
HUKUM-HUKUMSEPUTAR WUDHU 
֍Pengertian, ֍Syarat, ֍Fardhu, ֍Sunnah, ֍Makruh, 
֍Pembatal, ֍Hal-hal Yang Diharamkan [Study Kasus

Qur’an Android]



PENGERTIAN

o Etimologis: Basuhan terhadap sebagian anggota badan,
baik dengan atau tanpa niat. Kata الوضوء diambil dari kata
الوضاءة (al-Wadha’ah) yg berarti: الحسن (keindahan), الجمال

(keelokan), dan الضياء (kecerahan). Sebab, wudhu dapat
menghilangkan gelap akibat dosa.

o Terminologis: Sebutan untuk basuhan terhadap beberapa
anggota badan tertentu sifat dan niat tertentu. (Mu’nis al-
Jalis Syarh al-Yaqut an-Nafis, 1/33)



PENYEBAB, DAN HUKUM WUHDU

o Penyebab: Adanya hadats beserta akan dilakukannya shalat dan
semua hal yang membutuhkan wudhu.

o Wajib: Wajib atas orang yang hadats kecil.

o Sunnah: Merefresh wudhu untuk setiap shalat; sebelum mandi
janabah; sebelum makan, minum, tidur, atau jima’ (Kembali) bagi
orang yg junub; Ketika marah, akan membaca al-Qur’an, hadits,
belajar ‘ilmu syara’, masuk masjid, adzan, iqamah, dan ziyarah Nabi
Muhammad –shallahu ‘alayhi wa alihi wasallam - (Mu’nis al-Jalis
Syarh al-Yaqut an-Nafis, 1/34-35)



15 (LIMA BELAS) SYARAT WUHDU

1) Islam

2) Tamyiz

3) Bebas dari penegasi (haid, nifas)

4) Bebas dari penghalang sampainya air ke kulit yg
dibasuh atau rambut yang diusap

5) Tidak ada benda yg dapat mengubah air pada
anggota wudhu

6) Memahami/meyakini hal-hal yg wajib/fardhu

7) Mengetahui tata cara wudhu; bagi orang yg telah
belajar wajib mampu membedakan mana yg
fardhu dan mana yang sunnah, dan bagi orang
awam wajib meyakini bahwa ada yang fardhu dan
sunnah, tanpa harus membedakan yg penting
tidak memahami yg fardhu sebagai sunnah.

8) Air yg suci menyucikan

9) Menghilangkan najis ‘ayniyyah dari anggota
wudhu

10) Mengaalirnya air pada anggota yg wajib
dibasuh. Mengalir berarti ada tetesan air dari
anggota tersebut. 

11) Telah terwujudnya penyebab wudhu, jika
keadaan telah jelas. 

12) Tidak terputusnya niat

13) Tidak menggantungkan niat dengan sesuatu

14) Telah masuk waktu shalat

15) Muwalah (melakukan wudhu tanpa jeada
antara masing-masing anggota) > Dua syarat
terakhir khusus da’imul hadats



ENAM FARDHU WUDHU

o (1) Niat, (2) Membasuh Muka, (3) Membasuh dua
tengan beserta sikunya, (4) Mengusap Sebagian
kepala, (5) Membasuh dua kaki beserta dua mata
kaki, (6) Urut.

oEmpat berdasarkan nash al-Qur’an (basuh muka,
tangan, kepala, dan kaki), satu (niat) berdasarkan
Sunnah, dan satu lagi (urut) berdasarkan al-Quran
dan Sunnah.



1. NIAT

 Tujuh Hal Berkaitan Dg Niat:

1. Hakikat niat: Berkehendak pada sesuatu berbarengan dengan melakukannya.

2. Hukumnya: Biasanya wajib, kadang sunnah spt niat dalam memandikan mayit.

3. Tempatnya: Hati, sunnah melafazhkan dg maksud agar mudah hadir dalam hati

4. Waktunya: Permulaan ibadah. Jadi, kalua wudhu harus bersamaan dg membasuh
muka

5. Tata Caranya: Berbeda-beda pada setiap ibadah. Dalam wudhu, tata caranya:
Niat menghilangkan hadats/niat melakukan kewajiban wudhu, niat wuhdu/niat
dapat melakukan segala hal yg butuh wudhu

6. Syaratnya: (1) Islam, (2) Tamyiz, (3) Tahu apa yg diniatkan, (4) Mantap, tidak ragu-
ragu, (5) Tidak melakukan hal-hal yg berseberangan dg niat, spt murtad dan
memutus niat.

7. Tujuan: Membadakan ibadah dengan ‘adah, dan membedakan antar ibadah



2. MEMBASUH MUKA

 Batas Muka: ● Dari atas ke bawah: Antara area tumbuhnya
rambut kepala dan bawah ujung dua dagu (tulang tempat
tumbuhnya gigi bawah dan bertemu di ad-dzaqn/janggut). ●
Dari samping ke samping: Antara dua telinga.

 Wajib membasuh semua yg ada di batas-batas tersebut.
 Jenggot dan rambut ‘aridh (pelipis ke bawah): Jika tebal, dan

dari seorang laki-laki, wajib dibasuh bagian luarnya saja.
 Tanbih: Wajib membasuh sedikit dari kepala, sedikit dari leher,

dan sedikit dari bawah janggut, dan sedikit dari telinga, agar
dipastikan semua bagian wajah yg wajib dibasuh telah benar-
benar terbasuh. واجبفهوبهإالالواجبيتمالما



3, 4,5, 6. MEMBASUH TANGAN, MENGUSAP 
KEPALA, MEMBASUH KAKI, URUT

 Wajib membasuh kulit dan rambut ada ada di tangan
mulai ujung jari sampai di atas siku. Dipastikan tidak ada
benda-benda yg menghalangi sampainya air ke kulit.

 Wajib mengusap sebagian dari kepala; baik kulit atau
rambut yg masih di area kepala.

 Wajib membasuh dua kaki dari ujung jari-jari sampai di
atas dua mata kaki. Wajib dipastikan tidak ada hal-hal yg
menghalangi sampainya air ke bagian yg wajib; seperti
tinta, kotoran yg menumpuk di sela-sela kuku, dll.

 WAJIB urut sesuai yg disebut di atas.



KASUS MENGUSAP KAOS KAKI

 Tidak sah wudhu dengan menguap kaos kaki.
 Sebab, yg dibenarkan adalah mengusap dua khuff

dengan syarat-syarat yg ada. Kaos kaki sama sekali
tidak memenuhi syarat sebagai khuff.

 Fatwa tentang mengusap kaos kaki berdasar hadits
Abu Dawud dan Tirmidzi tidak diterima karena hadits
tsb merupakan perbuatan dan kasus spesifik yg tidak
dapat difahami secara general tanpa mengetahui
rician dan sifat-sifatnya. (lihat: Dr. Nuuruddin ‘Itr, I’lam
al-Anam Syarh Bulugh al-Maram, 1/187)



SUNNAH-SUNNAH WUDHU

 Ada banyak sunnah wudhu. Menurut Sebagian ulama sampai 50
sunnah. Yang paling menonjol di antaranya:

(1) Bersiwak, dilakukan sebelum membasuh dua telapak tangan, atau
setelahnya sebelum berkumur. (2) Tasmiyah di awal wudhu saat
membasuh dua telapak tangan, (3) Membasuh dua telapak tangan, (4)
Madhmadhah setelah basuh tangan, (5) Istinsyaq dan istintsar, (6)
Tatslits, (7) Mengusap keseluruhan kepala, (8) Mengusap dua telinga, luar
dalam, dg air baru (9) Menyelai jari-jari, (10) Tayamun, (11) Memanjangkan
Ghurrah, (12) Tahjil, (12) Muwalah bagi selain da’mul hadats, (13) Berdoa
dan berdzikir setelah wudhu, dg menghadap qiblat, mengangkat dua
tangan, sembari mengangkat pandangannya ke langit (atas).



HAL-HAL YANG MAKRUH 

 Banyak perkara yg dimakruhkan saat wudhu; di
antaranya:

(1) Mendahulukan anggota kiri, (2) Tidak madhmadhah dan
istinsyaq, (3) Membasuh/mengusap lebih dari 3 kali, (4) dan
atau kurang dari 3 kali, (5) Wudhu dari air menggenang, (6)
Wudhu dari sisa air thaharah perempuan, sifatnya
ta’abbudy (7) Berlebihan dalam menuangkan air.



EMPAT (4) PEMBATAL WUDHU

1. Apa saja yang keluar dari salah satu dua jalan, kecuali
mani.

2. Hilang akal, karena mabuk, gila, epilepsy, dan atau tidur
dalam posisi tidak merapatkan pantatnya pada lantai.

3. Sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan asing
sama-sama dewasa tanpa penghalang

4. Menyentuh kemaluan manusia, atau lingkaran anusnya,
dengan bagian dalam telapak tangan.



EMPAT (4) HAL HARAM SAAT TIDAK WUDHU

1. Shalat
2. Thawaf
3. Menyentuh Mushaf (setiap tulisan al-Qur’an yg ditulis

untuk dipelajari atau ibadah, meski berupa papan)
4. Membawa mushaf.
-boleh membawa mushaf Bersama barang-barang lain dalam
satu tas, misalnya, dg syarat tidak ada niat hanya membawa
mushaf.
-Boleh pula menyentuh dan membawa al-Quran dalam kitab
tafsir yang jelas lebih banyak tafsirnya dari ayat-ayatnya.



STUDY KASUS QUR’AN ANDROID

1. Qur’an android atau Qur’an elektronik merupakan fakta baru yg belum
pernah dikaji oleh para fuqaha terdahulu

2. Para fuqaha kontemporer berbeda pendapat dalam menghukuminya akibat
dari perbedaan pemahaman mereka terhadap realitas Qur’an android;
apakah tulisan haqiqi sehingga dapat disebut sebagai mushaf, atau bukan.

3. Bagi mereka yg berpendapat bahwa tulisan pada Qur’an android adalah
tulisan yg hukumnya sama dengan mushaf, mereka pun berbeda
pendapat; apakah saat aplikasi tidak dibuka, disamakan dg kasus Qur’an yg
“disimpan” di dalam sebuah tas Bersama-barang lain, atau tidak.

4. Mereka yg berpendapat bahwa tulisan tsb dapat disebut sbg tulisan haqiqi,
sepakat bahwa jika Qur’an Android dibuka hukumnya sama dengan mushaf
klasik (non digital/elektronik)



أعلموهللا


