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PENGERTIAN TAYAMUM (التيمم)
• Etimologis:  القصد (bertujuan)
• Terminologi Syara’: 

مخصوصوجهوعلىبنيةواليدينللوجهطهورترابإيصال•

• Menyampaikan debu yang suci menyucikan pada wajah dan dua
tangan dengan niat dan dengan cara tertentu. 

• Tayamum thaharah pengganti wudhu dan mandi
(janabah/haid/nifas).

• Tayamum adalah thaharah darurat, bersifat rukhshah (kemurahan)
yang hanya sah dilakukan bila ada penyebabnya dan sesuai dengan
syarat dan fardhunya.



SEBAB TAYAMUM



SEBAB-SEBAB TAYAMUM
• Hanya ada satu penyebab tayamum, yaitu tidak adanya air/faqd

al-ma’, seperti dikatakan oleh al-Qur’an (al-Maidah: 6): 
ىُكن تُمْ َواِنْ  ٰٓ ض  ر  ىاَوْ مَّ ن ُكمْ د ْاَحََْجۤاءَْاَوْ َسفَرْ َعل  نَِْمِّ َمسْ اَوْ ال غَۤاىِٕطِِْمِّ افَلَمْ النَِِّسۤاءَْتُمُْل  تَِجدُو 

اَمۤاءْ  ُمو  اَطيِِّب اَصِعي د افَتَيَمَّ َسُحو  ِهُكمْ بِوُْفَام  ن هَُْواَي ِدي ُكمْ ُجو  ۗ ْمِِّ

• Ungkapan “tidak ada air” mencakup: (1) Tidak ada air secara
hissi, dan (2) Tidak ada air secara syar’iy. 

• Tidak ada air secara syar’iy dapat terwujud ke dalam beberapa
kondisi sebagai berikut:  



BEBERAPA KONDISI DINYATAKAN TIDAK ADA AIR 
SECARA SYAR’IY

1. Takut akan jiwanya jika harus mengambil air
2. Air dibutuhkan untuk minum manusia atau hewan
3. Kehilangan air (dan tidak ada air kecuali yang hilang tersebut)
4. Khawatir akan adanya sakit atau bertambahnya sakit, atau semakin

lamanya sakit, atau akan menyebabkan cacat fisik yg nampak, jika
menggunakan air

5. Jika pada salah satu bagian tubuhnya terdapat perban atau
semacamnya yang membahayakan (seperti keterangan pada poin 4)
jika dilepas. Pada kasus ini harus menggabungkan wudhu/mandi
dengan tayamum

6. Adanya luka pada tubuh (meski tidak diperban) yang berbahaya
(seperti dijelaskan pada poin 4) jika terkena air. Pada kasus ini juga
harus menggabungkan wudhu/mandi dengan tayamum



SYARAT-SYARAT TAYAMUM



SYARAT-SYARAT TAYAMUM

1. Memakai tanah/pasir yang berdebu (turab lahu ghubar).
• Menurut mazhab Syafi’iy dan mayoritas fuqaha’: Tidak sah dengan

batu, pecahan grabah yang dihaluskan, debu yang lembab/basah, 
pohon, tembok dll (meski ada partikel-partikel kecil yang kita sebut
dengan debu). [lihat: Kifayah al-Akhyar, 1/109, Busyra al-Karim, 150]

• Dalilnya QS. Al-Maidah ayat 6, bahwa kata “Sha’id” menurut Ibn 
Abbas: Tanah ladang [Ibn Abi Syaibah, 1/161, al-Baihaqi, 1/214] dan 
menurut as-Syafi’i: Tanah yang berdebu [Kifayah al-Akhyar, 1/109], 
dan hadits: 

(البخاري ومسلم وغيرهما)جعلت لي األرض مسجدا وتربتها طهورا إذا لم تجد الماء •

“Bumi ini telah dijadikan untukku sebagai masjid, dan 
tanah/debunya/pasirnya sebagai penyuci, jika kau tidak mendapati air”. 

(HR. Bukhari, Muslim, dll)



SYARAT-SYARAT TAYAMUM

2. Memakai tanah/pasir yang berdebu (turab lahu ghubar) yang SUCI menyucikan.
QS. Al-Maidah: 6

3. Tidak Musta’mal
4. Murni, tidak bercampur dengan benda-benda/partikel-partikel kecil lain,

seperti tepung, dll
5. Ada maksud secara khusus mengambil debu
6. Mengusapkan pada wajah dan tangan dengan dua kali proses mengambil debu
7. Menghilangkan najis dari badan sebelum tayamum.
8. Tayamum dilakukan setelah masuk waktu shalat
9. Tayamum untuk setiap shalat fardhu
10. Mencari air (jika tayamum karena tidak ada air)
11. Tidak maksiat dengan safar, jika tayamum di perjalanan karena tidak ada air

secara syar’iy



FARDHUNYA TAYAMUM



FARDHU TAYAMUM
1. Memindahkan debu (dari tanah) ke wajah
2. Niat yang dibarengkan dengan pemindahan debu dan wajib tidak putus

sampai selesai mengusap wajah. 
• Niatnya adakalanya: (1) Istibahah perkara yg butuh pada kesucian, (2) Istibahah shalat dan 

yg semisal. 
• Tidak sah niat: (1) Menghilangkan hadats, atau (2)  Niat melakukan wajibnya tayamum. 
• Tingkatan perkara yang diniatkan dalam tayamum: 
1. Fardhu (shalat fardhu, thawaf fardhu) 
2. Nafl/Sunnah (shalat nafilah, thawaf sunnah)
3. Bukan dua jenis di atas (membaca al-Qur’an, sujud syukur, menyentuh mushaf, 

menghalalkan jima’)
• Jika tayamum dengan niat melakukan satu dalam tingkatan pertama, maka semua perkara

pada semua tingkatan berikutnya boleh dilakukan. Jika dengan niat melakukan salah satu
dari tingkat kedua, maka semua yg ada pada tingkatan ini dan tingkatan di bawahnya, boleh
dilakukan. Jika diniatkan untuk salah satu dari tingkatan dari tingkatan ketiga, maka semua
yang berada pada tingkatan ini boleh dilakukan. 



FARDHU TAYAMUM

3. Mengusap Wajah. Tidak diwajibkan menyampaikan debu ke
tempat-tempat tumbuhnya rambut/bulu. 

4. Mengusap dua tangan termasuk dua sikunya. Tidak wajib
menyampaikan debu ke tempat-tempat tumbuhnya rambut/bulu. 

مندارقطنيال)المرفقينإلىلليدينوضربةللوجهضربة, ضربتانالتيمم•

(موقوفأنهوالصواب–هللاعبدبنجابرحديث

“Tayammum itu dua kali pengambilan debu; satu untuk wajah, dan satu
untuk kedua tangan termasuk sikunya”. (HR. ad-Daraquthni, dari Jabir 
–Mauquf)

3. Tartib/berutan dalam mengusap



SUNNAHNYA TAYAMUM



SUNNAHNYA TAYAMUM

• Ada banyak kesunnahan tayamum, di antaranya: 

1. Bersiwak (dilakukan sebelum basmalah)

2. Membaca basmalah

3. Mendahulukan anggota kanan

4. Muwalah (melakukan tanpa dijeda)

5. Menipiskan debu

6. Menghadap Kiblat

7. Dll



HAL-HAL YANG MAKRUH

•Ada dua hal: 
1. Mengulang-ulang usapan
2. Menebalkan debu/memakai debu terlalu

banyak



KONDISI-KONDISI WAJIB 
MENGGABUNGKAN DUA THAHARAH 

(WUDHU/MANDI DENGAN TAYAMUM)
(Lihat: Mu’nis Al-jalis Bi Syarh Al-yaqut An-nafis, 1/97-98)



KONDISI PERTAMA: JANABAH/HAID/NIFAS
(Lihat: Mu’nis Al-jalis Bi Syarh Al-yaqut An-nafis, 1/97-98)

• Ketika pada tubuh seorang yang hadats besar (haid, nifas, janabah) terdapat perban
(atau semisalnya) yang khawatir bahaya jika dilepas –seperti penjelasan sebelumnya –
maka cara mandinya adalah: 

1. Membasuh semua bagian yang sehat

2. Mengusap air tipis-tipis (seperti saat mengusap kepala) pada bagian perban, jika
perban tersebut mengambil bagian dari yang sehat. Jika tidak, maka tidak wajib. 

3. Melakukan tayamum sebagai gantinya anggota yang sakit

4. Karena mandi janabah/haid/nifas tidak wajib tartib, maka dalam kondisi ada perban
pada sebagian anggota tubuh, boleh melakukan tayamum sebelum kapan saja, baik
setelah maupun sebelum mandi. Namun lebih utama jika dilakukan sebelum mandi, 
agar bekas debu dapat dihilangkan dengan air. 



KONDISI KEDUA: HADATS KECIL
(Lihat: Mu’nis Al-jalis Bi Syarh Al-yaqut An-nafis, 1/97-98)

• Ketika pada anggota wudhu seorang yang hadats kecil,  terdapat perban (atau
semisalnya) yang khawatir bahaya jika dilepas –seperti penjelasan sebelumnya –
maka cara wudhunya adalah: 

1. Membasuh semua bagian yang sehat

2. Mengusap air tipis-tipis (seperti saat mengusap kepala) pada bagian perban, 
jika perban tersebut mengambil bagian dari yang sehat. Jika tidak, maka tidak
wajib. 

3. Melakukan tayamum sebagai gantinya anggota yang sakit

4. Karena dalam wuhdu wajib tartib, maka dalam kondisi ada perban pada 
sebagian anggota wudhunya, dia tidak boleh berpindah dari satu anggota
wudhu ke anggota wudhu lainnya sebelum sempurna basuhan dan 
tayamumnya. 



CONTOH KONDISI KEDUA: HADATS KECIL
(Lihat: Mu’nis Al-jalis Bi Syarh Al-yaqut An-nafis, 1/97-98)

• Misalnya perban pada tangan, maka cara wudhunya: (1) Membasuh wajah secara
normal, kemudian (2) mengusapusap dengan air pada perban yg menutupi
bagian yg sehat – jika ada, kemudian (3) melakukan tayamum pada wajah dan 
tangan, dan membasuh bagian yang sehat secara normal [atau bisa dibalik; 
membasuh dulu, baru tayammum], kemudian (4) mengusap kepala dst sampai
selesai. 

• Misal perban pada wajah, maka: (1) Memasuh bagian wajah yang sehat, dan (2) 
mengusap-usap dengan air tipis-tipis pada perban yang mengambil sebagian yg
sehat, kemudian (3) tayamum pada muka dan tangan [atau bisa dibalik: 
tayamum dulu, baru membasuh bagian yg sehat dan mengusap dengan air 
bagian yg sehat yg tertutup perban], kemudian (4) membasuh dua tangan
secara normal , dst. 

• Wa liyuqas maa lam yuqal!



KONDISI KETIGA: HADATS BESAR
(Lihat: Mu’nis Al-jalis Bi Syarh Al-yaqut An-nafis, 1/97-98)

• Ketika pada anggota tubuh seorang yang hadats besar,  terdapat luka yang 
khawatir bahaya jika terkena air –seperti penjelasan sebelumnya – maka cara
mandinya adalah: 

1. Mengguyurkan air ke seluruh bagian yang sehat secara normal. 

2. Melakukan tayamum (pada wajah dan tangan) sebagai gantinya basuhan
anggota yang luka. Tayamum boleh dilakukan sebelum mandi. 

3. Tidak cukup hanya dengan mengusap bagian yang luka tanpa melakukan
tayamum. 

4. Jika bagian yang luka termasuk anggota tayamum, maka juga wajib diusap
saat tayamum. 



KONDISI KETIGA: HADATS BESAR
(Lihat: Mu’nis Al-jalis Bi Syarh Al-yaqut An-nafis, 1/97-98)

• Ketika pada anggota wudhu seorang yang hadats kecil,  terdapat luka yang 
khawatir bahaya jika terkena air –seperti penjelasan sebelumnya – maka cara
mandinya adalah: 

1. Membasuh semua bagian yang sehat

2. Melakukan tayamum pada wajah dan tangan sebagai gantinya anggota yang 
sakit

3. Tidak cukup hanya dengan mengusap-usapkan air pada anggota yg luka
(kecuali jika luka di kepala) tanpa tayamum. 

4. Karena dalam wuhdu wajib tartib, maka dalam kondisi ada luka pada sebagian
anggota wudhunya, dia tidak boleh berpindah dari satu anggota wudhu ke
anggota wudhu lainnya sebelum sempurna basuhan dan tayamumnya. Seperti
dijelaskan di atas. 



BAGAIMANA STATUS SHALATNYA?
(Lihat: Mu’nis Al-jalis Bi Syarh Al-yaqut An-nafis, 1/97-98)

1. Pada kasus luka yang tidak ditutup perban, maka shalat yang dilakukan dengan
cara thaharah yang dijelaskan di atas telah cukup, tidak ada kewajiban
mengulangi shalat. 

2. Pada kasus perban, maka: 

a) Jika perban ada pada anggota tayamum, maka menurut Imam an-Nawawi 
dalam kitab ar-Raudhah, shalat yang dilakukan selama memakai perban tsb
wajib diulang saat telah sehat. 

b) Jika perban bukan pada anggota tayamum, maka: (1) jika dipasang dalam
keadaan suci (tidak sedang hadats), maka tidak wajib mengulang shalat. (2) 
Jika tidak, maka wajib mengulang shalat (menurut pendapat yang ashah dalam
mazhab syafi’i. 



PENDAPAT DI LUAR MAZHAB SYAFI’IY

1. Al-’Abdari meriwayatkan dari Ahmad dan para ulama pada 
umumnya bahwa orang yang memakai perban tidak wajib
melakukan tayamum, dia wudh/mandi seperti biasa, bagian
yang diperban cukup diusap-usap dengan air saja. 

2.Imam Ibn al-Mundzir meriwayatkan dari mayoritas ulama (dari
luar mazhab Syafi’i) bahwa seorang yang memakai perban
tidak wajib mengulangi shalatnya tanpa rincian. (lihat: al-
Majmu’ Syarh al-Muhadzab, 3/327) 



PEMBATAL TAYAMUM



PEMBATAL TAYAMUM

1. Semua yang membatalkan wudhu

2.Semua yang mewajibkan mandi 

3.Murtad 

4. Kembali adanya air/menduga ada air di luar shalat

5.Hilangnya udzur yang menyebabkan boleh tayamum (sudah
sembuh, dll)



بالصوابأعلموهللا


