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BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG MANDI

A. Pengertian Mandi

Menurut bahasa yaitu al-ghasl atau al-ghusl yang berarti (الَغْسل-الُغْسل)

mengalirnya air pada sesuatu.

Menurut istilah yaitu meratakan air pada seluruh badan dari ujung rambut

sampai ujung jari kaki disertai dengan niat sesuai dengan keperluannya, mungkin

untuk menghilangkan hadats besar atau mandi sunnah. Pengertian madi besar adalah

mandi untuk bersuci dari hadats besar.

Allah Subhanahu wa Ta’ala mewajibkan mandi secara mutlak, dan Dia tidak

menyebutkan apa yang mesti didahulukan saat mandi sebelum yang lainnya (yakni

Allah SWT tidak menyebutkan urutan-urutan yang harus dilakukan saat mandi).

Apabila seseorang mandi, niscaya hal itu sudah cukup baginya dan Allah Subhanahu

wa Ta’ala lebih mengetahui bagaimana cara orang itu mandi. Dan, tidak ada waktu

khusus untuk mandi.1

Secara umum mandi merupakan salah satu sarana untuk membersihkan badan.

Mandi secara umum lakukan setiap hari, bahkan lebih dari sekali, mandi seperti biasa

untuk memberishkan kotoran yang ada pada badan. Mandi artinya mengalirkan air

1 Imam Syafi’i, Ringkasan Kitab al-Umm, terj Mohammad Yasir Abd Mutholib, (Jakarta:
Pustaka Azzam), h. 58
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keseluruh badang dengan niat,2 Firman Allah SWT dalam surat al-Ma’idah ayat 6

berikut ini;




Artinya; “…..dan jika kamu junub Maka mandilah…., (al-Ma’idah:  6)

Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman dalam surat an-Nisaa’ ayat 43 berikut ini;





























Artinya; “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu

dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan,

(jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali

sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang

dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh

2 Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo), 2012, h. 34
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perempuan, Kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu

dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya

Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun”. (Qs. an-Nisaa’: 43)

Imam Syafi’i berkata: Telah diriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi

wasallam berkata kepadaAbu Dzar, “Apabila engkau memperoleh air, maka

basuhkanlah air itu ke kulitmu. Dan Abu Dzar tidak menceritakan bahwa Nabi

Shallallahu Alaihi Wasallam menyifatkan kadar air itu kepadanya selain dengan

mengusap atau membasuh kulit.

Imam Syafi’i berkata: Saya lebih menyukai seseorang menggosok tubuhnya

sesuai dengan kemampuannya ketika mandi. Namun apabila ia tidak mengerjakan hal

itu dan air telah merata pada kulitnya, maka hal itu sudah cukup baginya.3

1. Sebab-sebab Wajib Mandi

Saab-sebab wajib mandi ada enam, tiga di antaranya biasa terjadi pada laki-

laki dan perempuan, dan tiga lagi tertentu (khusus) pada perelnpuan saja.

a. Bersetubuh, baik keluar mani ataupun tidak

b. Keluar mani, baik keluarnya karena bermimpi ataupun sebab lain dengan

sengaja atau tidak, dengan perbuatan sendiri atau bukan

c. Mati. Orang Islam yang mati, fardu kifayah atas muslimin yang hidup

memandikannya, kecuali orang yang mati syahid

3 Imam Syafi’i, loc.cit
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d. Haid. Apabila seorang perempuan telah berhenti dari haid, ia wajib mandi

agar ia dapat shalat dan dapat bercampur dengan suaminya. Dengan mandi

itu badannya pun menjadi segar dan sehat kembali.4

e. Nifas. Yang dinamakan nifas ialah darah yang keluar dari kemaluan

perempuan sesudah melahirkan anak. Darah itu merupakan darah haid yang

berkumpul, tidak keluar sewaktu perempuan itu gmengardung.

f. Melahirkan, baik anak yang dilahirkan itu cukup umur ataupun tidak,

seperti keguguran.5

2. Rukun Mandi

a. Niat “bagi orang  yang junub hendaklah berniat (menyengaja)

menghilangkan hadas junubnya, perempuan yang haid atau nifas hendaklah

ia berniat menghilangkan hadar kotorannya

b. Mengalirkan air keseluruh tubuh

3. Sunat mandi

a. Membaca “bismillah” pada mula mandi

b. Berwudu sebelum mandi

c. Menggosok-gosok seluruh badan dengan tangan

d. Mendahulukan yang kanan dari yang kiri

e. Berturut-turut.6

4. Mandi Sunat

4 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, jilid II, (Bairut:  Dar al-Firk), 1994, h. 57
5 Ibid
6 Ibid



26

Mandi sunat adalah mandi yang sah sholat tampanya. Syara’ menghukumya

sunat dan digalakkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Adapun bentuk mandi-mandi sunat

yaitu:

a. Sunat mandi hari Jumaat

Disunatkan mandi pada hari jumaat sebelum melaksanakan sholat jumaat,

dan juga bagi orang yang tidak melaksanakan sholat jumaat seperti orang

musafir, perempuan dan anak-anak. Waktu mandi sunat jumaat setelah

azan subuh, dan yang lebih utama adalah sebelum berangkat melaksanakan

sholat jumaat.

b. Sunat mandi dua Hari Raya

Sunat mandi sebelum melaksanakan sholat ‘Idil Fitri dan ‘Idil Adha bagi

siapa saja yang hendak melakukan sholat hari raya atau yang tidak

melakukan sholat juga disunatkan untuk mandi.

c. Sunat mandi Gerhana Matahari dan Bulan

Sebelum melakukan sholat gerhana matahari, atau gerhana bulan

disunatkan untuk mandi bagi yang melaksanakan dan juga bagi yang tidak

mengikuti sholat gerhana matahari atau gerhana bulan.7

d. Sunat mandi minta hujan

Mandi sunat ini dilakukan sama seperti mandi sholat gerhana matahari atau

gerhana bulan.

7 Zulkifli bin Mohamad al-Bakri dkk, al-Fiqh al-Manhaji Mazhab al-Syafie, (Kuala Lumpur:
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2001), Cet ke 1, h. 217
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e. Mandi karena memandikan manyat

Disunatkan mandi bagi siapa saja yang memandikan manyat, setelah

selesai memandikan manyat tersebut.8

f. Mandi orang gila apabila ia sembuh dari gilanya, karena ada sangkaan

(kemungkinan) ia keluar mani.

g. Mandi seorang kafir setelah memeluk agama Islam.9

B. Cara-cara Mandi

Dalam pelaksanaan mandi, seluruh badan dan kepala serta leher harus disiram,

baik mandi wajib, seperti: mandi janabah, maupun mandi sunah, seperti mandi hari

Jum’at. Dengan kata lain, dalam melaksanakan semua macam mandi, tidak ada

perbedaan kecuali pada niat.

1. Cara-cara Mandi

a. Mandi tartibi(secara berurutan):

a. Pertama membasuh kepala dan leher.

b. Lalu membasuh setengah badan bagian kanan

c. Kemudian membasuh setengah badan bagian kiri.

b. Mandi irtimasi (menyelam):

1. Dengan niat mandi, membenamkan diri secara se-kaligus ke dalam air

sehingga seluruh badan dan kepala berada di dalam air.

8 Sayyid Sabiq, op.cit, h. 60
9 Ibid
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2. Atau membenamkan diri secara bertahap ke dalam air, sampai pada

akhirnya seluruh badan dan kepala berada di dalam air.

3. Atau masuk ke dalam air, kemudian menggerakkan badan dengan niat

mandi.10

Mandi bisa dikerjakan dengan dua cara; tartibi dan irtimasi. Pada mandi

tartibi, pertama-tama membasuh kepala dan leher, kemudian setengah badan

bagian kanan, dan setelah itu setengah badan bagian kiri. Pada mandi

irtimasi, seluruh badan dan kepala berada di dalam air secara sekaligus. Oleh

karena itu, untuk mela-kukan mandi  irtimasi, diperlukan air yang cukup supaya

bisa memasukkan seluruh badan dan kepala ke dalamnya.

2. Syarat Sahnya Mandi

a. Seluruh syarat yang ditetapkan untuk sahnya wudu juga berlaku pada

sahnya mandi, kecuali muwalat. Begitu juga, tidak perlu menyiram badan

dari atas ke bawah.

b. Orang yang berkewajiban beberapa mandi bisa melakukan satu mandi saja

dengan beberapa niat mandi wajib.

c. Seseorang yang telah melaksanakan mandi janabah; jika hendak

menunaikan salat, maka dia tidak perlu berwudu. Akan tetapi pada selain

mandi janabah, maka untuk menunaikan salat dia harus berwudu terlebih

dahulu.11

10 Ibid
11 Ibid
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d. Dalam mandi  irtimasi, seluruh badan harus suci. Akan tetapi dalam mandi

tartibi, seluruh badan tidak harus suci. Dan jika setiap bagian dari badan

yang hendak dibasuh itu disucikan  terlebih dahulu, maka demikian ini

sudah cukup.

e. Mandi  jabiroh seperti wudu  jabiroh, hanya saja berda-sarkan  ihtiyath

wajib, mandi ini harus dilakukan secara tartibi.

f. Orang yang sedang berpuasa wajib tidak boleh mandi irtimasi, karena

orang yang berpuasa tidak boleh mema-sukkan seluruh kepalanya ke dalam

air. Akan tetapi, jika dia mandi irtimasi karena lupa, puasanya tetap sah.

g. Dalam keadaan mandi, seluruh badan tidak perlu digosok dengan tangan,

tetapi cukup hanya dengan niat mandi dan air sampai ke seluruh badan.12

C. Aurat dalam Islam

Aurat diambil dari perkataan Arab ‘Aurah’ yang bererti keaiban. adapun dalam

istilah fiqih aurat diartikan sebagai bahagian tubuh badan seseorang yang wajib

ditutup atau dilindungi dari pandangan. Di dalam Islam terdapat beberapa keadaan di

mana masyarakat Islam dibenarkan membuka aurat dan ia hanya pada orang-orang

yang tertentu. 13

Perintah menutup aurat telah difirmankan oleh Allah SWT dalam surah al-

Ahzab ayat 33 berikut ini;

12 Ibid
13 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977),  Jilid. 1, h. 106
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Artinya; “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias
dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah
shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya
Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul baitdan
membersihkan kamu sebersih-bersihnya”. (QS. al-Ahzab: 33)14

Dalam hal ini Allah SWT telah berfirman dalam surah al-Ahzab ayat 59 yang

sebagai berikut;












Artinya; “Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu
dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke
seluruh tubuh mereka” yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk
dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu dan Allah adalah Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang”. (QS. al-Ahzab: 59)15

14 Depertemen Agama RI, loc. cit
15 Ibid
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Dalam al-Quraan dengan jelas menerangkan dalam surah an-Nur ayat 31 yang

sebagai berikut:
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Artinya; “Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka
menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka
menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan
hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah
menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka,
atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami
mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara
lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-
wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-
laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang
belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan
kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah
kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu
beruntung”.16 (QS. an-Nur: 31)

Imam Syafi’i berpendapat perhiasan yang dimaksudkan dalam ayat diatas

terbahagi kepada empat makna yaitu:

1. Perhiasan seperti muka, pipi, mulut, mata, bibir, hidung, kaki, betis, paha dan

lain-lain dari anggota tubuh.

2. Perhiasan seperti pakaian, alat-alat solek, cincin, kalung, gelang kaki dan

sebagainya.

3. Aurat Ketika di hadapan laki-laki Bukan Mahram Kewajipan menutup aurat

dihadapan laki bukan mahram adalah amat penting dan perlu dilaksanakan oleh

setiap wanita.

16 Ibid
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4. Aurat ketika di hadapan wanita kafir, aurat wanita apabila berhadapan atau

bergaul dengan wanita bukan Islam adalah tutup keseluruhan tubuh badan

kecuali muka dan tapak tangan.17

Dalam al-Qur’an dengan jelas menerangkan dalam surah al-Ahzab ayat 53

sebagai berikut:



































17 Imam Syafi’i, Ringkasan Kitab al-Umm, terj Mohammad Yasir Abd Mutholib, (Jakarta:
Pustaka Azzam), 2009, Cet ke 3, h. 58
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Artinya; “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-

rumah nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-

nunggu waktu masak (makanannya) tetapi jika kamu diundang Maka masuklah

dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang

percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu nabi lalu nabi

malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu

(menerangkan) yang benar. apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada

mereka (isteri- isteri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir. cara yang

demikian itu lebih Suci bagi hatimu dan hati mereka. dan tidak boleh kamu

menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri- isterinya selama-

lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar

(dosanya) di sisi Allah”.18 (QS. al-Ahzab: 53)

Berbicara masalah aurat yang telah dijelaskan di atas itupun tidak akan pula

terlepas dari masalah-masalah tentang perzinaan dan juga akibatnya, karena keduanya

punya hubungan yang saling terkait.19 Sebagaimana penjelasan yang telah diatur dan

ditentukan dalam al-Qur’an tentang larangan mendekati zina atau anjuran untuk

menjauhi zina, Allah SWT berfirman dalam surat al-Isra’ ayat 32 berikut ini;







18 Depertemen Agama RI, op,cit
19 Syaikh Muhammad Kamil ‘Uwaidah, Fiqih Wanita, (Jakarta: Pustaka al-

Kautsar, 1998), Cet ke, 2, h. 75
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Artinta; “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah

suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.20 (QS. al-Isra’: 32)

Dalam al-Qur’an dengan jelas menerangkan dalam surah an-Nur ayat 30

sebagai berikut:











Artinya; “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka
menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu
adalah lebih Suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa
yang mereka perbuat”.21 (QS. an-Nur: 30)

Dari ayat di atas, jelas sekali bahwa seorang mukmin dan mukminat dilarang

untuk melihat hal-hal yang diharamkan. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga dirinya

dari kerusakan (anjuran menjaga aurat) dan kehormatan orang lain. Namun jika

pandangan terarah pada sesuatu yang diharamkan tanpa adanya unsur kesengajaan,

maka secepat mungkin untuk mengalihkan pandangan. Itu merupakan salah satu bukti

bahwa Islam sangat menjaga kehormatan manusia.22 Dan untuk itu tinggal

dikembalikan kepada perorangan atau masing-masing pribadi manusia itu sendiri,

karena itu pula dalam ayat 31 pada surat an-Nur telah dijelaskan bahwa bagi wanita

atau perempuan diperintahkan untuk menutupkan kain kedadanya agar supaya tidak

20 Depertemen Agama RI, op,cit
21 Ibid
22 Ibid
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menimbulkan syahwat kepada yang melihatnya. Dan juga perintah untuk tidak

memperlihatkan perhiasan kecuali yang tampak padanya. Dalam Islam telah diatur

tentang aurat sebagai berikut:

1. Aurat Wanita Terhadap Laki- laki

Laki-laki tidak boleh melihat anggota badan wanita atau perempuan yang

merdeka yang bukan muhrimnya, kecuali muka dan tangan. Hal ini jika diperlukan

seperti halnya dalam masalah transaksi jual beli, karena semua anggota badan wanita

atau perempuan adalah aurat. Mengenai masalah tangan itu pun juga masih dibatasi

lagi yaitu telapak tangan dan punggung tangan hingga sampai pada pergelangan

tangan. Demikian juga dengan wajah, bagi laki- laki tidak dibenarkan juga untuk

melihat wajah perempuan atau wanita, karena hal itu bukan muhrimnya, jikalau tanpa

adanya keperluan tertentu.23

Adapun memandang dengan keperluan tersebut diantaranya:24

1) Memandang disaat meminangnya.

2) Melihat hamba sahaya yang akan dibeli untuk dibebaskan, dan itu

diperbolehkan untuk melihat anggota badannya, kecuali antara pusar dan

lutut.

3) Laki- laki yang menjadi saksi bagi wanita atau perempuan dalam suatu

perkara, itu diperbolehkan untuk memandang wajahnya.

23 Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah, al-‘ilmi, tth, h. 52
24 Ibid
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4) Dokter diperbolehkan melihat anggota badan wanita atau perempuan yang

bukan muhrimnya, hal itu bila dalam rangka mengobati penyakit pasiennya

tersebut (wanita atau perempuan yang diobatinya), hal ini dapat dilakukan

apabila tidak ada dokter wanita atau perempuan.

5) Pada saat khitan, seorang laki-laki ataupun wanita itu boleh melihat farji

yang telah dikhitan.25

2. Aurat laki-laki bagi wanita atau perempuan yang bukan muhrim adalah antara

pusar dan lutut. Sedangkan bagi wanita atau perempuan yang sesame

muhrimnya itu boleh melihat seluruh anggota badannya, kecuali alat vitalnya,

karena melihat alat vital itu makhruh hukumnya, sekalipun melihat alat vitalnya

sendiri.26

25 Ibid
26 Ibid


