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PENGERTIAN MANDI (الغسل)
• Etimologis: Mengalirnya air pada sesuatu. 

• Terminologi Syara’: 

• مخصوصةبنيةالبدنجميععلىسيالنه

• Mengalirnya air pada sekujur tubuh dengan niat tertentu. 

• Kata “mengalir”, bukan “mengalirkan” dapat memberikan pemahaman tidak
disyaratkan adanya perbuatan aktif dari manusia. 

• Ungkapan “sekujur tubuh” merupakan kekhususan pertama dalam pengertian
syara’, dan ungkapan “dengan niat tertentu” merupakan kekhususan kedua. 

• Artinya, mandi-mandi ‘ibadah yang bersifat sunnah juga disyaratkan dua
kekhususan di atas. 



PENYEBAB WAJIB MANDI



PENYEBAB WAJIB MANDI
• Ada lima (5) sebab wajib mandi; dua di antaranya dapat terjadi

pada pria maupun Wanita, dan tiga sisanya khusus bagi kaum
Wanita. 

• Dua perkara yang dipersekutukan pria dan Wanita: (1) 
Bertemunya dua pasunatan, (2) Keluarnya air mani. 

• Tiga perkara khusus perempuan: (1) Haid, (2) Nifas, (3) Wiladah
(melahirkan). 



(1) BERTEMUNYA DUA PASUNATAN

(ماجهوابنوالنسائيالترميذي)الغسلوجبفقدالختانانالتقىإذا•

• “Jika telah bertemu dua pasunatan, maka sungguh telah wajib mandi”. (HR. 
an-Nasa’i, at-Tirmidzi, dan Ibn Majah)

• Yang dimaksud “dua pasunatan” adalah pasunatan laki-laki dan pasunatan
perempuan. 

• Pasunatan laki-laki adalah tempat dipotongnya qulfah (foreskin/penutup
kepala penis). Pasunatan peremuan adalah tempat pemotongan di bagian
klitoris. 

• Yang dimaksud “bertemu” adalah sejajarnya dua alat klamin dengan sebab
masuk, bukan sekedar sejajar atau bersentuhan tanpa masuk. Sebab, hal ini
tidak mewajibkan mandi berdasarkan ijma’ ulama’. (al-Bajuri, 1/210). 

• Jadi, yang dimaksud adalah: masuknya glans penis (hasyafah) ke dalam
vagina atau anus.  (al-Bajuri, ibid). 



(2) KELUARNYA MANI

• Maksudnya adalah: Dengan keluarnya mani ke luar hasyafah dzakar
(glans penis) bagi lelaki, dan keluarnya mani ke luar vagina, bagi gadis 
(belum pernah berhubungan badan), atau ke luar bagian yang wajib
dibasuh saat istinjak bagi tsayyib (yg sdh pernah berhubungan badan). 

• Jika tidak keluar ke batas-batas di atas, maka tidak wajib mandi, 
namun ketetapan hukum baligh tetap berlaku atasnya. 

• Baik dengan cara yang halal maupun haram, dalam kondisi jaga atau
tidur. 

• Mani dicirikan dengan salah satu dari: (1) Keluar dengan tersendat-
sendat, atau (2) Rasa enak, atau (3) Bau seperti adonan roti, saat masih
basah, atau bau amis telur saat kering. (al-Bajuri, 1/212). 



(3) HAID
• BAHASA: MENGALIR

• IMAM AN-NAWAWI DALAM AT-TAHQIQ (142): 

معتادةأقاتفيبلوغهايعدالمرأةرحميرخيهدم•

• “Darah yg dikeluarkan oleh rahim seorang wanita setelah dia baligh pada waktu-
waktu yang biasa”.

• Definisi lain (Bujairami ‘ala al-Khathib: 1/300): 

الوالدةسببغيرمنالصحةسبيلعلىرحمهاأقصىمنأيالمرأةفرجمنالخارجالدم•

• “Darang yg keluar dari vagina wanita, maksudnya dari pangkal rahimnya, secara
normal, bukan karena sakit, dan bukan karena melahirkan”.



(4) NIFAS

• Darah yg keluar setelah kosongnya rahim dari kehamilan, sebelum
berlalunya minimal suci (15 hari)

• Jika seorang wanita yg melahirkan baru mengeluarkan darah setelah 15 
hari sejak persalinan, maka tidak ada nifas baginya. dan darah tersebur
adalah darah haid. 

• Jika melihat darah setelah beberapa hari sejak persalinan dan sebelum
15 hari, maka nifasnya dimulai sejak keluar darah. hari-hari pasca
melahirkan sebelum keluar darah dianggap suci (wajib shalat, dll), 
namun terhitung sebagai bagian dari 60 hari (maksimal nifas)



(5) WILADAH/MELAHIRKAN

• Melahirkan bayi, atau “melahirkan” ‘alqah atau mudhghah yang 
dinyatakan oleh dokter bahwa itu merupakan cikal bakal bayi. 

• Menurut pendapat yang lebih kuat (al-azhhar) tetap wajib mandi 
meski melahirkan melalui Caesar, hal berdasar pembahasan Imam 
ar-Ramli terkait ucapan seorang kepada istrinya: “Jika kau 
melahirkan, maka kau tertalak”, yang dinyatakan istri tertalak meski
melahirkan bukan dari jalannya yg normal. (al-Bajuri, 1/216)



SYARAT-SYARAT MANDI 
JANABAH DAN HAID/NIFAS



SYARAT MANDI SAMA DENGAN SYARAT WUDHU

1. Islam, (kecuali bagi Wanita ahli kitab yg mandi agar halal digauli suaminya yg
Muslim)

2. Tamyiz
3. Bersih dari haid/nifas
4. Bebas dari semua penghalang sampainya air pada kulit
5. Pada anggota badan tidak ada benda yang mengubah air 
6. Meyakini kewajiban mandi (untuk mandi wajib tentunya)
7. Tidak memahami yang fardhu (dalam mandi) sebagai sunnah
8. Memakai air yang suci menyucikan
9. Menghilangkan najis ‘ainiyyah terlebih dulu dari tubuh (jika ada)
10. Mengalirnya air pada sekujur tubuh
11. Kejelasan sebab wajibnya mandi, jika telah jelas kondisi yang sebenarnya



FARDHUNYA MANDI



FARDHU MANDI

1. Niat
• Orang yg junub: Niat menghilangkan janabah/niat menghilangkan hadats

besar/niat mandi wajib/niat mandi agar diboleh melakukan ibadah yang 
butuh mandi 

• Wanita yang haid/nifas: Niat menghilangkan hadats haid/nifas, atau niat
mandi wajib atau agar dibolehkan melakukan ibadah yg butuh mandi

• Jika ada beberpa mandi wajib, misalnya janabah dan di saat yang sama
juga haid, maka cukup diniatkan salah satunya

• Jika mandi wajib dan sunnah berkumpul, jika diniatkan keduanya maka
cukup, jika diniatkan salah satunya, maka dapat apa yang diniatkan. 

• Niat wajib dibarengkan dengan basuhan salah satu anggota badan (dan itu
dianggap sebagai basuhan pertama, sehingga anggota yang telah
terbasuh namun belum ada niat, wajib dibasuh Kembali). 



FARDHU MANDI

2. Meratakan sekujur badan dengan air yang suci menyucikan. 

• Jika air tidak sampai ke Sebagian rambut/bulu, maka mandinya tidak cukup, meski
bulu tsb kemudian dia cabut

• Begitu juga jika air tidak sampai ke Sebagian kulit karena adanya penghalang
tertentu

• Wajib melepas ikatan rambut (wajib diurai) jika bagian-bagian dalam atau bagian
pangkal tidak dapat terkena air jika tidak dilepas. 

• Wajib membasuh apa yang tertutup oleh qulfah (foreskin) bagi seorang yag aqlaf
(belum sunat misalnya). 

• Juga wajib membasuh ke bagian vagina yang nampak dari seorang Wanita Ketika 
dia duduk jongkok

• Begitu juga wajib membasuh misrabah (pertemuan lubang anus), sebab dia Nampak 
saat buang hajat



SUNNAHNYA MANDI



SUNNAHNYA MANDI
• Ada banyak kesunnahan mandi, di antaranya: 

1. Berdiri (jika mungkin)

2. Menghadap kiblat

3. Wudhu sebelum mandi

4. Memmbaca bismillah di awal mandi

5. Meneliti/mengamati lipatan-lipatan tubuh

6. Menggosok badan

7. Mengulangi sebanyak tiga kali

8. Melakuan secara berurutan: (1) Membasuh telapak tangan, (2) Membasuh kemaluan
dan sekitar, (3) Berkumur dan istinsyaq, (4) Wudhu, (5) Memperhatikan lekukan tubuh, 
(6) Menyela rambut kepala, (7) Mengguyurkan air ke sekujur tubuh dengan memulainya
dari atas kepala, kemudian tubuh bagian depan dari bagian kanan, kemudian bagian
kiri, kemudian tubuh bagian belakang dari kanan ke kiri. 



HAL-HAL YANG MAKRUH

• Menyalahi terhadap kesunnahan-kesunnahan
yang telah disebutkan di atas.  



HAL-HAL YANG DIHARAMKAN



HAL-HAL YANG HARAM KARENA HAID/NIFAS

1. Shalat (sujud syukur, suju tilawah)

2. Puasa

3. Membaca (melafazhkan) ayat-ayat al-Qur’an dengan niat membaca al-Qur’an. Boleh
membaca ayat-ayat al-Qur’an yg telah biasa menjadi doa atau dzikir dengan syarat
tidak diniatkan membaca al-Qur’an.

4. Menyentuh mushaf (semua media yang bertuliskan al-Qur’an dengan maksud untuk
dibaca/dipelajari)

5. Berdiam diri di dalam masjid, atau sekedar masuk masjid jika khawatir akan
mengotori masjid dg darah

6. Thawaf

7. Berhubungan badan 

8. Menikmati pada anggota antara pusar dan lutut



HAL-HAL YANG HARAM KARENA JUNUB

1. Shalat (sujud tilawah/syukur)

2. Membaca al-Qur’an (rincian seperti di atas)

3. Menyentuh /membawa al-Qur’an (rincian seperti di atas)

4. Thawaf

5. Berdiam diri di masjid 



بالصوابأعلموهللا


