 
membasuh kemaluannya dengan air dan menggunakan pembalut. 

Sebagaimana riwayat dari Ummu Salamah i (isteri Nabi a); 

 

 ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ ٍِ ثّلَِلِ َ  ْٞ ِذ َسُع ْٜ ٠َِ َػ جِا َػ َٓ َشثُم ثُّذِ ْٜ َْٗش َص ج ًَ َشأَرًد  ْٓ َٕ ث أَ
 َْ َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ  َ 

ٍَ ثّلَِلِ ْٞ َز َسُع َٔ َِ ُّّي َع ج أُ َٜ َُ ، َكجْعَضَلَضْش  َْ َِ َع َٝ
 ٍَ َٖ  : َكَوج ِٓ  َٖ ُٜ َْٗش َصِحْيُض ج ًَ ِّ ثَُِضْ   ثْاَيَج َٝ   ُِْ َيج َِ ْ٘ظُْش ُػَذُر ثُ َض ُِ

َُِي  َضْضُشُى ثَُ ََلَر َهْذَس َر ِْ ج، َك َٜ ج ثَُِزْي أََ جَد َٜ ْٕ يُِ ْيَذ ََ أَ ِش َهْذ ْٜ ثَُؾ
 َْ حٍس عُ ْٞ َُِضْغَضْغِلْش ِدَغ  َْ َُ عُ َضِغ ـْ َض ِْ َي َك

ُِ ََِلْش َر ِش، َكِئَرث َ  ْٜ َٖ ثَُؾ ِٓ
 ِٚ ِ ِكْي َّ  .ُُِضَ 

 

                                                 
191

 QS. Ath-Thalaq : 4. 
192

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 319, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 333. 
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“Sesungguhnya pada zaman Nabi a ada seorang wanita yang 

mengeluarkan banyak darah (istihadhah). Maka Ummu Salamah i 

menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah a. Lalu beliau bersabda, 

“Perhatikanlah hari-hari yang ia biasa mengalami haidh dalam setiap 

bulan, sebelum ia mengalami kejadian terebut. Hendaklah ia 

meninggalkan shalat sebanyak hari-hari (yang ia biasa haidh) pada 

setiap bulan. Jika telah selesai, maka hendaklah ia mandi, kemudian 

hendaklah ia balut dengan kain, lalu melaksanakan shalat.”
193

  

 

Ia juga harus berwudhu setiap kali shalat. Hal ini berdasarkan sabda 

Nabi a kepada Fathimah binti Abu Hubaisy i (yang sedang 

istihadhah); 

 

ِ َ ََلرٍس  َّ ٌُ ُِ َ ِت   َٞ  َص

 

“Berwudhulah pada setiap kali akan shalat.”
194

  

 

 Seorang wanita yang mengalami istihadhah dipebolehkan 
mengakhirkan shalat yang pertama dan mengawalkan shalat yang 

kedua. Hal ini berdasarkan sabda Nabi a dalam hadits yang 

diriwayatkan dari Hamnah binti Jahsy i;  

 

  ِِ َضِغ ـْ َْ َص َؼْ َش عُ ُْ   ث
ِِ صَُؼّجِ َٝ َش  ْٜ ِشي ثُظُّي ْٕ صَُؤّ ِ ٠َِ أَ ْيِش َػ َٞ ْٕ َه َكِئ

 َٖ ِشْي َْ صَُؤّ ِ ج عُ ْيؼًد
ِٔ َؼْ ِش َ  ُْ ث َٝ َش  ْٜ َٖ ثُظُّي ْي ِِّ صَُ  َٝ  َٖ ِشْي ُٜ َٖ َصْ  ِحْي

 ِٖ َٖ ثَُ ََلَصْي َٖ َدْي ِؼْي َٔ َصْج َٝ  َٖ ْي ِِ َضِغ ـْ َْ َص ِؼَؾجِا عُ ُْ َٖ ث ْي
ِِ صَُؼّجِ َٝ ِشَح  ـْ َٔ ُْ ث

 ِِ َٖ . َكجْكَؼ ْي ِِّ صَُ  َٝ ْذِ   َغ ثُ ُّي َٓ  َٖ ْي ِِ َضِغ ـْ َص َٝ. 

 

“Apabila engkau mampu untuk mengakhirkan shalat dhuhur dan 
mengawalkan shalat Ashar, (maka kerjakanlah). Kemudian engkau 

mandi, ketika suci dan engkau shalat Zhuhur dan Ashar dengan jama‟. 

Kemudian engkau mengakhirkan shalat maghrib dan mengawalkan 

shalat Isya‟. Lalu engkau mandi dan menggabungkan antara dua 

shalat. Dan mandilah pada waktu Shubuh dan shalatlah.”
195
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 HR. Abu Dawud : 274. 
194

 HR. Ibnu Majah : 624. 
195

 HR. Tirmidzi Juz 1 : 128 dan Abu Dawud : 287. 
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 Seorang wanita yang istihadhah diperbolehkan untuk melakukan 

i‟tikaf di dalam masjid. Sebagaimana hadits dari „Aisyah i, beliau 

berkata; 

 

 ِٚ ثِ  َٝ ْٖ أَْص ِٓ َشأَرٌة  ْٓ َْ ِث َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ  َ 
ٍِ ثّلَِلِ ْٞ َغ َسُع َٓ ٌََلْش  ِثْػَض

 ِِّ َ  صَُ  ِٛ َٝ ج  َٜ ثُ َْغُش َصْحَض َٝ ْلَشَر  ثُ ُّي َٝ  َّ َْٗش َصَشٟ ثَُذ ج ٌَ  .َك

 

“Salah seorang dari isteri Rasulullah a (yang mengalami istihadhah) 

pernah beri‟tikaf bersama beliau, kemudian ia melihat darah dan 

cairan kekuning-kuningan sedangkan dibawahnya ada sebuah bejana 

dan ia sedang melakukan shalat.”
196

  

 

 Seorang wanita yang mengalami istihadhah harus mandi sekali, pada 

saat ia bersih dari haidhnya. Ini adalah pendapat ‟Urwah bin Zubair, 

Sufyan Ats-Tsauri, Abu Tsaur, dan madzhab Syafi‟iyah. Hal ini 

berdasarkan sabda Rasulullah a kepada Ummu Habibah binti Jahsy 

i (yang sedang istihadhah); 

 

 ِِّ  َ َٝ   ِِ َْ ثْؿَضِغ َْٗش َصْحِذُغِي َحْيَضُضِي عُ ج ًَ ج  َٓ ٌُِغ  َهْذَس  ْٓ  ثُ

 

“Tahanlah dirimu (untuk melakukan shalat) selama engkau masih 

haidh, kemudian mandi dan lakukanlah shalat.”
197

  

 

 Seorang yang istihadhah boleh digauli oleh suaminya, walaupun 
darahnya mengalir, selama tidak dalam masa haidh, dan inilah 

pendapat jumhur ulama‟, diantaranya; Abu Hanifah, Malik, Syafi‟I, 

Ahluzh-Zhahir, Ahmad, Hasan, Atha‟, Sa‟id bin Jubair, Qatadah, 

Hammad bin Abu Sulaiman, Bakar bin „Abdullah Al-Muzani, Al-

Auza‟i, Ats-Tsauri, Ishaq, Abu Tsaur, dan Ibnul Mundzir n. 

Sebagaimana diriwayatkan dari „Ikrimah y; 

ج  َٜ  ُ ْٝ َٕ َص ج ًَ َٝ ْغَضَحجَ زٌة،  َٓ َْٗش  ج ًَ ج  َٜ ِْ٘ش َ ْحؼٍس أََٗ ََ٘ز ِد ْٔ ْٖ َح َػ
ج َٜ ُؼ ِٓ  .يَُجج

 

“Dari Hamnah binti Jahsy i, ia pernah mengalami istihadhah dan 

suaminya (tetap) mengaulinya.”
198
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 HR. Bukhari Juz 1 : 304 dan Abu Dawud : 2476. 
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 HR. Muslim Juz 1 : 334. 
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Kaidah Penting 

Apabila seorang wanita yang mengalami haidh diluar kebiasaannya, 

baik itu; waktunya lebih panjang, siklusnya berubah, atau wanita hamil yang 

mengalami haidh, maka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan 

menggunakan tiga tingkatan berikut :  

 

1. Melihat kebiasaan masa haidh 

Apabila seorang wanita memiliki masa haidh yang teratur, maka 

keluarnya darah yang  bertepatan dengan waktu yang biasa terjadi haidh, 

dihukumi sebagai darah haidh. Selanjutnya darah yang keluar setelah masa 

haidh berakhir, dihukumi sebagai darah istihadhah. Diriwayatkan dari 

„Aisyah i, beliau berkata; 

“Sesungguhnya Ummu Habibah i bertanya kepada Rasulullah a tentang 

darah, lalu „Aisyah i berkata, “Aku melihat bejananya penuh dengan 

darah, lalu Rasulullah a bersabda; 

 

 ِِّ  َ َٝ   ِِ َْ ثْؿَضِغ َْٗش َصْحِذُغِي َحْيَضُضِي عُ ج ًَ ج  َٓ ٌُِغ  َهْذَس  ْٓ  ثُ

 

“Tunggulah selama masa haidhmu, kemudian mandi dan lakukanlah 

shalat.”
199

  

 

2. Membedakan darah haidh (Mumayyizah) 

Apabila seorang wanita tidak teratur masa haidhnya. Tetapi ia mampu 

membedakan antara darah haidhnya dengan darah istihadhah, maka jika 

darah yang keluar tersebut memiliki kesamaan dengan darah haidhnya, 

maka ia dihukumi sebagai darah haidh. Tetapi jika darah tersebut tidak 

memiliki kesamaan dengan darah haidh, maka dihukumi sebagai darah 

istihadhah. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Fatimah binti 

Abu Hubaisy i ketika mengalami istihadhah, lalu Rasulullah a bersabda 

kepadanya; 

 

 ِٖ ْ  َػ ٌِ ِغ ْٓ َُِي َك َ َٕ َر ج ًَ دٍس يُْؼَشُف، َكِئَرث  َٞ ٌّة أَْع ُٚ َد َحْيِض َكِئَٗ ُْ ُّ ث َٕ َد ج ًَ ِإَرث 
 ِِّ  َ َٝ َ ِتْ   َٞ َٕ ثْلَ ُش َكَض ج ًَ  .ثَُ ََلِر، َكِئَرث 

 

“Sesungguhnya darah haidh adalah darah hitam yang telah dikenal. 

Apabila darah itu yang keluar, maka berhentilah dari shalat namun jika 

darah yang lain berwudhulah dan shalatlah.”
200
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 HR. Muslim Juz 1 : 334 dan Abu Dawud : 279. 
200

 HR. Abu Dawud : 304, dan Nasa‟i : 216. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 

5 dalam Shahihul Jami‟ : 765. 
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3. Melihat kebiasaan haidh kerabat wanitanya (Mutahayyirah) 

Apabila seorang wanita tidak memiliki masa haidh yang teratur, atau 

ia lupa kebiasaan haidhnya, dan ia tidak mampu untuk membedakan antara 

darah haidh dengan darah istihadhah, atau wanita tersebut belum pernah 

mengalami haidh. Maka ia harus melihat kebiasaan haidh kerabat wanitanya 

(orang-orangng yang ada hubungan darah dengannya dari kalangan wanita), 

seperti; ibunya, saudarinya, bibinya, dan sebagainya.  

 

Jika ia tidak memiliki kerabat wanita, maka mengikuti kebiasaan 

wanita haidh pada umumnya, yaitu selama enam atau tujuh hari. Dan hari 

pertama keluarnya darah hingga enamatau tujuh hari dihukumi sebagai 

darah haidh, karena hukum asal darah yang keluar dari kemaluan wanita 

adalah darah haidh. Sedangkan darah yang keluar setelah itu dihukumi 

sebagai darah Istihadhah.  

 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 5 mengatakan; 

“Pada prinsipnya, setiap darah yang keluar dari rahim adalah haidh. Kecuali 

jika ada bukti yang menunjukkan bahwa darah itu istihadhah.” 

 

 

Catatan : 
Apabila darah haidh itu datang pada waktu kebiasaannya hanya dua 

hari –misalnya-, kemudiaan berhenti pada hari ketiga, dan datang lagi 

pada hari yang keempat, dan demikian seterusnya, maka pendapat 

yang benar dalam hal ini adalah bahwa terputusnya darah haidh pada 

hari-hari yang biasa terjadi haidh, dianggap sebagai masa haidh. 

Terputusnya darah haidh tersebut tidak dianggap suci, karena yang 

diperhitungkan adalah munculnya tanda kesuciaan, yaitu adanya 

cairan putih (al-qashshatul baidha‟) yang diketahui oleh kalangan 

wanita. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi‟i, dan 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah n. Sebagaimana „Aisyah Ummul 

Mukminin i pernah mengatakan; 

 

 َٖ ِٓ َش  ْٜ َُِي أَْي ثُ ُّي َذْيَضجَا صُِشْيُذ ِدَز ُْ َوَ َز ث ُْ َٖ ث َٖ َحَض٠ َصَشْي ِْ ََل َصْؼَج
َحْيَضزِ  ُْ  .ث

 

“Janganlah terburu-buru hingga kalian melihat cairan putih.” Yang 

dimaksud adalah suci dari haidh.”
201

  

 

                                                 
201

 HR. Baihaqi Juz 1 : 1486. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Irwa‟ul Ghalil : 198. 
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Hal-hal yang Diharamkan Bagi Wanita yang Haidh Dan Nifas 

Hal yang diharamkan bagi wanita yang haidh dan nifas adalah : 

 

1. Shalat  

Para ulama‟ telah bersepakat bahwa wanita haidh dan nifas 

diharamkan mengerjakan shalat; baik shalat fardhu maupun shalat sunnah. 

Mereka juga bersepakat bahwa kewajiban shalat gugur, dan tidak perlu 

mengqadha‟nya ketika suci. Diantara dalilnya adalah hadits yang 

diriwayatkan dari Abu Sa‟id y, beliau berkata, Nabi a bersabda; 

 

 ِٕ ْٖ ُْٗوَ ج ِٓ َُِي  ٍَ َكَز ٠َِ َهج َٖ َد ِْ ْْ ُه ْْ َصُ  َُ َٝ  ِ َّ ْْ صَُ  َُ َُْيَظ ِإَرث َحجَ ْش  أَ
ج َٜ ِ٘  .ِدْي

 

“Bukankah jika ia sedang haidh ia tidak melakukan shalat dan puasa? 

Maka itulah kekurangan agamanya”
202

  

 

2. Puasa  

Telah menjadi ijma‟ bahwa wanita yang haidh dan nifas harus 

meninggalkan puasa, tetapi ia harus mengqadha‟ puasa yang telah 

ditingalkannya. Diantara dalilnya adalah riwayat dari Mu‟adzah i, ia 

berkata; 

 

ََل َصْوِض   َٝ  َّ ْٞ ٍُ ثَُحجِةِض َصْوِض  ثَُ  ج َدج َٓ َُْش  َُْش َػجِةَؾَز َكَوج َع َ
ِْٗش  ِسيَزٌة أَ ْٝ َُْش أََحُش ٍُ ؟ثَُ ََلَر َكَوج ْ  أَْع َ ِّ٘ ٌِ َُ َٝ ِسيَزٍس  ْٝ َُْغُش ِدَحُش َِْش   َه

ُش ِدَوَضجِا ثَُ ََلرِ  َٓ ََل ُْٗؤ َٝ  ِّ ْٞ ُش ِدَوَضجِا ثَُ  َٓ َُِي َكُْ٘ؤ َ٘ج َر َٕ يُِ ْيُذ ج ًَ َُْش   .َهج

 

“(Seorang wanita) bertanya kepada „Aisyah i, “Apakah seorang yang 

haidh mengqadha‟ puasa dan tidak mengqadha‟ shalat?” „Aisyah i 

menjawab, “Apakah engkau seorang Haruriyyah (Khawarij)?” Ia menjawab, 

“Aku bukan Haruriyyah, tetapi aku (hanya) bertanya.” „Aisyah i berkata, 

“Kami juga mengalami hal tersebut, kami diperintah (oleh Rasulullah a) 

untuk mengqadha‟ puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha‟ 

shalat.”
203
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 HR. Bukhari Juz 1 : 298, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1: 79. 
203

 HR. Muslim Juz 1 : 335. 
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3. Jima’  

Sebagaimana firman Allah q; 

 

ِحْيِض  َٔ ُْ َغجَا ِك  ث  َكجْػَضِضُُٞث ثُِّ٘

“Hendaklah kalian menjauhkan diri (kalian) dari wanita diwaktu haidh.”
204

  

 

Dan juga diriwayatkan dari Anas y, Nabi a bersabda; 

 

ٌَجاَ  ََ َؽْ اٍس ِإََل ثُِّ٘ ًُ ث  ْٞ َُ٘ؼ  ِثْ 

 

“Lakukan apa saja kecuali nikah (jima‟)”
205

  

 

4. Thawaf 

Berdasarkan hadits „Aisyah i ketika beliau haidh pada saat 

melaksanakan haji, maka Rasulullah a berkata kepadanya; 

 

ِشْي ثِ  ُٜ َذْيِش َحَض٠ َصْ  ُْ ِكْ  ِدج ْٞ ْٕ ََل َص ُ َُْحجػُّي َؿْيَش أَ َُ ث ج َيْلَؼ َٓ   ْ ِِ  ْكَؼ

“Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang melaksanakan haji, 

hanya saja engkau tidak boleh thawaf hingga engkau suci.”
206

  

 

5. Dijatuhi Talak 

Seorang yang haidh atau nifas tidak boleh ditalak oleh suaminya. 

Apabila suami menjatuhkan talak kepada isterinya yang sedang haidh atau 

nifas, maka talaknya adalah Talak Bid‟i (talak yang menyelisihi syari‟at). 

Hal ini berdasarkan firman Allah q; 

 

 َٖ ِٜ ُِِؼَذِص  َٖ ُٛ ْٞ ُو ِِّ  َكَ 

 

”Ceraikanlah mereka setelah mereka selesai masa iddahnya.”
207

 

 

Maksudnya adalah bersih dari haidh dan belum dicampuri. 
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 QS. Al-Baqarah : 222. 
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 HR. Muslim Juz 1 : 302. 
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 HR. Bukhari Juz 1 : 299 dan Muslim Juz 2 : 1211. 
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Mentalak isteri pada waktu haidh adalah haram, pelakunya berdosa, 

walaupun demikian talak tetap jatuh. Ini adalah pendapat jumhur ulama‟, 

diantaranya keempat ulama‟ madzhab dan para pengikutnya. Dan ini juga 

pendapat Al-Hasan Al-Bashri, Atha‟ bin Abi Rabah, Ats-Tsauri, Al-Auza‟i, 

Al-Laits, dan Abu Tsaur n.  

 

Suami wajib merujuknya, jika hal itu bukan talak tiga. Ini adalah salah 
satu pendapat dalam madzhab Hanafi, Malik, dan riwayat dari Imam 

Ahmad, dan Dawud Azh-Zhahiri n. Sebagaimana hadits dari ‟Abdullah 

bin ‟Umar p, bahwa dia mentalak istrinya dalam keadaan haidh. Lalu 

‟Umar y mengadukannya kepada Nabi a, maka Nabi a bersabda;  

 

ج َٜ ُيَشثِ ْؼ ِْ ُٙ َك ْش شَ , ُٓ ُٜ ج  َحَض٠ َصْ  َٜ ٌْ ِغ ْٔ ُي ُْ  َْ َْ َصِحْيَض , عُ شَ , عُ ُٜ َْ َصْ  َْ , عُ عُ
َغَي َدْؼذُ  ْٓ ْٕ َؽجَا أَ َظ , ِإ َٔ ْٕ َي ََِن َدْؼَذ أَ ْٕ َؽجَا َ  ِإ ِؼَذُر ثَُِض  , َٝ ُْ َي ث ِْ َكِض

َغجاُ  ج ثُِّ٘ َٜ َُ َن  ِِّ ْٕ صَُ  َش ثّلَِلُ أَ َٓ  أَ

 

”Perintahkan agar ia kembali padanya, kemudian menahannya hingga 

masa suci, lalu masa haidh dan suci lagi. Setelah itu jika ia menghendaki, 

ia boleh menahannya terus menjadi isterinya atau menceraikannya sebelum 

bersetubuh dengannya. Itu adalah masa „iddahnya yang diperintahkan 

Allah untuk menceraikan isteri.”
208

  

 

Catatan : 

 Apabila seorang wanita telah memasuki waktu shalat, sementara ia 
belum melakukan shalat tersebut lalu datang haidnya, maka ia wajib 

mengqadha‟ shalat tersebut setelah suci. Hal yang juga berlaku bagi 

wanita yang mengalami nifas. Misalnya seorang wanita haidh sebelum 

Ashar, sedangkan ia belum melakukan shalat Zhuhur, jika ia suci 

maka ia harus mengqadha‟ shalat yang tidak ia lakukan sebelum 

datang haidh (yaitu shalat Zhuhur). Hal ini berdasarkan firman Allah 

q; 

 

صًدج ْٞ ُه ْٞ َٓ َضجدًدج  ًِ  َٖ ْي ِ٘ ِٓ ْؤ ُٔ ُْ ٠َِ ث َْٗش َػ ج ًَ َٕ ثَُ ََلَر   ِإ

 

“Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan 

waktunya atas orang yang beriman”
209

  

 

                                                 
208

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 4954 dan Muslim Juz 2 : 1471. 
209

 QS. An-Nisa : 103. 
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 Apabila seorang wanita suci dari haidhnya suci sebelum terbit fajar 
lalu berniat untuk berpuasa, maka puasanya sah, walaupun ia 

mengakhirkan mandi wajib sampai terbit fajar. Ini adalah pendapat 

Jumhur ulama‟. 

 

 Apabila seorang wanita yang haidh dibulan Ramadhan, kemudian suci 

pada pertengahan siangnya maka ia tidak perlu berpuasa pada sisa hari 

tersebut. Ini adalah madzhab Maliki, Syafi‟i, Ahmad, dan Azh-

Zhahiriyah. Ini juga pendapat yang dipilih oleh Atha‟, Sufyan Ats-

Tsauri, dan Jabir bin Zaid n. Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, beliau 

berkata kepada „Atha‟ t, “Seorang wanita haidh pada waktu pagi 

kemudian suci pada pertengahan siangnya, apakah ia harus berpuasa?” 

Beliau menjawab, “Tidak, akan tetapi ia harus mengqadha‟nya.”
210

  

 

 Seorang suami diperbolehkan bersenang-senang dengan istrinya yang 

sedang haidh, tetapi dari atas kain. Karena Maimunah i pernah 

menyatakan; 

 

َصثِس  َم ثْْلِ ْٞ ُٙ َك َِٗغجَا َْ يَُذجِؽُش  َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ  َ 
ٍُ ثّلَِلِ َٕ َسُعٞ ج ًَ
َٖ ُحَيضٌة  ُٛ َٝ 

 

”Rasululah a bersenang dengan isteri-isterinya dari atas kain, 

sementara mereka sedang haidh.”
211

  

 

 Seorang yang menggauli isterinya ketika haidh, maka harus membayar 
kaffarat kepada fakir miskin, satu dinar jika ia melakukannya pada 

permulaan keluarnya darah, atau setengah dinar jika ia melakukannya 

pada akhir keluarnya darah. Kafarah tersebut dikenakan bagi suami 

dan isteri. satu dinar sama dengan 4,25 gram emas. Hal ini 

berdasarkan hadits dari Ibnu Abbas p dari Nabi n bahwa beliau 

pernah bersabda tentang laki-laki yang menggauli istrinya ketika 

sedang haidh; 

 

َ٘جسٍس  ْ ِق ِدْي ِ٘ ْٝ ِد َ٘جسٍس أَ  َيَضَ َذُم ِدِذْي

 

”Dia harus bersedekah sebanyak satu atau setengah dinar.”
212
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 HR. Abdurrazzaq dalam Mushannaf : 1292, dengan sanad yang shahih. 
211
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212
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Juga berdasarkan riwayat dari Ibnu „Abbas p secara mauquf (sampai 

kepada Nabi a). Ibnu „Abbas p berkata; 

 

 ِّ ِوَ جِع ثَُذ ْٗ ج ِك  ث َٜ ِإَرث أََ جَد َٝ َ٘جسٌة   ِّ َكِذْي ٍِ ثَُذ َٝ ج ِكْ  أَ َٜ ِإَرث أََ جَد
َ٘جسٍس  ْ ُق ِدْي ِ٘  .َك

 

“Jika ia melakukannya pada permulaan keluarnya darah, maka ia 

harus bersedekah satu dinar. Dan jika ia melakukannya pada akhir 

keluarnya darah, maka setengah dinar.”
213

  

 

 Bagi wanita yang haidh diperbehkan untuk melakukan khulu‟ 
(gugatan cerai). Ini adalah pendapat madzhab Hanafi, Hambali, dan 

Syafi‟i, dan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu 

Taimiyyah 5 dan Syaikh Muhammad bin Ibrahin At-Tuwaijiri 

2.   

 

 

Hal-hal yang Diperbolehkan Bagi Wanita yang Haidh Dan Nifas 

Beberapa hal yang dibolehkan oleh wanita haidh dan nifas adalah : 

 

1. Dzikir kepada Allah q dan membaca Al-Qur’an (dengan tidak 

menyentuh mushhaf) 

Dalil diperbolehkannya wanita yang sedang haidh untuk berdzikir 

adalah hadits dari Ummu „Athiyyah i, ia berkata; 

 

ج َحَض٠  َٛ ْٖ ِ ْذِس ِٓ َش  ٌْ ِذ ُْ ِؼْيِذ َحَض٠ ُْٗخِشَػ ث ُْ َّ ث ْٞ َْٗخُشَػ َي  ْٕ ُش أَ َٓ ًَُ٘ج ُْٗؤ
 َٕ ْٞ َيْذُػ َٝ  ْْ ِٛ ِذْيِش ٌْ َٕ ِدَض ِذْش ٌْ َق ثَُ٘جِط َكَي ِْ  َ َٖ ٌُ ُحَيَض َكَي ُْ ُْٗخِشَػ ث

 ُٚ َشَص ْٜ ُ َٝ  ِّ ْٞ َي ُْ َُِي ث َز َر ًَ َٕ َدَش ْٞ ْْ َيْشُ  ِٜ  .ِدُذَػجِة

  

“Kami diperintahkan untuk keluar pada hari raya, hingga kami 

mengeluarkan para gadis pingitan dan wanita-wanita yang sedang haidh, 

mereka semua di belakang manusia, bertakbir dengan takbir mereka, 

berdoa dengan doa mereka, mereka mengharapkan keberkahan dan 

kesucian hari itu.”
214

  

 

 

                                                 
213

 HR. Abu Dawud : 265. 
214

 HR. Bukhari Juz 1 : 928. 



  

99

Adapun dalil yang memperbolehkan wanita haidh membaca Al-Qur‟an 

adalah berdasarkan sabda Rasulullah a kepada „Aisyah i;  

 

ِشْي ثِ  ُٜ َذْيِش َحَض٠ َصْ  ُْ ِكْ  ِدج ْٞ ْٕ ََل َص ُ َُْحجػُّي َؿْيَش أَ َُ ث ج َيْلَؼ َٓ   ْ ِِ  ْكَؼ

 

“Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang melaksanakan haji, 

hanya saja engkau tidak boleh thawaf hingga engkau suci.”
215

  

 

Berkata Syaikh Sa‟id bin Wahf Al-Qahthani 2; 

“Amalan yang paling utama dalam ibadah haji adalah membaca Al-Qur‟an 

sehingga dalam hadits diatas Nabi a tidak berkata “Janganlah engkau 

membaca Al-Qur‟an!” dalam hadits diatas Nabi a membolehkan „Aisyah 

i melakukan seluruh amalan. Hal itu menunjukkan bahwa yang benar, 

wanita yang sedang haidh atau nifas dibolehkan membaca Al-Qur‟an, tetapi 

membaca dengan lisan atau dalam hati; tidak boleh dengan memegang 

Mushaf Al-Qur‟an.”
216

 

 

Sedangkan larangan memegang mush-haf adalah berdasarkan hadits; 

 

 َٕ ُوْش  ُْ ظُّي ث َٔ شٌة  ِإََل  ََلَي
ِٛ  َ ج

 

“Tidak boleh seorang memegang Al-Qur‟an, kecuali dalam keadaan 

suci.”
217

  

 

Diantara ulama‟ yang berpendapat diperbolehkannya wanita yang 

sedang haidh untuk membaca Al-Qur‟an dengan tidak memegang mush-haf 

adalah; Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi‟i, Imam Ahmad 

bin Hambal, Sa‟id bin Musayyab, Ibnul Mundzir, Syaikhul Islam Ibnu 

Taimiyyah, Syaikh „Abdul „Aziz bin Baz, Syaikh Muhammad Nashiruddin 

Al-Albani, Syaikh „Abdurrahman bin „Abdullah Al-Jibrin n, Syaikh 

Muhammad bin Ibrahim At-Tuwijiri, dan Syaikh Abu Malik Kamal bin As-

Sayyid Salim 2. 
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2. Melakukan sujud tilawah 

Diriwayatkan dari Ibnu „Abbas p; 

 

 َٕ ْٞ ُٔ ِِ ْغ ُٔ ُْ ُٚ ث َؼ َٓ َعَجَذ  َٝ  ِْ َْ َعَجَذ ِدجَُْ٘ج َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ َٕ ثَُِ٘ذَ  َ  أَ
ُظ  ْٗ ثْْلِ َٝ ُّٖي  ِج ُْ ث َٝ  َٕ ْٞ ًُ ْؾِش ُٔ ُْ ث َٝ. 

 

“Sesungguhnya Nabi a bersujud (ketika membaca) surat An-Najm, dan 

bersujud bersama beliau seluruh kaum muslimin, orang-orang musyrik, jin, 

dan (semua) manusia.”
218

  

 

Tidak mungkin semua yang bersujud bersama Nabi a waktu itu, 

dalam keadaaan suci. Hal ini menunjukkan diperbolehkannya wanita yang 

haidh untuk melakukan sujud tilawah berdasarkan keumuman dalil diatas 

dan karena sujud tilawah bukanlah shalat yang tidak disyaratkan harus 

dalam keadaan suci. 

 

3. Seorang suami membaca Al-Qur’an di pangkuan isterinya yang 

sedang haidh 

Sebagaimana dijelaskan dalam hadits „Aisyah i; 

 

 َْ َٗج َحجِةضٌة عُ أَ َٝ ُب ِكْ  ِحْجِشْي  ٌِ َٕ َيَض ج ًَ  َْ َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ َٕ ثَُِ٘ذَ  َ  أَ
 َٕ ُوْش  ُْ  .َيْوَشأُ ث

 

“Sesungguhnya Nabi a berada di pangkuanku dan aku sedang haidh lalu 

beliau membaca Al-Qur‟an.”
219

  

 

4. Menyaksikan Shalat ‘Ied 

Nabi a bersabda; 

 

ُحَيُض  ُْ ث َٝ ِس  ْٝ ُخُذ ُْ ثُس ث َٝ ثِصُن َر َٞ َؼ ُْ ْٝ ث ِس أَ ْٝ ُخُذ ُْ ثُس ث َٝ َر َٝ ثِصُن  َٞ َؼ ُْ َيْخُشُػ ث
٠َِ  َ ُٔ ُْ ُحَيُض ث ُْ ٍُ ث َيْؼَضِض َٝ  َٖ ْي ِ٘ ِٓ ْؤ ُٔ ُْ َر ث َٞ َدْػ َٝ َخْيَش  ُْ َٕ ث ْذ َٜ َيْؾ ُْ َٝ. 

 

“(Hendaklah) para gadis, wanita yang dipingit, wanita yang sedang haidh 

keluar untuk menyaksikan kebaikan (khutbah „Ied) dan doa kaum mukminin. 

(Hendaklah) wanita yang haidh menjauhi tempat shalat.”
220
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5. Masuk ke dalam masjid jika ada kebutuhan 

Diantara dalilnya adalah sikap Rasulullah a yang membolehkan 

„Aisyah y untuk masuk kedalam Masjidil Haram, padahal beliau dalam 

keadaan haidh, yang dilarang hanya melakukan thawaf. Dan seorang wanita 

berkulit hitam yang menginap di dalam masjid dan Nabi a tidak 

memerintahkan untuk menjauhi masjid ketika haidh.
221

 Ini adalah pendapat 

yang juga dipilih oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani 5. Ibnu 

Hazm 5 berkata; 

“Wanita tersebut tinggal di masjid Nabi a. Biasanya wanita (mengalami) 

haidh, namun tidak dilarang oleh Rasulullah a untuk tinggal di dalamnya. 

Setiap yang tidak dilarang oleh Rasulullah a (berarti) dianggap boleh.” 

 

Namun hendaknya wanita yang haidh tersebut menjaga darah 

haidhnya, agar tidak sampai tercecer di masjid. Jika dikhawatirkan darah 

akan tercecer di masjid, maka ia tidak diperbolehkan masuk ke dalam 

masjid, karena akan mengotori tempat ibadah. 

 

6. Makan dan minum bersama suami 

Diriwayatkan dari „Aisyah i ia berkata; 

 

َْ َكَيَضُغ  َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ ُٚ ثَُِ٘ذَ  َ  ُُ ِٝ َٗج َْ أُ َٗج َحجِةضٌة عُ أَ َٝ ُْ٘ش أَْؽَشُح  ًُ
 ُٚ ُُ ِٝ َٗج َْ أُ َٗج َحجِةضٌة عُ أَ َٝ ِؼْشَم  ُْ أََصَؼَشُم ث َٝ ِ ِغ ِكَ  َكَيْؾَشُح  ْٞ َٓ  ٠َِ ُٙ َػ َكج

ِ ِغ ِكَ   ْٞ َٓ ُٙ َػ٠َِ  َْ َكَيَضُغ َكج َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ  ثَُِ٘ذَ  َ 

 

“Aku pernah minum (air) ketika aku sedang haidh, kemudian aku 

memberikan (gelas) kepada Nabi a, beliau meletakkan mulutnya pada 

(bekas) tempat mulutku, lalu meminumnya. Dan aku menggigit daging (dari 

tulang) sedangkan aku sedang haidh, kemudian aku memberikannya 

(kepada) Nabi a, lalu beliau meletakkan mulutnya pada tempat (bekas) 

mulutku.”
222
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7. Melayani suaminya 

Diriwayatkan dari „Aisyah i, beliau berkata; 

 

َٗج َحجِةضٌة  أَ َٝ  َْ َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ  َ 
ٍِ ثّلَِلِ ْٞ َُ َسْأَط َسُع ُْ٘ش أَُسّ ِ ًُ. 

 

“Aku menyisir rambut Rasulullah a dan ketika itu aku sedang haidh.”
223

 

 

8. Tidur bersama suami dalam satu selimut 

Diriwayatkan dari Ummu Salamah i; 

 

ْيَ زٍس ِإْر  ِٔ ْضَ ِجَؼزٌة ِكْ  َ  ُٓ  َْ َِ َع َٝ  ِٚ ْي َِ ٠َِ ثّلَِلُ َػ َغ ثَُِ٘ذّ ِ َ  َٓ َٗج  َ٘ج أَ َدْي
 ْْ ََٗؼ ُش  ِْ ٍَ أَُِٗلْغِش ُه ُش َك ََ ْزُس ِعَيجَح َحْيَضِضْ  َهج ِْ َِ َغ ْٗ ِحْضُش َكج

َِزِ  ْي ِٔ َخ ُْ ُٚ ِك  ث َؼ َٓ ِْٗ  َكجْ َ َجْؼُش   .َكَذَػج

 

“Ketika aku bersama Nabi a tidur di dalam sebuah selimut tebal tiba-tiba 

aku haidh, lalu aku keluar dengan perlahan, kemudian aku mengambil 

pakaian (yang biasa aku pakai ketika) haidh. Beliau bersabda, “Apakah 

engkau sedang haidh?” Aku menjawab, “Ya.” Kemudian beliau 

memanggilku dan aku pun tidur bersama beliau di  dalam selimut yang 

tebal.”
224
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