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PENDAHULUAN
 Kebersihan adalah bagiian dari Iman (al-Hadits)

 Manusia dilahirkan dalam keadaan Fitrah (bersih+suci)

 Taharah bahasa: suci/bersih

- terminologi fikih: bersuci dari segala najis dan hadas.

- dalam ibadah    : - hrs dilaksakan sblm ibadah

- sangat penting/urgen 

- shalat hrs dilaksanakan dlm  

keadaan bersih dan seci.





THAHARAH
(Bersuci)

 Menurut syara’ dibagi:

1. Bersuci dari hadats 

(thaharatun minal-hadats)

2. Bersuci dari kotoran dan najis

(thaharatun minal-khubts)

3. bersuci dari keyakinan/keimanan



bersuci dari keyakinan/keimanan
 Mukmin (beiman)

 Musyrik

 Kafir



Bersuci dari hadats 
(thaharatun minal-hadats)

 Wudhu’ dari hadas kecil

 Mandi (janabat) dari hadas besar

 Tayamum, pengganti wudhu’ dan mandi



Bersuci dari kotoran dan najis
(thaharatun minal-khubts)

 Wajib

 Sunnah

 Mutlak

 Syarat shalat



Membersihkan najis
 Wajib

- imam syafii

- imam abu hanifah

 Sunnah muakadah



Najis

 Bangkai hewan darat yg berdarah

 Bangkai yang diharamkan

 Kulit bangkai

 Darah ikan dan binatang darat

 Air kencing

 Sperma (imam malik, abu hanifah)

sperma suci (imam syafii, ahmad, abu daud)



Macam-macam najis



Macam-macam najis



Macam-macam najis



Tempat yg wajib dibersihkan 
krn najis

 Badan

 Pakaian

 Tempat (masjid)



Benda yg dipakai utk membersihkan najis
 Air suci yang mensucikan, air suci tdk mensucikan 

tdk, demikian juga air najis tdk boleh.

 Apa saja yg suci (benda cair/padat)



Cara membersihkan najis
 Membasuh/menyiram

 Menyapu

 Mencipratkan air



 Bersih & suci => fisik & mental

 QS Al-Anfal : 11 => 4 konsep : thaharah (kebersihan), 
idzhab (proteksi), irtibath (integrasi), dan isbat
(stamina).

 Al-Ghazali => 4 tingkatan thaharah :

1. Bersih badan dari hadas dan najis.

2. Bersih diri dari pelanggaran/dosa.

3. Bersih diri dari perilaku tercela dan

4. Bersih hati nurani dari selain Allah SWT. 

1. Mandi (hydrotherapy):



 Hukum Baruch Hydrotherapy: air & suhu tubuh => 

penenang, stimulasi, inhibisi (Effendi, 1997).

 Hydrotherapy => badan & jiwa: 

hadas dan najis,  relaksasi,  cemas 

↓ tegang,  lelah,  stamina 

(Najati, 1985; Effendi, 1987).



B. Lingkup Kajian

Kotoran dan Najis Hadats

Besar dan kecil

Thaharah 

(Bersih/suci) 

Keyakinan




