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MAKNA THARAH
• Bahasa:

كحسد وكرب–واملعنوي –اكخملاط –النظافة واخللوص من ادلنس احليس 

“Bersih dan bebas dari kotoran; baik bersifat inderawi –seperti ingus – maupun yang bersifat
ma’nawi –seperti iri dan sombong”. 

• Istilah: 

1. Sebagai sebuah perbuatan: 

ابحة ولو من بعض الوجوه  حنو الوضوء اجملدد–أ و ثواب جمرد –حنو التميم –فعل ما ترتتب عليه ا 

“Melakukan “sesuatu” yg karenanya menjadi boleh (melakukan shalat dan yg serupa), meski
hanya dari sebagian sisinya –seperti tayammum – ; atau (mendapat) pahala semata –seperti

wudhu yg diperbaiki”.

1. Sebagai sebuah hasil: 

ال ثر املرتتب عىل ذكل الفعل

“Akibat/hasil yang lahir dari perbuatan tersebut”. (Ba’isyan, Busyra al-Karim, 43)



THAHARAH MENJADI KUNCI

• Rasulullah: 

ليلُها التَّسلمُي  هوُر وحترميُها التَّكبرُي وحتح الِة الطُّ ، وأ محد (275)، وابن ماجه (3)، والرتمذي (61)د أ خرجه أ بو داو )ِمفتاُح الصَّ
(1006)

Kunci shalat adalah bersuci, tahrimnya adalah takbir, dan tahlilnya adalah
salam”. (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibn Majah, dan Ahmad)

أ   ثح حَّتَّ يتحوضَّ ذا أ حدح ُ صالةح أ حِدُُك ا  ال يقبُل اَّللَّ

Allah tidak menerima shalat salah seorang dari kalian, jika dia telah hadats
– sehingga dia berwudhu”. (HR. al-Bukhari dan Abu Dawud)



EMPAT SARANA THAHARAH

Menurut Mazhab Syafi’i, hanya ada 4 sarana untuk thaharah: 

1. AIR: Untuk menghilangkan hadats (wudhu dan mandi), menghilangkan
najis, dan tajdid al-wudhu’, termasuk mandi dari haid seorang istri dari ahli
kitab agar boleh dijima’. 

2. TANAH BERDEBU: Untuk tayammum dan membasuh najis mughallazhah, 
> mengilangkan najis di ujung baju menurut sebagian ulama’. 

3. Dabigh/Bahan Penyamak. Penyamakan kulit adalah satu proses mengubah
kulit mentah menjadi kulit tersamak (leather), sehingga tahan dari serangan
mikroorganisme, dengan cara memasukkan bahan penyamak (dabigh) ke
dalam jaringan serat kulit. 

4. BATU ISTINJA’: Untuk menghilangkan hukum/sifat najis yg ada pada area 
keluarnya seni/feses



MACAM-MACAM THAHARAH

1. Wudhu 

2. Mandi 

3. Tayammum 

4. Menghilangkan Najis –termasuk istinja’ 



PEMBAGIAN HUKUM AIR

1. Thahir Muthahhir (Suci Menyucikan): Air Muthlaq, yaitu air yang masih
dalam kondisi semula dia tercipta. 

2. Thahir Ghayru Muthahhir (Suci Tidak Menyucikan): (1) Musta’mal/telah
digunakan untuk wudhu/mandi wajib, (2) Berubah parah salah satu sifatnya
(bau, rasa, dan warna) oleh benda suci. 

3. Najis (Air Najis): (1) Air kurang dari dua Qullah terkena/tersentuh/kemasukan
najis, (2) Air lebih dari dua Qullah terkena/kemasukan/tersentuh oleh najis
dan berubah salah satu sifatnya. 

Catat: Dua Qullah menut Dr. Nuruddin ‘Itr (I’lam al-Anam, 1/54) setara: 204 Kg. 
Menurut Dr. Dib al-Bugha, (al-Fiqh al-Manhaji, 1/34) setara: 192,857 Kg, 
Menurut Dr. az-Zuhaili (al-Wasith, 1/22) setara: 200 Kg

Kesimpulan: Hanya air golongan pertama yg dapat digunakan untuk
wudhu/mandi dan mencuci najis. 



DALIL PEMBAGIAN HUKUM AIR

• Air Muthlaq suci dan menyucikan berdasarkan al-Qur’an di antaranya:  هُو آًء طح آِء مح مح لسَّ
 
لْنحا ِمنح أ َأنزح ًراوح “Dan 

kami turunkan dari langit air yang suci menyucikan”. (QS. Al-Furqan: 48), dan as-Sunnah di 
antaranya: « ٌء ْ ُسُه َشح هُوٌر، الح يُنحِجِّ اُء طح «الْمح “Air adalah suci menyucikan, tak satupun perkara

menajiskannya”. (HR. Abu Dawud, Ibn Majah dan Tirmidzi). 

• Air Musta’mal suci tidak menyucikan berdasarkan hadits Nabi :  ِاِئ اِء ادلَّ ُدُُكْ ِِف الْمح حْغتحِسْل َأحح ُهوح ُجنٌُب الح ي وح

(Janganlah salah seorang dari kalian mandi di dalam air yang menggenang, sedangkan dia
junub). (HR. Muslim). 

• Air yang berubah parah sebab benda suci tidak menyucikan karena sudah tidak dapat
disebut sebagai air muthlaq. 

• Air yang kurang dari dua qullah terkena najis dinyatakan najis karena hadits Nabi :  ذا اكن املاُء ا 
ًسا َّتنِي مل حيِمْل َنح قُل (Jika air telah mencapai dua qullah, maka dia tidak membawa najis). (HR. Abu 

Syaibah dalam al-Mushannaf dan at-Thahawi dalam Musykil al-Atsar)

• Air lebih dua qullah terkena najis dan berubah adalah najis berdasarkan Ijma’. 



Contoh Kasus (Air tidan Menyucikan dan Air Najis)

1. Air satu ember (+ - 15 L) terkena percikan air dari closet > Najis

2. Air satu baskom dimasukkan tangan ke dalamnya (untuk cuci tangan) 
padahal tangannya ada najis, meski tidak Nampak > Najis

3. Mencuci pakaian yg ada najisnya dengan mesin cuci (khususnya 1 
tabung) > Najis

4. Air bercampur kaporit sampai berubah parah bau dan warnanya > Suci
tidak menyucikan



AIR BEKAS MENCUCI NAJIS?

•Air bekas mencusi najis (disebut ghusalah): 

1. Suci, bila: (1) Tidak ada perubahan salah satu sifat, (2) Tidak
bertambah volumenya setelah memperkirakan jumlah yg telah terserap
oleh benda yang dicuci. 

2. Najis, bila: (1) Ada perubahan pada salah satu sifatnya, meski hanya
sedikit sekali, (2) Volume air bertambah



KASUS AIR BERUBAH TAPI TETAP MENYUCIKAN

1. Berubah karena terlalu lama diam

2. Berubah karena oleh tempat menetap dan lewat air (air sungai berbau
tanah)

3. berubah oleh benda suci yg tidak dapat dihindarkan (air sungai oleh 
daun dan atau lumut)

4. Berubah tidak parah oleh benda suci yang mencampurinya/mukhalith
(sedikit kaporit misalnya)

5. Berubah oleh benda yg menyandidingi/mujawir-nya (terkena minyak
misalnya)

6. Berubah oleh debu dan atau garam air 



Benda-Benda Najis

1. Setiap benda yang keluar dari jalan depan atau belakang, 
baik dari hewan atau manusia, seperti air kencing, tinja, madzi, 
wadi, darah, dll (kecuali mani, dan atau keputihan menurut
salah satu pendapat dalam mazhab syafi’i) 

• Dalilnya: HR. Bukhari-Muslim tentang A’rabi yg kencing di masjid; 

• HR. Bukhari-Muslim dari ‘Ali  tentang Madzi; 

• HR. Bukhari-Muslim dari Fatimah binti Abi Hubaisy tentang darah
istihadhah. 

• Dll



Benda-Benda Najis

2. Darah dan Nanah

• Dalilnya QS.al-Ma’idah ayat 3, tentang keharaman darah dan HR. Bukhari-
Muslim dari Fatimah binti Abi Hubaisy ttg darah istihadhah. Nanah adalah
berasal dari darah (Cairan nanah mengandung sel darah putih, bakteri, 
dan jaringan tubuh yang mati). 

3. Utah-Utah

• Jika telah berubah dan telah diolah oleh pencernaah: Najis menurut
mayoritas ulama (bahkan Imam an-Nawawi menjelaskan adanya Ijma’). 
Jika belum berubah oleh pencernaah juga najis (menurut mazhab Syafi’i); 
termasuk Utah bayi. 

• Dalilnya Kembali kepada dalil najisnya apa saja yang keluar dari salah satu
dua jalan



Benda-Benda Najis

4. Benda cair yang memabukkan (khamer/alcohol-etil):

• Dalilnya ayat yg mengharamkan Khamer (al-Maidah: 90). HR. Abu Dawud, 
Ibn Majah, Tirmidzi, dan Ahmad) dari Abu Tsa’labah al-Khusyani: 

َّه ّنَّ :قالوسّلَّ عليهللاصىلَّ للاِ رسولح سأ لأ ن ،قُدوِرمهِفيطُبخونح مهوالكتاِب،أ هلح َُناِورُ ا  ِفويرشبونح اخِلزنيرح
،أِٓنيحِِتم نْ :وسّلَّ عليهللاصىلللارسولُ فقالاخلحمرح ْدُت ا  جح بوا،فهياُُكوافغريحهاوح نواْْشح دواملوا  ِ ضوهافارحح غريحهاَتح
بواوُُكواابملاءِ  واْشح



Benda-Benda Najis

5. Bangkai (setiap hewan yg mati bukan karena disembelih secara syar’i, 
kecuali ikan dan belalang) 

• QS. Al-An’am: 145: 

الَّ َأنْ 
ِ
ُمُه ا حْطعح اِِعٍ ي ًما عحىلح طح رَّ َّ ُمحح َلح ِ

ا ُأوِِحح ا ْسُفوًحا أَ قُْل الح َأِجُد ِِف مح ًما مح ْيتحًة َأْو دح َُّه ِرْجٌس َأْو ِفْسقًا ُأِهلَّ ِلغحرْيِ ْو لحْحمح ِخزْنِي يحُكونح مح ن
ِ
ٍر فحا

ِ ِبه [145: ال نعام]اَّللَّ

• Hadits Muslim: 

هُر ذا ُدِبغح اال هاُب فقد طح ا 



Benda-Benda Najis

6. Air susu hewan yang haram dimakan dagingnya: 

• Imam as-Syirazi dalam al-Muhadzab mengatakan: Sebab, air susu 
seperti dagingnya hewan, dengan bukti dia diambil dari hewan dan 
dikonsumsi seperti daging. Maka jika hewan pemilik air susu najis
dagingnya, maka air susu tersebut juga najis. (an-Nawawi, al-Majumu’ 
2/569)



Benda-Benda Najis

7. Anjing dan Babi:

• Untuk anjing, dalilnya hadits yg memerintahkan mencuci wadah yg
dijilat/terkena air liur anjing sebanyak 7 kali (HR. Muslim): 

ّنء أ حدُك فلريقه مث ليغسهل س بع مرات ذا ولغ الُكب ِف ا  ا 

•Untuk Babi: 

الَّ 
ِ
ُمُه ا حْطعح اِِعٍ ي ًما عحىلح طح رَّ َّ ُمحح َلح ِ

ا ُأْوِِحح ا ْسُفوًحا قُل الَّ َأِجُد ِِف مح ًما مَّ ْيتحًة َأْو دح َُّه ِرْجٌس يرٍ َأْو لحْحمح ِخزنِ َأن يحُكونح مح ن
ِ
َأْو ِفْسقًا ُأِهلَّ ِلغحرْيِ فحا

َّكح غحُفوٌر رَّ  ب نَّ رح
ِ
الح عحاٍد فحا غٍ وح ِن اْضُطرَّ غحرْيح ابح ِ ِبِه فحمح {145:ال نعام}ِحميٌ اَّللِّ



MACAM-MACAM NAJIS

Najis

‘Ainiyyah (masih ada
salah satu sifatnya)

Mughallazhah

Mutawassithah

Mukhaffafah

Hukumiyyah (hilang
semua sifat) 

Mughallzhah

Mustawassithah

Mukhaffafah

Mughallazhah: 
Anjing & Babi

Mukhaffafah: 
Kencing bayi lk2 

,2th

Mutawasithah: 
Selain 1 dan 2 



TATA CARA MENGILANGKAN NAJIS
‘AINIYYAH

• Jika najis dari golongan Mukhaffah: Cukup
digenangi air pada bagian yg terkena nanis

• Jika najis dari golongan Mutawassithah: Wajib
diguyur atau dibasuh air; air yang mendatangi
dan najis yg didatangi, buka sebaliknya, sampai
bau, warna, dan rasa najis tersebut hilang. Jika 
najis termasuk yg sulit hilang salah satu sifatnya, 
maka sifat tersebut tidak harus hilang dg syarat
tidak ada sifat lain yg menyertai. Contoh: warna
darah sulit hilang, jika telah dibasuh beberapa kali 
dan warna tidak hilang total, sementara bau dan 
rasa sudah tidak ada, maka telah suci. 

• Jika najis golongan Mughallazhah: Maka syarat-
syarat di atas berlaku. Jika telah terpenuhi, 
dianggap dapat satu basuhan, dan wajib diulangi
6 kali basuhan lagi yg salah satunya disertai
debu/tanah berdebu. 

HUKMIYYAH

• Jika najis dari golongan Mukhaffah: 
Cukup digenangi air pada bagian yg
terkena nanis

• Jika najis dari golongan Mutawassithah: 
Wajib diguyur atau dibasuh air; air yang 
mendatangi dan najis yg didatangi, buka
sebaliknya. 

• Jika najis golongan Mughallazhah: 
Maka syarat-syarat di atas berlaku. Hanya
saja ada tambahan: Wajib diulangi 7 kali 
basuhan lagi yg salah satunya disertai
debu/tanah berdebu. 



TATA CARA MENGILANGKAN NAJIS DI TANAH YANG 
MENYERAP AIR

‘AINIYYAH

• Jika najisnya Cair: Cukup diguyur air saja
sampai hilang najis. 

• Jika najisnya padat: (1) Jika basah, atau
telah kering maka dibuang, kemudian
diguyurkan air pada tanah yg terkena najis. 
(2) Jika najisnya kering (sejak awal) cukup
dibuang saja (tidak najis tanah yg kena najis). 
(3) Telah hancur dan bercampur dengan
tanah, tidak bisa suci dg diguyur air. Harus 
diambil lapisan tanah yang telah bercampur
najis tersebut. 

• Jika najisnya termasuk Mughallazhah ada
tambahan syarat khusus mughallazhah

HUKMIYYAH

• Cukup disiram/guyur air pada bagian yg
terkena nanis

• Jika najis golongan Mughallazhah: 
Wajib diulangi 7 kali basuhan dan tidak
perlu diberi debu (jika tanah sudah
berdebu). 



TATA CARA MENGILANGKAN NAJIS DI LANTAI 
YANG TIDAK DAPAT MENYERAP AIR

‘AINIYYAH

• Jika najisnya Cair: Wajib dihilangkan dzat
najisnya dulu, sehingga hilang sifat-
sifatnya, kemudian diguyur air sampai
rata.  

• Jika najisnya padat: (1) Jika basah, atau
telah kering maka dibuang, dibersihkan
sampai hilang sifat-sifatnya,  kemudian
diguyurkan air pada bagian yg terkena
najis. (2) Jika najisnya kering (sejak awal) 
cukup dibuang saja (tidak najis tanah yg
kena najis). 

• Jika najisnya termasuk Mughallazhah
ada tambahan syarat khusus
mughallazhah

HUKMIYYAH

• Cukup disiram/guyur air pada 
bagian yg terkena nanis

• Jika najis golongan
Mughallazhah: Wajib diulangi 7 
kali basuhan dan tidak perlu diberi
debu (jika tanah sudah berdebu). 



NAJIS-NAJIS YANG DIMAAFKAN

NAJIS YANG 

DIMAAFKAN

PADA AIR SAJA 

(bangkai hewan yg

tidak ada darah

mengalir) 

PADA BADAN DAN 

PAKAIAN SAJA (Sedikit

Darah)

PADA DUA-DUANYA 

(Najis yang tidak dapat

dilihat mata telanjang) 



الصواب لم ب 
وهللا أع


