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Pendahuluan
• Islam adalah agama yang sangat memperhatikan

thaharah
• Hampir semua kitab fiqih, menempatkan

pembahasan perihal thaharah pada bab pertama

Kenapa ?
• Thaharah (termasuk khitan)merupakan salah satu

sarat syahnya ibadah sholat dan beberapa ibadah
lain

• Thaharah adalah pangkal hidup sehat



BUDAI UNISSULA
1. Sholat Berjamaah : nilai-nilai sholat menjiwai

kehidupan, kebersamaan.
2. Busana Islami : tuntutan syariat untuk maslahat

dan memuliakan.
3. Lingkungan Bersih dan Sehat, nyaman, bebas

rokok.
4. Ketauladanan : pimpinan, dosen, karyawan,

mahasiswa semua menjadi uswah hasanah,
menjadi yang terbaik.

5. Akhlak Mulia : adab pergaulan lelaki-
perempuan, adab berkendaraan, di dalam
kantor, kelas, tempat umum, adab makan-
minum, adab menerima tamu.



Apa itu Thaharah ???



Dalam Islam
Thaharah memiliki pengertian

yang luas



Thaharah Lahiriyah & Bathiniyah

• Thaharah Lahiriyah :  Membersihkan diri dari
Hadas dan najis

• Thaharah Bathiniyah : membersihkan hati dan
diri dari dosa dan perilaku keji atau tdk terpuji



Thaharah Hikikiyah & Khukmiyah

• Thaharah Hakikiyah : bersih pakaian, badan
dan tempat dari najis

• Thaharah Khukmiyyah : Suci anggota wudlu
dari hadas kecil dan seluruh tubuh dari hadas
besar (janabat)



Menurut Imam Ghazali
• Thaharah lahiri : suci dari berbagai hadas dan

kotoran/najis
• Thaharah ragawi : suci dari perbuatan salah

dan dosa.
• Thaharah qolbi : suci dari berbagai bentuk

akhlaq tercela dan kehinaan
• Thaharah nurani : suci dari kelalaian terhadap

Allah



THAHARAH DARI HADAS & NAJIS

• Thaharah dari Hadas (besar & kecil)
– Hadas Besar  berthaharah dg mandi /tayammum
– Hadas Kecil  berthaharah dg wudlu / tayammum

• Thaharah dari Najis (Mughalladhah,
Mutawasithah, Mukhaffafah)
– Diri (badan dan pakaian)
– Lingkungan (tempat)



DUSTUR ILAHI
PERIHAL THAHARAH

(WUDLU, MANDI WAJIB DAN
TAYAMMUM)



Q. S. Al-Maidah 6



“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak
mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu
sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh)
kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub
maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan
atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh
perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka
bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah
mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak
menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu
dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu
bersyukur”. (Q.S. Al-Maidah : 6)



”Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-
orang yang bersuci diri.” (QS. Al-Baqarah: 222)

Kunci (diterima)shalat adalah suci (Al-Hadits)

Suci adalah separoh iman (Al-Hadits)

َ ُیِحّب الَتّوابیَن َوُیِحّب الُمَتطّھْرینَ  اِنا

ِمفتاُح الّصـــالة الّطُھْوُر 

الطُھْوُرَشـــْطُراإل ْیَمان



Media Thaharah

• Air
• Debu
• Batu



Pembagian Jenis Air
• Berdasarkan banyak sedikitnya

– Air banyak
– Air sedikit

• Berdasarkan statusnya
– Air suci mensucikan
– Air suci tidak mensucikan
– Air najis



KENAPA WUDLU
DENGAN AIR ?!



AIR SANGAT PENTING UNTUK KEHIDUPAN
MANUSIA

Tubuh manusia > 60 terdiri dari air
-Otak 83 %

-Ginjal 82 %

-Paru 80 %

-Jantung 79 %

-Darah 90 %

(Jika BB 70 Kg, Kandungan air 45 L)



KEGUNAAN AIR
• Mengurangi sampah dan racun tubuh, termasuk mineral

anorganik
• Pencernaan dan mengantar makanan ke jaringan-

jaringan tubuh
• Menetralkan atau membakar lemak dan membantu

menurunkan berat badan
• Melancarkan cairan tubuh seperti di darah dan kelenjar

getah bening
• Mengantarkan oksigen ke sel-sel
• Perawatan otot-otot
• Memberikan pelumas antara sendi-sendi dan organ-

organ
• Mengatur suhu tubuh
• Merawat kulit agar tetap sehat



HIDRO TERAPI
• SPA  (bhs Yunani : sante par aqua)

• Liquid Sound Therapy
• Rendam
• Basuh

• Semprotan
• Minum
• WUDLU



Kebersihan Lingkungan



Bagaimana hubungan kebersihan
lingkungan dengan derajat

kesehatan
???



Derajat Kesehatan Menurut H.R. Blumm

Ada 4 faktor yang mempengaruhi derajat
Kesehatan :

1. Pembawaan sejak lahir, bisa penyakit
keturunan atau bukan keturunan

2. Kebiasaan / perilaku seseorang
3. Lingkungan

4. Pelayanan Kesehatan



Kebersihan Lingkungan Dlm Islam
Contoh : Etika BAK & BAB

Di larang BAK & BAB pada tempat-tempat
• Air yang diam (tdk mengalir)
• Di bawah pohon yang berbuah & rindang
• Di tengah jalan
• Di tempat berteduh
• Di tanah yang berlubang



Kebersihan Diri
Contoh : Kebersihan Gigi & Mulut



Bersiwak / Sikat Gigi

“Seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan
ummatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk
bersiwak setiap kali wudlu” (H.R. Bukhari)

“Siwak itu membersihkan mulut dan alat untuk
mendapatkan ridho Allah” (H.R. Ibu Khuzaimah)

“Rasulullah bersiwak bila beliau bangun tidur” (H.R.
Bukhari Muslim)



Disunnahkan bersiwak terutama pada 3
keadaan :

1.Ketika berubah mau mulut karena lama
berdiam atau karena sebab lain

2.Ketika bangun tidur
3.Ketika akan sholat



BAGAIMANA
THAHARAH DARI HADAS ???



WUDLU



PENGERTIAN WUDLU

Menurut bahasa : bagus, bersih

Arti Istilah : Pekerjaan yang
menggunakan air yang dibasuhkan

pada anggota badan tertentu,
diawali dengan niat



SYARAT WUDLU
• Menggunakan air mutlak
• Menyiramkan air ke anggota wudlu yang

hendak dibasuh
• Anggota wudlu tidak terdapat sesuatu yang

dapat merusak air.
• Tidak ada penghalang diantara anggota tubuh

yang dibasuh
• Tiba waktu sholat bagi yang punya penyakit

beser dan wanita mustahadhah



FARDU / RUKUN WUDLU
• Niat
• Membasuh muka
• Membasuh kedua tangan sampai siku
• Mengusap kepala
• Membasuh kedua kaki sampai mata kaki
• Tartib



SUNNAH WUDLU

• Membaca basmallah
• Bersiwak
• Berkumur
• Menghirup air ke dalam hidung
• Mengusap seluruh bagian kepala
• Mengusap kedua telinga
• Menggosok seluruh anggota wudlu setelah terkena

air
• Menyela-nyela janggut yang tebal dari bawah



SUNNAH WUDLU (Lanjutan)
• Menggosok sela-sela jari kedua tangan dengan

tasybik
• Menyempurnakan membasuh muka hingga kepala

bagian depan, kedua telinga dan kedua belah rusuk
leher

• Membasuh semua yang dibasuk 3 kali
• Mendahuluan anggota sebelah kanan
• Mengambil air untuk membasuh muka dengan kedua

tangan, menaruh tempat air yang disauk di sebelah
kanan, dan menaruh tempat alat pancuran di
sebelah kiri



SUNNAH WUDLU (Lanjutan)
• Terus menerus membasuh sebelum kering
• Meneliti ujung tumit dan ujung mata
• Tidak menyeka bekas air wudlu tanpa udzur
• Sunnah membaca dua kalimat syahadat dan

berdoa setelah wudlu
• Sholat sunnah 2 rokaat



YANG MEMBATALKAN WUDLU
• Nyata ada sesuatu yang keluar dari kubul dan

dubur, kecuali air mani
• Hilang akal karena mabuk, gila, pingsan atau

tidur
• Menyentuh kemaluan
• Bertemu dua kulit antara laki-laki dan

perempuan yang baligh dan bukan muhrim



TAYAMMUM



Pengertian
Menurut Bahasa : menuju

Menurut syara’ : menyampaikan debu yang
suci ke wajah dan kedua tangan sebagai
ganti wudlu atau mandi disertai syarat-

syarat yang sudah ditentukan



SYARAT TAYAMMUM
• Ada udzur karena sakit atau bepergian
• Sudah masuk waktu sholat
• Harus mencari air dahulu sesudah datang

waktu sholat
• Terhalang memakai air
• Harus dengan debu yang suci



FARDU / RUKUN TAYAMMUM

• Niat
• Mengusap muka
• Mengusap kedua tangan
• Tartib



SUNNAH TAYAMMUM

• Membaca basmallah
• Mendahulukan tangan kanan
• Sambung menyambung



YANG MEMBATALKAN TAYAMMUM

• Segala sesuatu yang membatalkan wudlu
• Mendapatkan air
• Murtad



IKHTILAF DALAM TAYAMMUM
• Pengertian ash-sha’id (tanah yang suci), apakah

harus tanah dan debu ?
• Batas mengusap tangan, apakah harus sampai siku

atau pergelangan tangan ?
• Boleh tidaknya melaksanakan dua sholat fardu atau

lebih dengan satu tayammum
• Waktu melakukan tayammum, apakah harus sudah

masuk waktu sholat ?
• Dll



MANDI



HAL YANG MEWAJIBKAN MANDI

• Sengama
• Mengeluarkan mani
• Mati
• Haid
• Nifas
• Melahirkan



FARDU MANDI

• Niat
• Menghilangkan najis dari badan
• Mengucurkan air ke seluruh badan dan

rambut



BAGAIMANA
THAHARAH DARI NAJIS ???



Prinsip Thaharah dari Najis
• Menghilangkan najis sampai hilang
• Khusus najis mughalladhah, harus dibasuh

sebanyak tujuh kali salah satunya dicampur
dengan tanah

• Untuk najis mukhaffafah cukup diperciki
dengan air
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