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Mukaddimah 

Sesuai dengan judul kajian ini, yaitu Konsep Najis dan Kebersihan, maka  
pembahasannya seputar korelasi antara najis sebagai salah satu hukum 
dalam ritual ibadah dengan konsep kebersihan secara teknis.   

Pembahasan kedua tema ini menjadi penting, karena ada sementara 
kalangan yang ingin mengaitkan antara masalah najis ini dengan masalah 
kebersihan. Maksudnya ada keinginan untuk menunjukkan bahwa agama 
Islam itu adalah agama yang sejalan dengan ilmu pengetahuan, khususnya 
dalam masalah kebersihan. 

Pada dasarnya upaya tersebut tidak terlalu salah, meski tidak selamanya 
sejalan.  Oleh karena itu disini akan kita bedah secara lebih rinci bagaimana 
keadaan peta yang sebenarnya. Apakah benar bahwa keduanya selalu 
seiring sejalan,? Ataukah sama sekali tidak seiring? Atau kadang seiring 
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sejalan dan kadang tidak?  

Meski pun istilah najis merupakan bagian dari bab-bab pada fiqih klasik, 
namun unsur kemoderenannya justru disini, yaitu ketika ada upaya untuk 
menyamakan antara kesucian dari najis dengan menggunakan bahan-bahan 
modern, seperti  penggunaan sabun sebagai pengganti tanah dalam 
mensucikan najis, atau penggunaan cairan non air sebagai media untuk 
bersuci. 
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Bab 1 : Thaharah dengan Kebersihan 

Antara thaharah dan kebersihan ada hubungan yang erat meskipun 
keduanya tidak sama. Thaharah adalah hal-hal yang terkait dengan kesucian 
secara ritual, sedangkan kebersihan adalah lawan dari kotor. Dari segi 
penggunaan istilah pun sebenarnya berbeda. Dalam thaharah, kita tidak 
mengenal istilah bersih atau kotor, tetapi kita menggunakan istilah suci dan 
najis.  

Memang benar bahwa dalam banyak contoh kasus, seringkali antara suci 
dan bersih menempati wilayah yang sama, dimana seringkali suatu benda 
hukumnya suci dan secara fisik adalah benda yang bersih.  

Namun kalau kita tilisik lebih dalam, ternyata tidak selamanya benda yang 
suci itu bersih, sebagaimana tidak selamanya juga benda yang bersih itu pasti 
suci. Antara keduanya kadang berhimpitan, namun terkadang berbeda.  
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Tidak Suci Tapi Bersih

Piring Bekas Babi

Liur Anjing Pada Pakaian
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Diagram di atas jelas sekali menjelaskan keadaan tiga jenis benda yang 
mewakili masing-masing keadaan. Pertama : benda suci dan bersih. Kedua : 
benda suci tapi tidak bersih. Ketiga : benda tidak suci alias najis tapi bersih. 

A. Benda Suci dan Bersih 

Secara umum benda-benda yang bersih di sekitar juga merupakan benda 
yang suci, sebagaimana sebaliknya bahwa umumnya benda yang suci itu 
biasanya juga bersih. Misalnya ketika pakaian seseorang terkena kotoran 
hewan. Secara umum, pakaian itu kotor sekaligus juga najis. Untuk itu bila 
pakaian itu dicuci sekali saja, lalu hilang aroma, warna dan rasa najisnya, 
maka pakaian itu dinyatakan bersih dan sekaligus juga suci. 

B. Benda Suci Tapi Tidak Bersih 

Banyak sekali benda yang suci tetapi tidak bersih alias kotor. Misalnya 
tanah, dimana umumnya kita menyebut tanah itu sebagai benda yang kotor. 
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Bila pakaian kita terkena tanah, apalagi sampai belepotan disana-sini, 
biasanya kita akan mencucinya. Hal itu karena secara kebiasaan kita 
menganggap tanah itu sebagai benda yang kotor. Dan pakaian yang kotor 
tidak layak untuk dikenakan, apalagi untuk pergaulan. Namun secara hukum 
syariah, tanah bukan benda najis bahkan justru hukumnya tetap suci. Ada 
beberapa dalil tentang sucinya tanah, antara lain : 

1. Tayammum Dengan Tanah 

Allah SWT di dalam Al-Quran menetapkan bahwa bila kita tidak 
mendapatkan air untuk bersuci, maka kita bisa menggunakan tanah untuk 
tayammum.  

 فَامَسُحوا ِبُوُجوِهُكم َوأَيِديُكم فَ َلم َتَُِدوا َماء فَ تَ َيمَُّموا َصِعيًدا طَيِ ًبا

Dan kamu tidak mendapat air maka bertayamumlah kamu dengan tanah 
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yang baik ; sapulah mukamu dan tanganmu. (QS. An-Nisa : 43) 

2. Hilangkan Najis Mughallazhah Dengan Tanah 

Tanah juga dijadikan syarat untuk menghilangkan najis mughallazhah, 
sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut : 

ََنِء 
ِ
إِب َطهُوُر إ َ إٍت ُأوالُهنَّ ِِبلُّتر بَع َمرَّ ذ َولََغ ِفيِه َإلََكُب َأن يَغِسََلُ س َ

ِ
 َأَحِدُُك إ

Sucinya wadah air kalian yang diminum anjing adalah dengan mencucinya 
tujuh kali salah satunya dengan tanah. (HR. Muslim) 

C. Benda Tidak Suci Tapi Bersih 

Bentuk yang ketiga adalah benda yang bersih secara fisik namun kalau 
dilihat dari sisi hukum, ternyata tidak suci.  

1. Air Liur Anjing 
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Contoh yang sederhana adalah air liur anjing yang terkena pakaian kita. 
Ketentuannya harus dicuci tujuh kali dan salah satunya dengan tanah. 
Padahal secara kasat mata, bila pakaian itu dicuci sekali saja, maka air liur 
anjing secara fisik sudah hilang. Buktinya pakaian itu akan kembali bersih, 
putih dan wangi. Secara logika, pakaian itu cukup dicuci sekali saja dan sudah 
bersih. 

Namun secara hukum thaharahmasih belum suci. Pakaian itu harus 
mengalami proses ritual keagamaan secara khusus, yaitu pencuciannya 
harus diulang-ulang sampai tujuh kali dengan air. Dan salah satunya harus 
menggunakan tanah, meskipun pada pencucian yang pertama sudah bersih 
secara fisik. 

2. Piring Bekas Babi 

Contoh lain adalah piring yang bekas dipakai untuk masakan dari babi. 
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Umumnya piring itu sudah dianggap bersih ketika sudah dicuci pakai air dan 
sabun. Namun secara hukum, najis babi itu baru suci statusnya bila sudah 
dicuci 7 kali dan salah satunya dengan tanah.  
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Bab 2 : Perintah Bersuci 

Dalam syariat Islam, kita mengenal beberapa jenis perintah yang terkait 
dengan menjaga diri dari kotoran, najis dan hal-hal yang tidak suci. Meski 
wudhu, mandi dan membersihkan najis termasuk perkara ritual, namun 
tidak dapat dipungkiri bahwa semua itu berhubungan dengan kebersihan. 

A. Mensucikan Najis 

Agama Islam adalah agama yang paling memperhatikan urusan najis. 
Islam tidak memperkenankan pemeluknya untuk menyembah Allah SWT 
dalam bentuk shalat atau masuk ke dalam rumah ibadah, bila tubuh atau 
pakaiannya masih terkena najis. 

Karena itulah sejak awal turun wahyu, Islam telah mengangkat urusan 
membersihkan najis menjadi bagian dari penyembahan dan peribadatan. 
Allah SWT berfirman : 
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 َوثَِياَبَك َفَطهِ ر
Dan pakaianmu, bersihkanlah. (QS. Al-Muddatstsir :4 ) 

Ada berbagai macam cara yang diajarkan agama Islam untuk mensucikan 
dan menghilangkan najis, mulai dari mencuci, mengelap, menggosok, 
mengesetkan, hingga mengubah wujud suatu benda. 

B. Mandi Janabah 

Mandi janabah disyariatkan dalam agama Islam karena seseorang 
berhadats besar atau berjanabah diperintahkan untuk mandi. Allah SWT 
berfirman : 

 فَاطَّهَُّروا ُجنُ ًبا ُكنُتم  َوِإن
Bila kamu dalam keadaan janabah maka mandilah. (QS. Al-Maidah : 6) 
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Dengan demikian, pada prinsipnya seorang muslim adalah orang yang 
selalu membersihkan dirinya dengan air, bukan hanya pada bagian tubuh 
tertentu, tetapi seluruh tubuhnya. 

C. Wudhu’  

Selain ada syariat mandi, Islam juga mensyariatkan wudhu’, yang 
frekuensinya malah lebih sering dari mandi. Hal itu karena seorang muslim 
disyariatkan berwudhu sehari lima kali, pada setiap akan mengerjakan 
shalat.  

رَاِفِق َوامَسُحوا بِ 
َ
ُرُؤوِسُكم ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقمُتم ِإََل الصَّالِة فاغِسُلوا ُوُجوَهُكم َوأَيِدَيُكم ِإََل امل

  الَكعَبنيأَرُجَلُكم ِإََل وَ 
Hai orang-orang yang beriman apabila kamu hendak mengerjakan shalat 
maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku dan sapulah 
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kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki... (QS. Al-Maidah : 
6)  

Meski pun seorang yang masih punya wudhu dibolehkan shalat tanpa 
harus berwudhu’ lagi, namun memperbaharui wudhu adalah termasuk di 
antara sunnah yang dianjurkan. 

Secara fisik, pasti sangat berbeda keadaan orang yang berwudhu sehari 
lima kali dengan yang tidak melakukannya. Sebab orang yang berwudhu’, 
pastilah telah membasuh wajah, tangan, kepala dan kaki, serta berbagai 
anggota tubuh yang lainnya dengan menggunakan air.  

D. Mencuci Tangan Setelah Bangun Tidur  

Di dalam syariat Islam, bukan hanya mandi janabah dan wudhu’ saja yang 
disyariatkan. Mencuci kedua tangan sebelum mencelupkannya ke dalam 
wadah air, adalah perbuatan yang juga disunnahkan.  
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Setidaknya kita dianjurkan untuk mencuci kedua tangan setelah bangun 
dari tidur, sebagaimana hadits berikut ini : 

 ينَ أَ   يدرِ يَ   لَ   م كُ دَ حَ أَ   نَّ إِ فَ   ءِ نَ الِ   فِ   اهَ لَ دخِ يُ   نأَ   بلَ قَ   هُ دَ يَ   لغسِ ليَ فَ   هِ ومِ نَ   نمِ   مكُ دُ حَ أَ   ظَ يقَ استَ   اذَ إ
   هُ دُ يَ  تتَ بَ 

Bila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya hendaklah dia mencuci 
kedua tangannya sebelum memasukkannya ke dalam wadah air. Karena 
kalian tidak tahu dimana tangannya semalam. (HR. Bukhari dan Muslim) 

E. Istinja’ 

Boleh dibilang bahwa satu-satunya agama di dunia ini yang masih dengan 
tegas mewajibkan istinja’ setelah buang air kecil dan buang air besar adalah 
agama Islam. 
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Barangkali agama lain pernah mengajarkannya, tetapi dalam 
kenyataannya, syariat itu sudah tidak lagi berlaku, atau bahkan sudah 
dilupakan. 

Istinja’ tentu sangat erat kaitannya dengan kebersihan. Apa yang keluar 
dari tubuh kita berupa air kencing atau kotoran manusia, selain najis juga 
tentunya merupakan benda-benda yang mengandung penyakit. Maka 
semua itu harus dibersihkan, agar kita tidak terkena penyakit. 

F. Khitan 

Syariat Islam termasuk salah satu agama yang mengajarkan kepada 
pemeluknya untuk berkhitan. Bahkan umumya ulama mengatakan 
hukumnya bukan sekedar sunnah atau anjuran, melainkan hukumnya wajib. 

Rasulullah SAW bersabda : 
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  َواخَتِت  الُكفرِ  َشعرَ  َعنكَ  قِ أَل
Buanglah darimu rambut kekufuran dan berkhitanlah! (HR. Ahmad an Abu 
Daud) 

 النِ َساءِ  ِف   َمكُرَمة   الر َِجالِ  ِف  ُسنَّة   اخلَِتانُ 
Khitan merupakan sunnah (yang harus diikuti) bagi laki-laki dan perbuatan 
mulia bagi wanita (HR. Ahmad dan Baihaqi) 

Lepas dari urusan ritual agar suci dari najis, ternyata salah satu hikmahnya 
adalah agar terjaga kebersihan dan terhindar dari penyakit. 

Bakteri dan bibit penyakit ternyata sangat subur berkembang di bagian 
tubuh yang tidak dibersihkan saat seseorang buang air. 
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Pembahasan lebih jauh tentang khitan dan hukum-hukum yang 
terkandung di dalamnya, akan kita bahas pada bagian akhir dari buku ini. Hal 
itu mengingat pembahasan tentang khitan agak luas dan merupakan 
fenomena yang sudah menjadi bagian dari budaya lokal bangsa Indonesia. 

G. Parfum 

Bukan hanya menganjurkan untuk hidup bersih, Islam juga sangat 
mengutamakan umatnya untuk tampil segar dan berbau harum.  

Maka dalam syariah Islam, memakai parfum dihitung sebagai bagian dari 
peribadatan yang punya nilai pahala tersendiri di sisi Allah. Bahkan pada 
dasarnya, berpenampilan wangi dengan parfum justru menjadi sunnah atau 
kebiasaan para rasul sejak masa lalu. 

رَسِلنيَ  ُسَننِ  ِمن أَربَع  
ُ
َواكُ  َوالت ََّعطُّرُ  احلِنَّاءُ :  امل  لنِ َكاحُ َوا َوالسِ 
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Empat hal yang termasuk sunnah para rasul : Memakai hinna’, memakai 
parfum, menggosok gigi dan menikah. (HR. Tirmizy)  

Pembahasan lebih jauh tentang parfum dan hukum-hukum yang 
terkandung di dalamnya, insya Allah juga akan kita bahas pada bagian akhir 
dari buku ini.  

H. Sikat Gigi 

Agaknya tidak terlalu berlebihan kalau dikatakan bahwa satu-satunya 
agama yang memerintahkan pemeluknya untuk menyikat gigi hanya agama 
Islam. Apalagi kalau dikaitkan dengan masa diturunkan agama ini di abad 
ketujuh masehi.  

Kalau pun di zaman modern ini para ahli kesehatan berkesimpulan bahwa 
menyikat gigi itu suatu bentuk pola hidup yang sehat dan sangat dianjurkan, 
maka Islam telah memerintahkan pemeluknya 14 abad yang lalu. 
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Buktinya umat Islam sudah menghafal hadits berikut ini sejak masa Nabi 
Muhammad SAW masih hidup. 

َواكِ  أَلَمرُُتُم أُمَِّت  َعَلى َأُشقَّ  َأنَّ  َلولَ  ُوُضوء   ُكل  َمعَ  ِبلسِ   
Seandainya Aku tidak memberatkan ummatku pastilah aku perintahkan 
mereka untuk menggosok gigi setiap berwudhu'. (HR. Ahmad) 

I. Fitrah 

Empat belas abad yang lalu, Islam telah turun dari langit dan mengajarkan 
tentang sunnah fitrah. Maka siapa pun yang memeluk agama Islam, pasti 
akan mengenal lima perbuatan fitrah tersebut, yaitu mencukur bulu 
kemaluan, khitan, merapikan kumis, mencabut bulu ketiak dan memotong 
kuku.  
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 اأَلظَفارِ  َوَتقِليمُ  اِلبطِ  َونَتفُ  الشَّاِربِ  َوَقصُّ  َواخلَِتانُ  سِتحَدادُ الِ :  الِفطَرةِ  ِمن ََخس  
Dari Abu Hurairah radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW 
bersabda,"Lima hal yang merupakan fitrah: memotong bulu kemaluan, 
khitan, memotong kumis, mencabut bulu ketiak dan memotong kuku (HR. 
Jama'ah) 

Meski banyak orang mampu untuk selalu membersihkan dan merapikan 
kukunya, namun para ahli kesehatan tetap menganjurkan orang untuk 
memotong kuku. Karena hal itu lebih menjamin kesehatan dan kebersihan. 

J. Haram Mandi Dengan Air Tercemar 

Syariat Islam mengharamkan mandi dengan menggunakan air yang sudah 
tercemar najis. Kita dilarang kencing sembarangan pada air yang tidak 
mengalir, kemudian setelah itu kita malah mandi dengan menggunakan air 
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tersebut. Sebab air itu sudah tercemar dengan najis. 

Dasar larangan ini adalah sabda Rasulullah SAW : 

ِف   لَ  َأَحدُُكم  امليَ ُبوَلنَّ  الَّ  َ   ائِِم  الدَّ لَ ذِ اِء  فيه  ي  يَغَتِسُل  ُُثَّ   ."ََيرِي 

: "ِمنهُ   ."وِلُمسِلم 
Janganlah sekali-kali kamu kencing di air yang diam tidak mengalir, lalu dia 
mandi di dalam air itu". (HR. Bukhari). Dalam riwayat Muslim,"(Jangan 
mandi) dari air itu". 

ائِ   ِم َوُهَو ُجُنب  ل يَغَتِسل َأَحدُُكم ف املاِء الدَّ
Janganlah kalian mandi pada air yang diam, sedangkan dirinya dalam 
keadaan janabah." (HR. Bukhari) 
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Bab 3 : Karakteristik Thaharah  

Untuk mengenal thaharah secara lebih mendalam, kita perlu mengetahui 
beberapa karakteristiknya.  Karakteristik thaharah yang memberikan ciri dan 
sifat khas yang tidak dimiliki oleh selain thaharah. Di antara karakteristik 
thaharah adalah hal-hal berikut ini :  

 

 

 

Karakteristik

Ibadah Ritual

Tidak Pakai Logika

Bersumber Quran Sunnah
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A. Thaharah Adalah Ibadah Ritual 

Melakukan thaharah pada hakikatnya sebuah bentuk ritual agama dan 
bukan sekedar menjaga kebersihan. Meski antara thaharah dengan 
kebersihan punya banyak persamaan, namun pada hakikatnya ada 
perbedaan yang mendasar antara keduanya . 

Dalam syariat Islam, segala hal yang terkait dengan membersihkan diri 
dari segala bentuk najis, baik di badan, pakaian atau tempat ibadah, 
termasuk ke dalam thaharah. Termasuk juga segala bentuk ritual seperti 
berwudhu, mandi janabah, bertayammum, beristinja’ dan sejenisnya, juga 
termasuk ke dalam ibadah ritual, yang bila dikerjakan akan mendatangkan 
pahala. 

Sebagian dari ritual thaharah itu ada yang hukumnya wajib, sehingga 
berdosa bila ditinggalkan, sebagian lainnya ada yang hukumnya sunnah, 
sehingga meski tidak berdosa bila ditinggalkan, namun seseorang akan 
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merasa rugi karena tidak mendapatkan pahala.  

Dan sebagian lainnya berstatus sebagai syarat sah dari ritual ibadah 
lainnya, dimana tanpa ritual thaharah itu tidak dikerjakan, maka ibadah 
lainnya itu tidak sah dikerjakan. 

B. Thaharah Tidak Diukur Dengan Logika atau Perasaan 

Thaharah adalah sebuah ibadah yang berdimensi ritual, dan bukan 
semata-mata didasarkan pada logika dan tidak harus sesuai dengan akal.  

Alasannya karena dalam thaharah, untuk menetapkan sesuatu itu suci 
atau tidak suci, tidak ada alasan logis yang masuk akal. Kesucian atau 
kenajisan itu semata-mata ajaran  ritual dan kepercayaan resmi yang 
sumbernya datang dari Allah SWT dan dibawa oleh Rasulullah SAW secara 
sah. 

Suci memang mirip dengan bersih, tetapi suci tidak sama dengan bersih. 
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Bersih itu lawan dari tidak kotor, tidak berdebu, tidak belepotan lumpur, 
tidak tercampur keringat, tidak dekil atau tidak lusuh.  

Sedangkan istilah suci bukan kebalikan dari bersih. Suci itu kebalikan dari 
najis. Segala yang bukan najis atau yang tidak terkena najis adalah suci. Debu, 
tanah, lumpur, keringat dan sejenisnya dalam rumus kesucian fiqih Islam 
bukan benda najis. Sayangnya, justru umat Islam banyak yang kecele dengan 
pengertian seperti ini. 

Padahal, dengan pengertian suci itu berarti meski tubuh dan pakaian 
seseorang kotor berdebu terkena lumpur atau tanah becek, belum tentu 
hukumnya tidak suci.  

Dan hal itu dengan mudah bisa dibuktikan. Bukankah kita bertayammum 
dengan menggunakan tanah atau debu? Kalau debu dikatakan najis, maka 
seharusnya hal itu bertentangan. Tanah dalam pandangan fiqih adalah 
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benda suci, dimana hukumnya boleh digunakan untuk bersuci. 

Contoh lain adalah daging babi. Najisnya daging babi bukan karena alasan 
mengandung cacing pita atau sejenis virus tertentu. Daging babi najis 
hukumnya semata-mata karena ritual, yaitu karena syariat Islam 
menyebutnya sebagai benda najis. Dan daging babi tetap haram dimakan, 
meski ada teknologi yang bisa mematikan semua jenis cacing pita atau virus 
yang terkandung di dalamnya. 

Daging babi juga tidak menjadi najis hanya karena babi dianggap hewan 
kotor. Seorang penyayang binatang bisa saja memelihara babi di kandang 
emas, setiap hari dimandikan dengan sabun dan shampo yang mengandung 
anti-septik, bahkan dihias di salon hewan sehingga berpenampilan cantik, 
wangi dan berbulu menarik. Setiap minggu diikutkan program menikur dan 
pedikur. Dan babi antik itu bisa saja diberi makanan yang paling mahal, bersih 
dan sehat sehingga kotorannya pun beraroma wangi.  
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Tapi sekali babi tetap babi. Babi tetap saja hewan najis, bukan karena 
lifestyle sang babi yang jorok atau tidak jorok. Tetapi babi hukumnya najis 
semata-mata karena ke-babi-annya. Dan najisnya babi sudah kehendak Allah 
SWT sampai hari kiamat, dimana buat seorang muslim, babi adalah hewan 
najis.  

Tapi yang perlu diingat, meski babi benda najis yang haram dimakan, 
dalam pandangan syariat Islam, babi tidak boleh disiksa atau dianiaya. 
Seorang muslim tidak boleh berlaku kejam dan sadis  kepada babi. Tetap saja 
babi punya hak hidup dan kebebasan. Kita hanya tidak boleh menyentuhnya 
atau memakan dagingnya. Kita tidak diperintah untuk membunuh atau 
menyiksanya. 

Dalam kasus ini yang menjadi alasan ('illat) atas kenajisan babi bukan 
berangkat dari hal-hal yang masuk akal. 
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C. Thaharah Bersumber Dari Al-Quran dan As-Sunnah 

 Rujukan dalam masalah thaharah adalah Al-Quran dan As-Sunnah, dan 
bukan logika atau perasaan. Kalau Al-Quran dan As-Sunnah menyebutkan 
suatu benda itu najis atau termasuk ke dalam kriteria najis, maka kita tidak 
akan mengatakan sebaliknya. Dan apa-apa yang tidak disebutkan oleh 
keduanya sebagai najis atau masuk dalam kriteria najis, tentu tidak bisa 
dikatakan sebagai najis. 

Yang perlu diingat bahwa najis itu bukan senyawa kimia dan tidak ada 
rumus kimianya. Najis juga bukan unsur dan bukan atom dengan jumlah 
elektron tertentu. Najis juga bukan suspensi, yang merupakan campuran 
antara  zat padat yang dilarutkan dalam zat cair. Suspensi bila dibiarkan akan 
mengalami pengendapan.  Contohnya adalah tepung beras, bila dikocok-
kocok di dalam air kemudian dibiarkan beberapa saat, maka campuran 
tersebut akan mengendap ke bawah. 
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Najis juga bukan koloid, yaitu campuran zat heterogen  antara dua zat atau 
lebih dimana partikel-partikel zat yang berukuran koloid tersebar secara 
merata di dalam zat lain. Maka cairan koloid seperti tinta, mayones, 
hairspray, jelly dan sebagainya, asalkan tidak mengandung najis, hukumnya 
bukan najis.  Najis juga bukan ditetapkan berdasarkan perasaan seseorang, 
seperti rasa jijik, jorok, ataupun rasa tidak suka. Dengan kata lain, rumus 
kimia najis adalah ayat Al-Quran dan As-Sunnah. 
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