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BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG WUDHU’

A. Pengertian Wudhu’ dan Landasan Wudhu’

Wudhu’berasal dari kata َوَوَضاَءةً ) ُوُضْوًء ا– ,(وُضوءَ - artinya baik atau

bersih1. Sedangkan pengertian wudhu’ menurut istilah syara’ adalah

menggunakan air pada anggota khusus, yaitu wajah, tangan dan seterusnya,

dengan cara yang khusus pula2.

Wudhu’ disyari’atkan berdasarkan al-Qur’an serta al-Sunnah. Allah

SWT berfirman dalam surat al-Ma’idah (05): 6,












Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan

shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku,

1Ahmad Warson Munawir, Kamus al-Munawir Arab-Indonesia, (Surabaya : Pustaka

Proggresif, 1997), cet. ke- XIV, jilid II, h. 1564

2Abdurrahman al-Jaziri, Fiqih Empat Mazhab, (Jakarta: Darul Ulum Press: 1994), cet. ke-

II, h. 99.
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dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua

mata kaki”.

Ayat ini mewajibkan berwudhu’ ketika hendak mengerjakan shalat,

juga menjelaskan tentang anggota badan yang mesti dibasuh atau disapu ketika

berwudhu’, dan batasan yang dibasuh atau disapu pada saat berwudhu’3.

Dan di dalam sunnah, sebagaimana tercantum dalam hadits dari Abu

Hurairah Radhiyallahu Anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda4:

( رواه الشيخان وأبو داود والترمذى).أَ ضَّ وَ تَـ يَـ تىَّ حَ ثَ دَ حْ ا أَ ذَ إِ مْ كُ دِ حَ أَ ةَ الَ صَ اهللاُ لُ بَ قْ يَـ الَ 

Artinya: “ Tidak diterima shalat seorang diantaramu apabila dia mempunyai

hadats hingga dia berwudhu’ ”. (HR. Asy-Syaikhani, Abu Dawud

dan al-Tirmidzi)5.

Hadits ini diakui oleh para ulama ke shahihannya.

Sedangkan dari segi ijma’, tidak ada seorang kaum muslimin pun

yang berbeda pendapat dalam hal ini, seseorang yang wajib melakukan

thaharah kecil adalah seseorang yang sudah baligh dan berakal. Hal ini

berdasarkan sunnah dan ijma’6.

3Shalih bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan, Ringkasan Fiqih Syaikh Fauzan, (Jakarta:

Pustaka Azzam, 2006), cet. ke-1, h. 43.

4Syaikh Abdul Qadir al-Rahbawi, Panduan Lengkap Shalat Menurut Empat Madzhab,

(Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), cet. ke-1, h. 64

5Muhammad Nashiruddin al-Albani, Shahih Sunan Abu Daud, (Jakarta: Pustaka Azzam,

2007), cet. ke-1, h. 23

6Su’ad Ibrahim Shalih, Fiqh Ibadah Wanita, (Jakarta: Amzah, 2011), cet. ke-1, h.91.
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B. Syarat- Syarat Wudhu’

Adapun syarat-syarat wudhu’ terbagi menjadi tiga syarat, yaitu syarat

wajib, syarat sah dan syarat wajib dan sah sekaligus7.

1. Syarat wajib adalah semua perkara yang apabila dapat terkumpul semua,

maka seseorang di wajibkan untuk bersuci8. Adapun yang termasuk syarat

wajib itu adalah:

a. Berakal : orang yang gila tidak wajib dan tidak sah wudhu’nya, yaitu

pada waktu gila ataupun pada waktu penyakit ayannya kambuh. Wudhu’

juga tidak diwajibkan bagi orang yang tidur dan yang terlupa. Wudhu’

tidak sah apabila di lakukan oleh kedua orang tersebut. Pendapat ini

adalah menurut jumhur ulama selain mazhab Hanafi, karena tidak

terdapat niat pada orang yang sedang tidur atau terlupa.

b. Baligh : wudhu’ tidak diwajibkan kepada anak-anak dan tidak sah

kecuali dari seorang yang mumayyiz. Mumayyiz juga merupakan syarat

bagi sahnya wudhu’.

c. Islam : Islam adalah syarat wajib menurut ulama mazhab Hanafi. Hal ini

berdasarkan pendapat yang masyhur di kalangan mereka, yang

mengatakan bahwa orang kafir tidak diperintahkan menunaikan ibadah

7Abdurrahman al-Jaziri, op. cit. h. 105

8Wahbah al-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2010), cet. ke-1,

h. 324
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dan hukum-hukum syariah yang lain. Oleh sebab itu orang kafir tidak

diwajibkan berwudhu’, karena orang kafir tidak diperintah untuk

melaksanakan hukum-hukum syariah. Akan tetapi jumhur ulama

menyatakan bahwa Islam merupakan syarat sah. Hal ini berdasarkan

ketetapan mereka bahwa orang kafir diperintahkan melaksanakan

hukum-hukum syariah. Oleh sebab itu tidak sah orang kafir yang

melakukan hukum-hukum tersebut, karena diantara syarat sah

melaksanakanya adalah Islam. Syarat ini juga menjadi syarat dalam

semua ibadah seperti bersuci, shalat, zakat, puasa, dan juga haji9.

d. Mampu mengunakan air yang suci dan mencukupi : wudhu’ tidak di

wajibkan kepada orang yang tidak mampu menggunakan air yang suci. Ia

juga tidak diwajibkan kepada orang yang tidak memiliki air dan debu.

Orang yang mempunyai air, tetapi tidak mencukupi bagi semua anggota

meskipun hanya untuk sekali penggunaan maka ia tidak diwajibkan.

Tidak diwajibkan juga atas orang yang apabila menggunakan air dapat

memberi mudharat kepadanya. Yang dimaksud dengan orang yang

mampu adalah orang yang mempunyai air yang penggunaannya tidak

memudharatkan dirinya. Ini merupakan pendapat di kalangan ulama

mazhab Hanafi dan Maliki. Akan tetapi, pendapat yang azhar di kalangan

ulama mazhab Syafi’i dan Hambali mengatakan bahwa wajib

menggunakan air yang tidak mencukupi tersebut, kemudian ia melakukan

tayamum.

9Ibid.
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e. Hadats : orang yang sedang dalam keadaan memiliki wudhu’ tidak

diwajibkan mengulangi wudhu’, yaitu berwudhu’ atas wudhu’ yang

belum batal.

f. Suci dari haid dan nifas : yaitu ketika seorang wanita berhenti dari

keduanya menurut pandangan syara’. Oleh sebab itu, wudhu’ tidak

diwajibkan atas perempuan yang sedang haid dan nifas.

g. Waktu yang sempit : hal ini karena perkara-perkara yang syara’ ditujukan

kepada seorang mukallaf dalam waktu yang sempit yaitu pada akhir

waktu dan dalam waktu yang panjang yaitu pada permulaan waktu, maka

wudhu’ tidak diwajibkan ketika waktu yang panjang. Akan tetapi, ia

diwajibkan ketika waktu sempit.

2. Syarat Sah adalah perkara yang menjadikan sahnya amalan bersuci10.

Adapun yang termasuk syarat sah itu adalah:

a. Meratakan air yang suci keatas kulit, yaitu meratakan air ke seluruh

anggota yang wajib dibasuh, hingga tidak ada bagian yang tertinggal.

Perbuatan ini bertujuan untuk meratakan air pada seluruh bagian kulit.

Oleh sebab itu, jika terdapat bagian sebesar jarum yang tidak terkena air,

maka wudhu’nya tidak sah.

b. Menghilangkan apa saja yang menhalangi air sampai keanggota wudhu’.

Dengan kata lain, tidak terdapat suatu penghalang yang menghalangi air

sampai kekulit seperti lemak, minyak, dan termasuk juga kotoran mata,

dawat cina yang liat dan cat kuku bagi perempuan. Namun, minyak biasa

dan sejenisnya tidaklah menghalangi air sampai kekulit.

10Ibid.
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c. Orang yang berwudhu’ itu adalah mumayyiz, maka tidakalah sah

wudhu’nya seorang bayi yang belum mumayyiz. Ini adalah bentuk

hipotesis yang barangkali dibutuhkan oleh seseorang yang berkata bahwa

bayi (anak kecil) dilarang memegang mushhaf apabila belum

berwudhu’11.

d. Tidak terdapat perkara-perkara yang menafikan wudhu’ atau berhentinya

perkara-perkara yang membatalkan wudhu’. Maksudnya adalah

berhentinya semua hal yang dapat menyebabkan batalnya wudhu’

sebelum wudhu’ itu di mulai, selain bagi orang yang uzur seperti

berhentinya darah haid, nifas, air kencing, dan semacamnya. Begitu juga

disyaratkan berhentinya hadats ketika sedang melakukan wudhu’. Karena

apabila seseorang keluar air kencing ketika sedang wudhu’, maka

wudhu’nya batal dan menyebabkan wudhu’ tidak sah.

e. Masuk waktu untuk tayamum menurut pendapat jumhur ulama selain

ulama mazhab Hanafi. Menurut pendapat ulama mazhab Syafi’i, ia juga

disyaratkan bagi orang yang memiliki hadats yang berketerusan seperti

orang yang mengidap penyakit beser ( selalu kencing ) disebabkan

bersuci dalam keadaan demikian dianggab bersuci karena uzur dan

darurat. Oleh sebab itu, ia terikat dengan waktu.

3. Syarat wajib dan sah sekaligus adalah syarat yang apabila hilang satu dari

padanya, maka wudhu’ itu tidak wajib, dan sekaligus tidak sah apabila hal

itu terjadi12. Adapun yang termasuk syarat wajib dan sah sekaligus adalah:

11Abdurrahman al-Jaziri, op. cit. h.107

12Ibid.
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a. Berakal: maka wudhu’ tidak wajib bagi orang yang masih gila.

b. Suci dari darah haid dan nifas untuk wanita: maka wudhu’ tidak wajib

dari wanita yang sedang haid dan nifas.

c. Ada air mutlak yang cukup: maka wudhu’ tidak wajib bagi orang yang

hanya ada air sedikit dan untuk keperluan minum.

d. Tidak sedang tidur atau lalai: maka wudhu’ tidak wajib bagi mereka yang

tidur atau lalai tidak ada niat13.

C. Rukun Wudhu’

Wudhu’ memiliki rukun-rukun dan perbuatan-perbuatan wajib

(fardhu) yang menjadi inti dari wudhu’. Jika salah satu dari perbuatan itu tidak

dilakukan, maka wudhu’ tersebut tidak sah14.

Imam madzhab yang empat telah berbeda pendapat tentang rukun

wudhu’. Akan tetapi yang telah di tetapkan  dalam al-Qur’an ada empat yaitu15:

1. membasuh muka.

2. membasuh kedua tangan sampai dengan dua siku.

3. menyapu kepala, baik seluruhnya atau sebagian dari padanya.

4. membasuh kedua kaki sampai dengan kedua mata kaki.

Sebagaimana Firman Allah SWT yang berbunyi:




13Su’ad Ibrahim Shalih, op. cit. h. 92

14Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Jakarta: PT Pena Pundi Askara, 2009), cet. ke- 1, h.  40

15Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, Kitab Sabilal Muhtadin, (Surabaya: PT Bina

Ilmu, 2005), cet. ke-4, h. 116
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Artinya: “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”.

Para imam madzhab sepakat tentang rukun wudhu’ yang empat telah

disebutkan dalam al-Qur’an, yakni membasuh muka, kedua tangan sampai

kedua siku, mengusap kepala dan membasuh  kedua kaki sampai pada mata

kaki. Oleh sebab itu, rukun wudhu’ dibedakan menjadi empat, menurut

pendapat ulama mazhab Hanafi, yaitu yang disebut dalam ayat diatas. Dan

terbagi menjadi tujuh menurut pendapat ulama mazhab Maliki, yaitu dengan

menambahkan niat, menggosok anggota badan, dan muwalah (berturut-turut)16.

Menurut pendapat ulama mazhab Syafi’i menjadi enam dengan

menambahkan niat dan tertib. Sedangkan menurut pendapat ulama mazhab

Hambali dan Syiah Imamiyah rukun wudhu’ ada tujuh yaitu dengan

menambahkan niat, tertib, dan muwalah (berturut-turut).

D. Hal-Hal Yang Membatalkan Wudhu’

16Wahbah al-Zuhaili, op. cit. h.304
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Adapun hal-hal yang membatalkan wudhu’ bisa berupa hadas atau

sebab lain, dengan pengertian hadas adalah sesuatu yang membatalkan wudhu’

dengan sendirinya, sedangkan asbab (sebab-sebab lain) adalah sesuatu yang

dimungkinkan terjadinya hadas, seperti tidur dan bersentuhan17. Yang

dimaksud hadas disni adalah sesuatu yang menghalangi kita mengerjakan

ibadah karena salah satu penyebabnya terjadi dan bukan bendanya secara

langsung atau proses keluarnya, walaupun dua hal ini menjadi bagian dari

makna hadas sebab ia sudah terjadi dan tidak bisa dibatalkan, berbeda dengan

al-man’( yang melarang), karena ia bisa hilang dengan adanya proses bersuci18.

Syariat telah menetapkan hal-hal yang membatalkan wudhu’.

Diantaranya ada yang disepakati dan ada pula yang masih terdapat perbedaan

pendapat di dalamnya19.

1. Hal-hal yang dapat membatalkan wudhu’ yang telah disepakati oleh para

ulama adalah sebagai berikut:

a. Kencing dan Buang Air Besar

Hal yang membatalkan wudhu’ dan disepakati bersama adalah

keluarnya kencing dan tinja dari seseorang. Tentang batalnya wudhu’

karena kencing dan tinja adalah sesuatu yang sudah sangat diketahui dan

disepakati. Bahkan ini merupakan perkara yang sudah wajib diketahui

17Su’ad Ibrahim Shalih, op. cit. h. 94

18Ibid.

19Yusuf al- Qaradhawi, Fiqih Thaharah, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004), cet. ke- 1, h.

229
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dalam agama dan tidak memerlukan dalil untuk menjelaskannya.

Sedangkan hikmahnya sangat jelas. Setelah najis ini keluar dari

seseorang, maka dia diharuskan untuk kembali bersuci hingga dia berhak

menghadap tuhannya20.

b. Madzi dan Wadi

Termasuk yang membatalkan yang keluar dari kemaluan depan

seorang laki-laki adalah madzi21, dan wadi22. Keduanya membatalkan

wudhu’ laksana kencing. Dan tidak ada kewajiban apa-apa bagi seseorang

yang keluar madzi atau wadi kecuali istinja’ dan wudhu’.

c. Keluarnya Angin dari Anus

Diantara yang membatalkan wudhu’ adalah keluarnya angin dari anus.

Dalam riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Zaid dari Ashim

al-Anshari, bahwa dia mengadukan sesuatu kepada Rasulullah tentang

seseoreang yang ragu merasakan sesuatu pada saat shalat yakni dia

merasakan ada angin keluar dari anusnya. Maka Rasulullah SAW bersabda:

20Ibid.

21Madzi adalah cairan yang lembut dan lengket yang keluar dari kemaluan ketika

bercumbu rayu dan sejenisnya. (lihat: Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Jakarta: PT Pena Pundi

Askara, 2009), cet. ke- 1, h. 15

22Wadi adalah cairan berwarna putih dan kental yang keluar setelah kencing. Dan

adapun yang tidak biasa keluar seperti cacing, batu ginjal, darah, muntah dan nanah, maka

semuanya juga membatalkan wudhu’. Kecuali Malikiyah, mereka berpendapat: tidak batal,

sepanjang tidak ditelan kemudian keluar lagi, maka barulah yang demikian membatalkan wudhu’.

(lihat: Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Jakarta: PT Pena Pundi Askara, 2009), cet. ke- 1, h.16.
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ي ذِ الَّ لَ جُ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الرَّ لىَ ا إِ كَ شَ هُ أنَّ هِ مَّ عَ نْ عَ يمٍ مِ تَ نِ بْ ادِ بَّ عَ نْ عَ وَ 
ا تً وْ صَ عَ مَ سْ ى يَ تَّ حَ فْ رِ صَ نْ يَـ الَ وْ ل أَ تِ فَ نْـ يَـ َال ة فقال:ال ءفي الصَّ يْ الشَّ دُ جِ يَ هُ نَّ ه أَ يْ لَ إِ لُ يَّ خَ يُ 
ا.يحً رِ دَ جِ يَ وْ أَ 

Artinya: “Dari Abbad bin Tamim dari pamannya, bahwa ia mengadu
kepada Rasulullah SAW. tentang seseorang yang
membayangkan bahwa ia mendapat sesuatu (mengeluarkan
buang angin) dalam shalat, maka beliau bersabda, “janganlah
dia berhenti (berpaling) hingga dia mendengar bunyi atau dia
mencium bau”23.

Artinya, dia masih tetap berada dalam keadaan suci dan dalam

wudhu’nya, karena itu adalah keyakinan. Dan keyakinan tidak hilang

disebabkan keraguan. Lain halnya jika dia mendengar suara kentutnya atau

mencium baunya.

Para fuqaha menggolongkan semua yang disebutkan diatas, yakni

kencing, tinja, madzi dan wadi, serta kentut, sesuatu yang keluar dari dua

jalan yaitu penis dan anus.

d. Tidut Berat

Hal yang disepakati membatalkan wudhu’ adalah tidur berat dan

panjang. Sebagaimana tidurnya seseorang yang tidur dimalam hari

kemudian dia bangun pagi. Jika tidurnya itu nyenyak dan lama24.

Sedangkan yang berupa kantuk, maka dia tidak membatalkan

wudhu’, sebab itu adalah tidur ringan. Mereka membedakan antara tidur dan

kantuk. Tidur adalah kondisi dimana tidur telah mengalahkan akal dan

23Abi Abdullah Bin Ismail Bin Ibrahim Bukhari, Shahih Bukhari, (Beirut-Lebanun: Dar

Ibnu Hisam, 2004), jilid 1, h. 28

24Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), cet. ke- 3, h. 61
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hilangnya kemampuan untuk melihat dan lainnya. Sedangkan kantuk adalah

kondisi dimana akal masih memegang kendali situasi. Yang hilang hanya

sedikit perasaan namun tidak hilang sama sekali.

e. Hilangnya Akal Karena Gila atau Karena Pingsan dan Semisalnya

Diantara yang membatalkan wudhu’ dan yang disepakati adalah

hilangnya akal karena gila atau pingsan atau karena mabuk, atau karena

bahan-bahan narkoba, atau karena sakit dan selainnya. Baik sebabnya

karena sesuatu yang mubah atau dilarang. Ini telah disepakati oleh umat

bahwa yang demikian itu membatalkan wudhu’. Sebab jika dengan tidur

saja wudhu’ menjadi batal maka dengan sebab ini jauh lebih pasti batalnya.

2. Hal-hal yang masih menjadi perselisihan pendapat dikalangan fuqaha

tentang sesuatu yang membatalkan wudhu’ diantaranya adalah:

a. Membaca Basmalah

Semua ulama dari beberapa mazhab (khususnya empat mazhab)

telah sepakat bahwasanya membaca basmalah sebelum berwudhu’ itu

sangat dianjurkan oleh syariat Islam, hanya saja terjadi perselisihan

pendapat dalam hal apakah hukumnya wajib atau sunnah. Dalam hal ini

ada dua kelompok25.

25Abbas Arfan, Fiqh Ibadah Praktis Perspektif Perbandingan Mazhab Fiqh, (Malang:

Uin-Maliki Press, 2011), cet. ke-1, h. 21
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Pertama: yang berpendapat bahwa membaca basmalah sebelum

melaksanakan wudhu’ itu sunnah ini merupakan pendapat jumhur

(mayoritas) ulama, yaitu antara lain para ulama dari mazhab Hanafi,

Maliki, Syafi’i, Ja’fari dan sebagian Hambali.

Kedua: yang berpendapat wajib. pendapat ini diusung oleh ulama

mazhab Dhahiri, Zaidi dan sebagian mazhab Hambali. Adapun pendapat

yang rajih (diunggulkan) adalah pendapat pertama.

b. Niat

Semua ulama telah menyepakati bahwa niat dalam berwudhu’

merupakan sesuatu hal yang disyariatkan. Perbedaanya terletak pada apakah

niat itu wajib atau sunnah. Dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: merupakan pendapat jumhur ulama, seperti ulama

Malikiyah, Syafi’iyyah, Hanabilah, Ja’fariyyah (Imamiyyah), Dhairiyyah,

dan Zaidiyyah. Mereka semua berpendapat bahwa niat semua ibadah

termasuk wudhu’ adalah wajib.

Kedua: pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan al-Tsauri, dan

Imam al-Auzai yang berpendapat bahwa niat itu tidak wajib, hanya sunnah

saja dan sebagai penyempurnaan ibadah saja. Adapun pendapat yang rajih

adalah pendapat pertama, yaitu pendapat jumhur ulama yang mewajibkan

niat26.

c. Menyentuh Perempuan

26Ibid. h. 22
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Diantara fuqaha ada yang mengatakan bahwa menyentuh

perempuan itu membatalkan wudhu’ dalam kondisi apapun. Ini merupakan

madzhab Imam Syafi’i27.

Diantara fuqaha ada juga yang mengatakan bahwa menyentuh

perempuan itu sama sekali tidak membatalkan wudhu’ dalam kondisi

apapun. Ini diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Ini juga merupakan

pendapat Thawus, al-Hasan dan Masruq dari kalangan tabi’in. Pendapat ini

juga merupakan pendapat Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya.

Diantara dalil yang mereka kedepankan dalam masalah ini adalah

hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah dia berkata: saya

kehilangan Rasulullah pada saat berada ditempat tidur. Lalu saya

mencarinya. Lalu tangan saya menyentuh bagian dalam kakinya saat dia

berada didalam masjid. Kedua kakinya itu berdiri28.

d. Memegang Penis (Dzakar)

Diantara yang membatalkan wudhu’ dan masih terjadi perbedaan

pendapat diantara fuqaha adalah memegang penis dengan tangannya. Dalam

hal ini ada dua pandangan.

Pertama: sama sekali tidak batal. Pendapat ini diriwayatkan dari

Ali, Ibnu Mas’ud, Ammar, Hudzaifah, Imran bin Hushain, Abu al- Darda’

dari kalangan sahabat. Ini juga adalah pendapat Rabiah, al-Tsauri, Ibnul

Mundzir, Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya dan sebuah riwayat dari

Ahmad.

27Yusuf al- Qaradhawi, op. cit. h. 237

28Ibid. h. 242
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Kedua: membatalkan wudhu’ dalam kondisi apapun. Ini adalah

Zhahir madzhab Ahmad. Ini juga merupakan madzhab Ibnu Umar, Said bin

Musayyib, Atha’, Urwah, Sulaiman bin Yasar, al-Zuhri, al-Awzai, asy-

Syafi’i dan pendapat yang masyhur dari Imam Malik29.

e. Makan daging Unta

Diantara yang membatalkan wudhu’ dan masih diperselisihkan

diantara fuqaha adalah makan daging unta. Dimana menurut mazhab

Hambali, makan daging unta dapat membatalkan wudhu’. Sedangkan

menurut mazhab Imamiyah, Syafi’i, Maliki dan Hanafi, tidak membatalkan

wudhu’30.

f. Muntah, Mimisan dan Darah Mengalir

Diantara hal yang membatalkan wudhu’ dan masih diperselisihkan

adalah muntah, mimisan dan darah mengalir dari tubuh, seperti darah

mimisan, bekam dan luka.

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai masalah ini. Ada diantara

mereka yang mengatakan bahwa yang demikian itu adalah batal mutlak.

Sebagaimana yang dikatakan oleh madzhab Abu Hanifah.

Ada sebagian yang lain yang menyatakan bahwa itu sama sekali

tidak membatalkan, sebagaimana yang dikatakan oleh kalangan madzhab

Maliki dan Syafi’i. Ada pula yang beranggapan bahwa itu batal jika

29Ibid. h. 243

30Muhammad Ibrahim Jannati, FiqhPerbandingan Lima Mazhab, (Jakarta: Cahaya,

2007), cet. ke- 1, h. 196
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darahnya sangat banyak. Pendapat ini dikatakan oleh kalangan madzhab

Hambali. Ini adalah pendapat yang kuat dalam madzhab Hambali31.

g. Memandikan Mayat

Salah satu pendapat yang hanya dikatakan oleh madzhab Hambali

tidak dikatakan oleh madzhab lain dalam hal yang membatalkan wudhu’

adalah memandikan mayat. Menurut madzhab ini memandikan mayat dapat

membatalakan wudhu’. Pendapat ini dikatakan oleh Imam Ahmad dan

menjadi pendapat mayoritas murid-muridnya.

Abu al-Hasan al-Tamimi berkata; tidak membatalkan wudhu’. Ini

adalah pendapat mayoritas ulama. Syaikh kami berkata (yakni Ibnu

Qudamah) ini adalah pendapat yang benar, insya’ Allah. Sebab memang

tidak ada nash yang jelas yang mengatakan itu, tidak ada pula manshush

yang mengindikasikan ini.oleh karena memandikan mayat itu sama dengan

memandikan orang hidup.

h. Tertawa Terbahak Dalam Shalat

Menurut mazhab Hanafi, al-Tsauri, al-Nakha’i dan al-Sya’bi,

tertawa terbahak-bahak dapat membatalkan wudhu’, bila dilakukan dalam

shalat, namun bila diluar shalat, tidak membatalkan32. Tertawa terbahak-

bahak dalam shalat, menurut Hanafiyah dengan syarat bahwa shalatnya

31Yusuf al- Qaradhawi, op. cit. h. 253

32Muhammad Ibrahim Jannati, op. cit. h. 196
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sempurna ada ruku’ dan sujud, kemudian orang yang shalat telah baligh

(dewasa), serta tawanya terdengar oleh orang lain33.

Sedangkan menurut mazhab Imamiyah, Syafi’i, Maliki, Hambali,

Jabir bin Abdullah, dan Abu Musa al-Asy’ari tidak membatalkan wudhu’,

baik itu dilakukan dalam shalat maupun diluar shalat34.

33Abdul Qadir al-Rahbawi, Panduan Lengkap Shalat Menurut Empat Madzhab, (Jakarta:

Pustaka al-Kautsar, 2007), cet. ke- 1, h. 95

34Muhammad Ibrahim Jannati, op. cit. h. 196


