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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

5. Memahami ketentuan – ketentuan  
    thaharah (bersuci) 

5.1. Menjelaskan ketentuan-ketentuan mandi wajib  
5.2. Menjelaskan perbedaan hadas dan najis 

 
TAHARAH 

 
Thaharah adalah menyucikan badan, pakaian serta tempat dari najis dan menyucikan diri dari 

hadas. Dalam ajaran agama Islam, thaharah/ bersuci merupakan amalan yang sangat penting untuk 
dipahami tata caranya dan kemudian diamalkan. Setiap muslim yang akan menjalankan shalat, 
disyaratkan untuk suci dari najis dan hadas. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai seorang muslim 
harus senantiasa menjaga kebersihan dan kesucian.  

Orang yang menjaga kesucian diri sangat dicintai oleh Allah, sebagaimana firman-Nya dalam 
Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 222 : 

 ) 222 : البقرة (  رِينإِنَّ اَهللا يحب التوابِين ويحب الْمتطَهِّ
Artinya : Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang 
menyucikan diri. (QS. Al Baqarah : 222) 
 
HADAS DAN CARA MENSUCIKANNYA 
 

Ketika kita akan menjalankan salat, di samping badan, pakaian, dan tempat kita harus suci dari 
najis, diri kita juga harus suci dari hadas. 
Hadas dibagi menjadi dua macam, yaitu : 

 Hadas kecil 
Hadas kecil merupakan hadas yang disebabkan oleh hal-hal berikut ini : 
a. Keluarnya sesuatu dari dubur (anus) dan qubul (kemaluan); 
b. Menyentuh dubur dan qubul dengan telapak tangan; 
c. Hilang akalnya karena tidur, epilepsi, gila, dan mabuk; 
d. Bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang masing-masing sudah dewasa 

serta bukan muhrim. 
Cara menyucikannya dengan berwudu atau tayamum (apabila terdapat halangan dalam 
menggunakan air). 

 
 
 Hadas besar 

Hadas besar adalah hadas yang disebabkan oleh : 
a. Berhubungan suami istri; 
b. Datang bulan (haid) bagi wanita; 
c. Keluarnya darah nifas bagi wanita; 
d. Melahirkan; 
e. Keluar mani; dan 
f. Meninggal dunia. 
Cara menghilangkan hadas besar ini adalah den+ 
gan melakukan mandi wajib atau bertayamum (apabila ada halangan dalam menggunakan 
air). 

 



 
 
NAJIS DAN CARA MENSUCIKANNYA 
 

Najis adalah sesuatu yang kotor, seperti kotoran manusia dan hewan, bangkai, darah, nanah, 
minuman keras, anjing dan babi. Allah SWT memerintahkan agar kita selalu membersihkan dan 
menyucikan badan, pakaian dan tempat kita manakala terkena benda-benda yang najis tersebut. 
Adapun cara membersihkan dan menyucikan najis berbeda-beda, tergantung jenis najis tersebut. 
Berikut ini akan dijelaskan 3 macam najis berikut cara menyucikannya.  
Najis dibagi menjadi 3 macam, yaitu : 

1. Najis mukhoffafah (    مةْفَفَّخ    ) 

Najis mukhoffafah merupakan najis yang tergolong ringan. Contoh air kencing bayi  laki-laki 
yang usianya belum mencapai dua tahun dan belum makan/minum kecuali air susu ibu (ASI). 
Adapun air kencing bayi perempuan tidak tergolong dalam najis mukhoffafah , tapi tergolong 
najis mutawassitoh. 
Cara menyucikannya : cukup dipercikkan air yang suci pada tempat yang terkena najis. 

 

2. Najis mutawassithoh (    ّسوتطَةْم      ) 

Najis mutawassithoh merupakan  najis yang tergolong sedang. Kebanyakan najis tergolong dalam 
jenis najis mutawassitoh, seperti darah, nanah, kotoran manusia/binatang, muntah-muntahan, 
bangkai, dan  minuman yang memabukkan. 
Najis mutawassitoh dibagi menjadi 2 macam, yaitu : 

 
a. Najis Ainiyah 
Yaitu najis yang dapat diketahui/dideteksi dengan indera. Najis ini dapat diketahui 
warna/bentuknya, baunya atau rasanya. 
Cara menyucikannya : dicuci dengan air yang mengalir sampai hilang warna/bentuknya, 
baunya dan rasanya. 

 
b. Najis Hukmiyah  
Yaitu najis yang tidak dapat diketahui/dideteksi dengan indera. Najis ini tidak dapat diketahui 
warna/bentuknya, baunya maupun rasanya, namun kita yakin najis tersebut ada. Seperti 
percikan air kencing pada sarung dan sudah kering. Walaupun tidak terlihat, tapi kita meyakini 
sarung itu terkena percikan air kencing. 
Cara menyucikannya : dicuci dengan air suci yang mengalir, tanpa harus hilang 
warna/bentuknya, baunya dan rasanya, karena tidak nyata. 
 

3. Najis mugholladzoh  (     مةْظَلَّغ      ) 

Najis mugholladzoh merupakan najis yang tergolong berat, yaitu najis yang bersumber dari 
anjing dan babi, baik jilatannya, air kencing, kotoran, daging, tulang, darah maupun bangkai 
anjing/babi. 
Cara menyucikannya : dicuci dengan air yang suci sebanyak tujuh kali, dan salah satu dari tujuh 
itu harus dicampur dengan debu yang suci. Khusus untuk yang pertama kali dihitung mulai 
hilangnya warna/bentuknya, baunya, dan rasanya. 
 



 
PERBEDAAN HADAS DAN NAJIS 
 
Hadas dan najis adalah dua hal yang berbeda, sehingga cara menyucikannya juga berbeda. 
Perbedaan paling mendasar antara hadas dan najis adalah kalau hadas berupa perbuatan, 
tindakan, atau mengalami sesuatu seperti melakukan kencing, melakukan berak, menyentuh 
dubur, tidur, mengeluarkan darah haid (datang bulan) dan sebagainya. Sebaliknya, kalau najis 
berupa benda yang kotor seperti air kencing, darah termasuk darah haid, kotoran anjing, 
bangkai, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut ini : 
 

HADAS NAJIS 
Berupa perbuatan atau tindakan Berupa Benda 
Contoh: 
Melakukan kencing, melakukan kentut, 
melakukan berak, menyentuh dubur, 
tidur, mengeluarkan darah haid (datang 
bulan) dan sebagainya 

Contoh 
air kencing, nanah, darah termasuk darah haid, 
kotoran kucing, bangkai, dan sebagainya 

Pembagiannya 
1. Hadas besar 
2. Hadas kecil 

Pembagiannya 
1. Najis mukhafafafh (ringan) 
2. Najis mutawassithah (sedang) 
3. Najis mughallazah (berat) 

Cara mensucikannya 
1. Wudu 
2. Mandi wajib 
3. Tayamum 

 

Cara mensucikannya 
Dicuci dan dibersikan sesuai dengan tingkatan 
najisnya. 

 
Hadas dan najis kadang-kadang dapat menimpa kepada sesorang secara terpisah, seperti 

orang yang melakukan kentut, orang tersebut hanya terkena hadas. Bagi orang yang kentut dia 
hanya diwajibkan untuk menyucikan hadas.  

Contoh lain adalah orang menginjak kotoran kucing, maka dia hanya terkena najis. 
Dengan demikian dia cukup menghilangkan najis dengan cara mencucinya. 

Kadang-kadang antara hadas dan najis menimpa seseorang secara bersamaan, seperti 
orang yang kencing. Perbuatan dia melakukan kecing adalah hadas sedangkan sisa air kencing 
yang masih menempel pada anggota tubuhnya merupakan najis. Jadi, orang yang kencing 
agar menjadi suci maka dia harus menghilangkan najis dengan mencucinya kemudian 
berwudu untukmenghilangkan hadasnya. 
 
 
MANDI WAJIB 

 
Mandi wajib merupakan cara bersuci (thaharah) untuk menghilangkan hadas besar. Adapun 

yang termasuk dalam hadas besar adalah karena seseorang mengalami atau melakukan hal-hal sebagai 
berikut : 

a. Berhubungan suami istri; 
b. Datang bulan (haid) bagi wanita; 
c. Keluarnya darah nifas bagi wanita; 
d. Melahirkan; 
e. Keluar mani; dan 
f. Meninggal dunia. 



 
Firman Allah SWT : 

كُ نْإِونتم جناطَّا فَبهر6: املائدة ( او( 

Artinya: “Dan Jika kamu junub maka mandilah” ... (QS Al Ma'idah: 6) 
 

Rukun mandi wajib ada dua, yaitu sebagai berikut : 
 
1. Niat 

• Orang yang memiliki hadas besar atau sedang junub hendaklah dengan sengaja berniat untuk 
menghilangkan hadas junubnya. 

• Bagi perempuan yang telah selesai masa haidnya hendaklah dengan sengaja berniat untuk 
menghilangkan hadas kotorannya. 

 
2. Mengalirkan dan membasuh air ke seluruh tubuh. 

Ketika seseorang melakukan mandi wajib, maka ia harus menyiram dan membersihkan seluruh 
bagian tubuh dengan air, mulai dari ujung rambut sampai kaki.  
 

Larangan bagi orang yang sedang berhadas besar :  
 
Seorang muslim yang rnemiliki hadas besar atau sedang junub dan belum melaksanakan mandi 

wajib, maka dilarang baginya untuk melakukan hal-hal berikut ini : 
1. Salat. 
2. Tawaf (mengelilingi Ka'bah) di tanah suci. 
3. Memegang dan membaca Alquran. 
4. I'tikaf (berdiam diri di masjid). 
5. Khusus wanita yang haid dan nifas dilarang berhubungan suami istri. 
 

MANFAAT TAHARAH DALAM KEHIDUPAN 
 
Taharah (bersuci) merupakan salah satu ajaran penting dalam Islam. Taharah mengarahkan setiap 
muslim untuk menjaga kebersihan dan kesucian, baik kebersihan pribadi maupun kebersihan 
lingkungan. Orang Islam yang cinta akan budaya bersih dan suci serta menerapkan budaya itu dalam 
kehidupan sehari-harinya, hidupnya akan menjadi sehat, sejahtera, dan menyenangkan. la akan merasa 
percaya diri ketika berkumpul dengan orang lain apabila badannya bersih. suci, dan segar. Misalnya 
pada saat Salat Jumat, Salat Idul Adha atau Idul Fitri. atau ketika ia bersekolah. Sebaliknya seseorang 
bisa menemui masalah dalam pergaulan bahkan bisa jadi dijauhi temannya apabila ia tidak menjaga 
kebersihan dan kesucian dirinya. 
Selain kebersihan dan kesucian diri, kebersihan lingkungan pun juga perlu dijaga. Pepatah mengatakan 
-kebersihan pangkal kesehatan". Dari pepatah ini dapat ditarik kesimpulan bahwa lingkungan yang 
tidak bersih berarti tidak sehat, dan dapat menimbulkan penyakit. Lingkungan tempat tinggal yang 
menimbulkan penyakit tidak layak lagi menjadi tempat hunian manusia. 
Di antara sekian banyak manfaat kebersihan dan kesucian tersebut, yang paling penting adalah 
menjaga kebersihan dan kesucian semata-mata karena Allah SWT. Setiap muslim tentunya ingin 
mendapatkan pahala dari apa yang telah ia lakukan. Ibadah lainnya dapat dilakukan dengan tenang 
apabila diri dan lingkungan telah bersih dan suci. 

 
 


