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Bab 1 : Tubuh Manusia Tidak Najis
Tubuh manusia pada dasarnya adalah benda yang suci dan bukan
merupakan benda najis. Dasarnya adalah firman Allah SWT :

َولَقَد َك َّرمنَا ب َ يِن آ َد َم
Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam. (QS. Al-Isra' :
70)
Para ulama ahli fiqih umumnya mengartikan maksud bahwa Allah SWT
memuliakan anak-anak Adam bahwa tubuh manusia itu mulia, artinya
hukum tubuh-tubuh manusia bukan termasuk benda najis. Maka hukum
tubuh manusia itu adalah suci.
Ayat ini juga tidak membedakan agama yang dianut seorang anak
Adam, apakah muslim ataukah kafir, apakah dia laki-laki atau wanita,
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apakah dia masih hidup atau sudah wafat.
A. Tubuh Orang Kafir
Di dalam Al-Quran Al-Karim disebutkan bahwa orang musyrik (baca:
kafir) itu najis.

رشكو َن َ ََنس
إن َّ َما إل ي
ِ

Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis (QS. At-Taubah : 28)

1. Bukan Najis Fisik Tapi Aqidah
Dalam hal ini jumhur ulama berpendapat meski ada ayat di atas
menyebutkan bahwa orang-orang musyrik itu najis, tetapi bukan berarti
tubuh mereka najis. Ada dua alasan mengapa kita tidak mengambil ayat ini
secara lahiriyah.
Pertama, para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud najis dalam
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ayat ini bukan secara najis secara fisik, melainkan najis secara kiasan, yaitu
yang merupakan najis adalah aqidah mereka yang mereka yakini. Aqidah
orang kafir yang menyekutukan Allah itulah yang hukumnya najis.1
Kedua, bahwa ayat di atas tidak terkait dengan najis secara hakiki atau
‘ain, melainkan secara hukmi. Najis hukmi maksudnya bukan najis,
melainkan berhadats, baik hadats kecil maupun hadats besar.
Maksudnya tubuh orang tidak suci dari hadats kecil dan besar, karena
mereka tidak berwudhu atau mandi janabah. Dan mereka memang tidak
pernah melakukannya. Namun tubuh mereka bukan benda najis, yang
apabila terkena pada badan kita harus dicuci.
2. Nabi SAW Menerima Bani Tsaqif di Dalam Masjid
Hujjah lainnya bahwa tubuh orang kafir itu tidak merupakan najis
1

Al-khatib Asy-syarbini, Al-Iqna', jilid 1 hal. 30
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adalah ketika Nabi SAW menerima utusan dari Tsaqif yang nota-bene
adalah orang kafir di dalam masjid.

 َوفدَ ثَ يقيف يف إل َسجي يد  آ َنز َل إلنَّ ي يب َعن عث َ َان إ يبن آ يب إل َع ياص
Dari Utsman bin Abil Ash radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW
menerima utusan dari Tsaqif di dalam masjid (HR. Abu Daud)
3. Air Liur Orang Kafir Tidak Najis
Dalil yang ketiga bahwa tubuh orang kafir bukan termasuk benda najis
adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap orang-orang kafir
yang datang kepada beliau SAW dan Abu Bakar minum susu bersama-sama
dengan orang kafir dari wadah yang sama.

َ رش َب بَعضَ ه َوَنَ َول إل َب ي
رش َب َّث
اق آ َعرإ يب ًّيا ََك َن عَ َل ي َ يميني يه فَ َ ي
إلسالم يبلَ َب فَ َ ي
َّ ُآ ي َت عَلَي يه
َّ إلصالة َو

8

 إ ألمي َ َن فَا ألمي َ َن: رش َب َوقَال
ض َّإّلل عَنه فَ َ ي
َ َنَ َو َل آ َب بَكر َر ي
Rasulullah SAW diberikan susu lalu beliau meminumnya sebagian lalu
disodorkan sisanya itu kepada a’rabi (kafir) yang ada di sebelah kanannya
dan dia meminumnya lalu disodorkan kepada Abu Bakar dan beliau pun
meminumnya (dari wadah yang sama) lalu beliau berkata,’Ke kanan dan
ke kanan’. (HR. Bukhari)
Kalau tubuh orang kafir itu najis, maka seharusnya beliau SAW tidak
mau minum dari bekas mulut orang kafir.
B. Tubuh Orang Meninggal
Sedangkan tentang status tubuh manusia yang telah meninggal dunia,
umumnya para ulama mengatakan hukumnya suci. Namun ada juga yang
mengatakan sebaliknya, bahwa tubuh manusia yang telah meninggal dunia
itu hukumnya najis.
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1. Suci
Jumhur ulama seperti mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi’iyah dan AlHanabilah sepakat bahwa jasad orang yang telah wafat itu suci dan bukan
merupakan benda najis. Sehingga bila seseorang menyentuh jenazah, baik
muslim atau kafir, hukumnya tidak mengapa, dalam arti tidak membatalkan
wudhu’ dan juga tidak harus dicuci.
Dasar hujjahnya adalah pernyataan Rasululah SAW yang dengan tegas
menyebutkan bahwa seorang muslim itu tidak najis.

إ َّن إلؤ يم َن َل يَنجس
ِ

Dari Abu Hurairah radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW
bersabda,”Sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis” (HR. Bukhari dan
Muslim)
Dan kalau dikatakan tidak najis, maksudnya bukan hanya ketika masih
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hidup, melainkan juga ketika sudah meninggal. Hal itu terbukti bahwa
Rasulullah SAW mencium jasad shahabatnya, Utsman bin Ma’dhzun
radhiyallahuanhu, setelah meninggal dunia.

 عث َ َان يبن َمظعون ب َعدَ إل َ ي قَبَّ َل إلنَّ ي يب
وت
Nabi SAW mencium Utsman bin Madhz’un radhiyallahuanhu setelah
meninggal dunia. (HR. Tirmizy)
Dan kenyataannya Rasulullah SAW menshalatkan jenazah para
shahabat di dalam masjid. Misalnya jasad Suhail bin Baidha’
radhiyallahuanhu.
Bila jasad manusia muslim dianggap najis, maka tentu tidak boleh kita
bawa ke dalam masjid untuk dishalatkan. Sebab seharusnya masjid itu
harus bebas dari benda-benda najis. Dengan dishalatkannya jenazah beliau
di dalam masjid, hal itu menunjukkan bahwa jenazah seorang muslim
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hukumnya suci dan bukan najis.
2. Najis
Sedangkan dalam pandangan Al-Hanafiyah, Ibnu Sya'ban, Ibnu Abil
Hakam, dan Iyadh, jenazah manusia muslim itu najis, sehingga disyariatkan
pemandian jenazah untuk mensucikannya.
Demikian juga dengan jenazah orang kafir, dalam pandangan mereka
hukumnya tetap najis dan tidak bisa disucikan dengan memandikannya.1
Namun bila telah dimandikan, maka hukumnya berubah kembali
menjadi suci. Sehingga dalam hal ini, jasad seorang muslim akan menjadi
suci, lantaran dimandikan. Sedangkan jasad orang kafir, karena tidak perlu
dimandikan, maka hukumnya tetap najis.
C. Tubuh Wanita Yang Sedang Haidh
1

Ibnu Abdin, Hasyiyah Ibnu Abdin, jilid 1 hal. 141
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Yang najis dari tubuh wanita yang sedang haidh atau nifas semata-mata
hanya darah yang keluar dari kemaluannya saja. Sedangkan bagian tubuh
lainnya yang tidak terkena darah, tentu tidak termasuk benda najis.
Sehingga bila seorang menyentuh tubuh wanita yang dalam keadaan haidh
atau nifas, maka tidak membatalkan wudhu', dan juga tidak menularkan
najis.
Bukti bahwa tubuh wanita yang sedang haidh tidak najis adalah ketika
Rasulullah SAW minum dari bekas minum istri beliau yang sedang haidh.
Kalau tubuh wanita yang sedang haidh dianggap nasjis, maka bekas
mulutnya pun najis juga.
Wanita yang sedang haidh atau nifas bukan benda najis, namun secara
hukum mereka tidak suci dari hadats besar. Sehingga mereka dilarang
untuk mengerjakan ibadah tertentu yang mensyaratkan diri suci dari
hadats besar.
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D. Potongan Tubuh Manusia
Jumhur ulama umumnya mengatakan bahwa bagian tubuh manusia
yang terlepas dari tubuhnya hukumnya bukan najis. Seperti orang yang
mengalami amputasi, maka potongan tubuhnya bukan benda najis. Baik
potongan tubuh itu terpisah pada saat masih hidup ataupun pada saat
sudah meninggal dunia.1
Sehingga pendapat yang mengatakan bahwa plasenta manusia itu najis,
sesungguhnya bisa dikritisi. Mengingat bahwa plasenta itu bagian dari
tubuh bayi sejak masih baru terbentuk menjadi janin. Dan ketika bayi itu
lahir ke dunia, plasentanya pun ikut keluar juga.
Maka hukum plasenta bukan benda najis, sehingga kalau ada obatobatan tertentu yang terbuat dari bahan plasenta manusia, hukumnya
tidak najis.
1

Maraqi Al-Falah hal. 49
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Alasan tidak najisnya potongan tubuh manusia itu tidak najis karena
dalam pandangan jumhur ulama, potongan tubuh manusia itu tetap
dishalatkan. Dan kalau hukumnya harus dishalatkan, berarti dianggap
bukan benda najis.
Namun pendapat yang berbeda kita temukan dalam pandangan AlQadhi dari Al-Hanabilah yang mengatakan bahwa potongan tubuh manusia
itu tidak perlu dishalatkan. Karena potongan tubuh itu dianggap najis dalam
pandangannya. 1
Kalau ada pendapat yang mengatakan bahwa plasenta itu najis,
barangkali dasar tinjauan fiqih berangkat dari mazhab Al-Hanabilah ini.

1

Al-Mughni libni Qudamah jilid 1 hal. 45-46
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Bab 2 : Najis Yang Keluar Dari Tubuh Manusia
Tubuh manusia memang suci, baik manusia muslim atau kafir. Namun
tidak demikian halnya dengan benda-benda yang keluar dari tubuh
manusia, sebagiannya dan bukan semuanya, adalah benda-benda yang
hukumnya najis.
Di antara sebagian benda yang keluar dari tubuh manusia dan
hukumnya najis adalah darah, nanah, muntah, kotoran, air kecing, mani,
mazi, wadi dan lai-lainnya.
A. Darah
Darah manusia itu najis hukumnya, yaitu darah yang mengalir keluar
dalam jumlah yang besar dari dalam tubuh. Dan dasarnya adalah firman
Allah SWT :
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إن َّ َما َح َّر َم عَلَيُك إلَي َت َة َوإدلَّ َم
ِ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai dan darah
(QS. An-Nahl : 115).
Selain itu juga ada hadits Nabi yang menyebutkan bahwa pakaian yang
terkena darah dan benda-benda najis lainnya harus dicuci.

غسل إلث َّوب يم َن إل َ ي ي ِِن َوإل َبول َوإدلَّ يم
َ ِإن َّ َما ي

Dari Ammar bin Yasir radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW
bersabda,”Sesungguhnya pakaian itu harus dicuci bila terkena mani, air
kencing dan darah”. (HR. Ad-Daruquthny)

" : َّوب َك َيف تَصنَع ؟ قَال
يت إحدَ إَنَ َ يَتيض يف إلث ي
َ  آ َرآ:  فَقَالَت إمرآة إ َل إلنَّ ي ي ِب
َجا َء يت
َ
ِ ِ ي ي
ِ
ََتتيه َّث تَقرصه يبلَا يء َوتَنضَ حه َوت َص يل فيه
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Dari Asma’ binti Abu Bakar radhiyallahuanha berkata bahwa ada seorang
wanita mendatangi Nabi SAW dan bertanya,”Aku mendapati pakaian
salah seorang kami terkena darah haidh, apa yang harus dia lakukan?”.
Rasulullah SAW menjawab,” ia kupas dan lepaskan darah itu lalu ia kerok
dengan ujung jari dan kuku sambil dibilas air kemudian ia cuci kemudian
ia shalat dengannya”. (HR. Bukhari)
Imam Al-Qurthubi dalam Tafsir Al-Jami’ li Ahkam Al-Quran

" وإدلم" إتفق إلعلامء عل أآن إدلم حرإم َنس ل يؤلك ول ينتفع به: قول تعال-إلرإبعة عرشة
Point ke-14 atas firman Allah : (Dan Darah) seluruh ulama sepakat bahwa
darah itu haram dan najis. Tidak boleh dimakan dan tidak boleh
dimanfaatkan. 1
1

Al-Qurthubi, Al-Jami’ li Ahkam Al-Quran, jilid 2 hal. 221
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Ibnu Hazm (w. H) dalam kitab Maratibul-Ijma' menyubutkan bahwa
para ulama telah bersepakat atas najisnya darah.

َ ، أآ َّي دم َكن-إلكثي يم َن إدلَّ م
 َنس-إلس َم يك وما ل ي َس يل دمه
َ إت َّفقوإ عل أآ َّن
َّ حاشا دَم
Para ulama telah sepakat bahwa darah yang banyak itu najis, darah apa
saja, kecuali darah ikan dan darah binatang yang tidak memiliki darah
yang mengalir.1
Ibnu Abdil-Bar (w. H) mewakili pendapat kalangan ulama mazhab AlMalikiyah berpendapat dalam kitab At-Tamhid bahwa darah itu najis.

إلسفوح يرجس ََنيس
هذإ إجامع من إلسلمني أآ َّن إدلَّ م
َ
1

Ibnu Hazm, Maratibul-Ijma', jilid 1 hal. 19
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"Ijma' bahwa Darah yg mengalir adalah najis.1
Imam Nawawi (w. 676 H) menuliskan dalam kitab Al-Majmu' Syarah AlMuhadzdzab bahwa darah itu najis.

دَّلئل عل َناس ية إدلَّ م متظاهرة ول أآعمل فيه يخالفًا عن أآحد من إلسلمني
Ini adalah dalil-dalil tentang kenajisan darah sangat jelas. Tiak perbedaan
di kalangan ulama muslimin tentang kenajisannya.2
Ibnu Hajar Al-Asqalani (w. 853 H) menuliskan dalam kitab Fathul Bari
yang merupakan penjelasan dari kitab Shahih Bukhari, bahwa seluruh
ulama telah sepakat atas najisnya darah.

إدلَّ م َنس إ يت ِفاقًا
1
2

Ibnu Abdil-Bar, At-Tamhid, jilid 22 hal. 230
Imam Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, hal. 557
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Darah itu najis secara konsensus (ulama)1.
Imam Ahmad bin Hanbal bahwa darah itu najis, sebagaimana tertuang
dalam kitab Umdatul-Fiqih.

 إدلَّ م مل خيت يل يف إلنَّاس فيه وإلقَيح قد: إلقيح وإدلَّ م عندك سوإء؟ فقال:س ئل إلمام أآمحد
إختَلف إلنَّاس فيه
"Imam Ahmad Bin Hambal ditanya tentang perbedaan kenajisan darah
dan nanah. Beliau menjawab: Kenajisan darah tidak diperselisihkan
ulama. Sedang kenajisan nanah masih ada khilaf di kalangan ulama. 2
Ibnu Taimiyah (w. 728 H) juga berfatwa bahwa darah itu najis dan
melarang kita menuliskan ayat Al-Quran dengan tinta dari darah. Hal itu
1
2

Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, juz 1 hal. 354
Ibnu Taimiyah, Umdatul-Fiqih, jilid 1 hal. 105
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bisa dikonfirmasi di dalam kitabnya, Al-Mustadrak ‘Ala Majmu’ Al-Fatawa
dan berikut ini petikan fatwanya.

 فال جيوز أآن يكتب به الكم للا، فان إدلم َنس،ول جيوز كتابهتا ـ يعِن إلرىق ـ بدم
Tidak boleh menuliskannya dengan darah karena darah itu najis.
Sehingga tidak boleh menulis firman Allah dengan tinta darah.1
1. Bukan Najis : Darah Dalam Tubuh
Darah yang mengalir di dalam tubuh hukumnya tidak najis, yang najis
adalah darah yang mengalir keluar dari tubuh, sebagaimana firman Allah
SWT :

آو دَم ًا َمسفو ًحا
1

Al-Mustadrak ‘Ala Majmu’ Al-Fatawa,
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… atau darah yang mengalir. (QS. Al-An'am : 145)
Termasuk yang menjadi pengecualian adalah organ-organ yang
terbentuk atau menjadi pusat berkumpulnya darah seperti hati, jantung
dan limpa dan lainnya. Semua organ itu tidak termasuk najis, karena bukan
berbentuk darah yang mengalir.
Maka orang yang menerima sumbangan donor darah dari luar, ketika
darah itu masih berada di dalam kantung, hukumnya najis dan tidak boleh
shalat sambil membawa kantung berisi darah. Tetapi bila darah itu sudah
disuntikkan ke dalam tubuh seseorang, maka darah yang sudah masuk ke
dalam tubuh itu tidak terhitung sebagai benda najis.
Kalau masih tetap dianggap najis, maka seluruh manusia pun pasti
mengandung darah juga. Apakah tubuh manusia itu najis karena di
dalamnya ada darahnya?
Jawabannya tentu saja tidak najis, karena darah yang najis hanyalah
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darah yang keluar dari tubuh seseorang.
2. Bukan Najis : Darah Syuhada’
Darah yang juga hukumnya bukan darah najis adalah darah yang
mengalir keluar dari tubuh muslim yang mati syahid (syuhada’). Umumnya
para ulama sepakat mengatakan bahwa darah orang yang mati syahid itu
hukumnya tidak termasuk najis. Dasar dari kesucian darah para syuhada
adalah sabda Rasulullah SAW :

َز ي ِملوه يب يد َماِئي ي م فَان َّه لَ َيس ََكم يلكَم يف َّ ي
إّلل إلَّ يَأأ يت يَو َم إل يق َيا َم ية يَد َمى لَونه لَون إدلَّ يم َو يرحيه يري
ِ
ِ
إ يل ي
سك
Bungkuslah jasad mereka (syuhada’) sekalian dengan darah-darahnya
juga. Sesungguhnya mereka akan datang di hari kiamat dengan
berdarah-darah, warnanya warna darah namun aromanya seharum
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kesturi. (HR. An-Nasai dan Ahmad)
Namun para ulama mengatakan darah syuhada yang suci itu hanya bila
darah itu masih menempel di tubuh mereka. Sedangkan bila darah itu
terlepas atau tercecer dari tubuh, hukumnya tetap hukum darah seperti
umumnya, yaitu najis.
3. Bukan Najis : Darah Yang Dimaafkan
Para ulama juga mengenal istilah kenajisan darah yang dimaafkan.
Artinya meskipun wujudnya memang darah, namun karena jumlahnya
sedikit sekali, kenajisannya dianggap tidak berlaku.
Namun mereka berbeda pendapat tentang batasan dari sedikitnya
darah yang dimaafkan kenajisannya itu.
▪ Al-Hanafiyah
Al-Hanafiyah mengatakan bahwa batasannya adalah darah itu tidak
terlalu besar mengalir ke luar tubuh melebihi lebarnya lubang tempat
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keluarnya darah itu.
Mazhab ini juga memaafkan najis darah dari kecoak dan kutu busuk,
karena dianggap sulit seseorang untuk bisa terhindar dari keduanya.1
Terkait dengan darah, hewan air atau hewan yang hidup di laut yang
keluar darah dari tubuhnya secara banyak tidak najis. Hal itu disebabkan
karena ikan itu hukumnya tidak najis meski sudah mati.
▪ Al-Malikiyah
Dalam pandangan mazhab Al-Malikiyah, darah yang kenajisannya
dimaafkan adalah darah yang keluar dari tubuh, tapi ukurannya tidak
melebihi ukuran uang dirham, bila terlepas dari tubuh. 2
▪ Asy-Syafi’iyah
Mazhab Asy-Syafi’iyah mengatakan bahwa darah yang kenajisannya
1
2

Al-Ikhtiyar Syarah Al-Mukhtar, jilid 1 hal. 30-31
Al-Kharasyi ala Mukhtashar Khalil, jilid 1 hal. 87
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dimaafkan adalah darah yang jumlahnya sangat sedikit. Namun mazhab ini
tidak menyebutkan ukurannya secara tepat. Ukurannya menurut ‘urf
masing-masing saja.
Selain itu yang juga termasuk dimaafkan adalah darah yang keluar dari
tubuh seseorang karena lecet atau sisa pengeluaran darah dalam donor
darah. Demikian juga darah kecoak dan kutu busuk, termasuk yang
dimaafkan. Juga darah yang tidak nampak oleh mata kita, bila terjadi
pendarahan pada bagian tubuh tertentu, termasuk yang dimaafkan.1
4. Pendapat Yang Berbeda
Di luar pendapat yang sudah disepakati para ulama di empat mazhab,
ada pendapat segelitir orang yang cenderung menyelisihi apa yang sudah
jadi kesepakatan.
1

Al-Iqna’ li Asy-Syarbini Al-Khatib, jilid 1 hal. 82-83
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Di antaranya ada Asy Syaukani1, Shidiq Hasan Khan2, Syaikh Al Albani3
dan Al-‘Utsaimin. Keempat orang ini agak berlawanan pendapatnya dengan
mengatakan bahwa darah itu tidak najis dan hukumnya suci.
Ada beberapa alasan yang dikemukakan untuk menunjang teori
mereka bahwa darah itu suci, antara lain :
▪ Pertama
Asal segala sesuatu adalah suci sampai ada dalil yang menyatakannya
najis. Dan tidak diketahui jika Nabi SAW perintahkan untuk membersihkan
darah selain pada darah haidh saja. Padahal manusia tatkala itu sering
mendapatkan luka yang berlumuran darah. Seandainya darah itu najis

Ad-Daroril Madhiyah, hal. 27
Shidiq Hasan Khan, Raudhatun Nadhiyah (Darul ‘Aqidah, cetakan pertama, 1422 H) jilid 1 hal. 30
3 Muhammad Nashiruddin Al Albani, Tamamul Minnah fit Ta’liq ‘ala Fiqhis Sunnah (Al Maktabah Al Islamiyah,
cetakan ketiga, tahun 1409 H) hal. 51-52
1
2
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tentu Nabi SAW memerintahkan untuk membersihkannya.1
▪ Kedua
Sesuatu yang haram belum tentu najis. Di dalam Al-Quran disebutkan
haramnya darah. Maka yang terkiat dengan hukum darah adalah tidak
boleh dimakan atau diminum. Sedangkan dalil bahwa darah itu najis justru
tiak ada. Inilah yang dijadikan oleh Asy Syaukani dalam Ad-Dararil
Madhiyah Syarh Ad-Durarul Bahiyah. 2
▪ Ketiga: Para sahabat dulu sering melakukan shalat dalam keadaan
luka yang berlumuran darah. Mereka pun shalat dalam keadaan luka
tanpa ada perintah dari Nabi SAW untuk membersihkan darahdarah tersebut. Ketika membawakan riwayat ini, Albani berlogika
seandainya darah yang amat banyak itu najis dan menjadi pembatal
1
2

Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fiqih Sunnah, jilid 1 hal. 78
Ad-Dararil Madhiyah Syarh Ad-Durarul Bahiyah, hal. 29

29

shalat, tentu Nabi SAW menjelaskannya. 1

ون يِف يج َرإ َحاِتي ي ْم
َ ون ي َصل ي
َ َما َزإ َل إلْم ْس يلم
“Kaum muslimin (yaitu para sahabat) biasa mengerjakan shalat dalam
keadaan luka.
B. Muntah
1. Dalil
Hadits yang menyebutkan bahwa muntah itu najis adalah hadits berikut
ini :

غسل إلث َّوب يمن ََخس يم َن إلغَائيطي َوإل َبولي َوإلقَى يء َوإدلَّ يم َوإل َ ي ي ِن
َ َي َ ََّعار ِإن َّ َما ي

Wahai Ammar sesungguhnya pakaian itu dicuci oleh sebab salah satu
1

Al-Albani, Tamamul Minnah, hal. 51
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dari 5 hal : kotoran air kencing muntah darah dan mani. (HR. AdDaruquthny)
2. Pandangan Ulama
Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanbilah mengatakan bahwa muntah, air kencing
dan kotoran manusia adalah benda-benda yang najis. Dasarnya karena
muntah adalah makanan yang telah berubah di dalam perut menjadi
sesuatu yang kotor dan rusak. 1
Al-Hanafiyah mengatakan bahwa muntah itu najis manakala memenuhi
mulut dalam jumlah yang besar. Sedangkan bila tidak seperti itu hukumnya
tetap tidak najis. Ini adalah pendapat yang dipilih dari Abu Yusuf.2
Al-Malikiyah mengatakan bahwa muntah itu najis bila telah berubah

1
2

Al-Muhadzdzab jilid 1 hal. 53-54, Minhajut-thalibin jilid 1 hal. 70, Al-Mughni jilid 1 hal. 175-176
Fathul Qadir jilid 1 hal. 141, Maraqi Al-Falah hal. 16-18
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dari makanan menjadi sesuatu yang lain. 1
C. Kotoran dan Kencing
Kotoran manusia dan air kencing (urine) adalah benda yang najis
menurut jumhur ulama. Abu Hanifah mengatakan kotoran manusia
termasuk najis ghalizhah (najis berat). Sementara Abu Yusuf dan
Muhammad mengatakan najis ringan (khafifah).
Dasarnya kenajisan kotoran (tinja) adalah sabda Rasulullah saw. :

 َطلَ َب يمنه آ َجح َار إ يلس يتن َجا يء فَأ َت ي َِب َج َر يين َو َروثَة فَأ َخ َذ  إ َّن إلنَّ ي َّب عن إ يبن َمسعود
ِ
 َه َذإ يركس: إحلَ َج َر يين َو َر َمى يب َّلروثَ ية َوقَال
Nabi SAW meminta kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahuanhu sebuah batu
untuk istinja’, namun diberikan dua batu dan sebuah lagi yang terbuat
1

Hasyiyatu Ad-Dasuqi jilid 1 hal. 151, Jawahirul Iklil jilid 1 hal. 191
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dari kotoran (tahi). Maka beliau mengambil kedua batu itu dan
membuang tahi dan berkata,"Yang ini najis". (HR. Bukhari)
Selain itu juga ada dalil dari hadits yang lain dimana disebutkan bahwa
kotoran manusia harus dicuci dari baju.

 يم َن إلغَائيطي َوإل َبول َوإلقَي يء َوإدلَّ يم َوإل َ ي ي ِِن: غسل إلث َّوب يمن ََخس
َ ِإن َّ َما ي

Baju itu dicuci dari kotoran, kencing, muntah, darah, dan mani. (HR. AlBaihaqi dan Ad-Daruquthny) 1
D. Nanah
Nanah adalah najis dan bila seseorang terkena nanah, baik pada badan,
pakaian atau tempat shalat, maka harus dicuci bekas nanahnya itu,
sebelum dibolehkan untuk melakukan ibadah yang mensyaratkan kesucian
1

Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani.
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(wudhu’ atau mandi).
Nanah adalah najis karena terbentuk dari darah yang mengalami
kerusakan.
E. Mazi dan Wadi
Mazi adalah cairan bening yang keluar keluar dari kemaluan laki-laki,
akibat percumbuan atau hayalan. Mazi itu bening dan biasa keluar sesaat
sebelum mani keluar. Dan keluarnya tidak deras atau tidak memancar.
Mazi berbeda dengan mani yaitu bahwa keluarnya mani diiringi dengan
lazzah atau kenikmatan (ejakulasi) sedangkan mazi tidak.
Wadi adalah cairan yang kental berwarna putih yang keluar akibat efek
dari air kencing.
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Bab 3 : Bukan Najis Yang Keluar Dari Tubuh Manusia
Pada bagian ini kita akan membahas tentang benda-benda yang
sumbernya berasal dari dalam tubuh manusia, namun hukumnya bukan
termasuk benda najis.
Di antara benda-benda itu adalah air liur, dahak, air mata dan
seterusnya.
A. Air Liur
Air liur manusia pada dasarnya bukan benda najis. Sebagaimana
disebutkan di atas, bahwa tubuh manusia itu tidak najis, baik laki-laki
ataupun wanita, meski pun wanita itu sedang mendapatkan haidh, nifas
atau istihadhah. Demikian juga dengan orang yang sedang dalam keadaan
junub, tubuhnya tidak termasuk najis, walau pun hukumnya berhadats
besar.
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Sebab pada dasarnya tubuh manusia itu suci. Dasar kesucian tubuh
orang yang sedang junub atau haidh adalah hadits berikut ini :

 فَيَضَ ع فَاه عَ َل رشب َوآَنَ َحائيض َّث ُآَنَ يول إلنَّ ي َّب
َ  كنت آ: ض َّإّلل َعهنَا قَالَت
َ َعن عَائيشَ َة َر ي
َم ي
رشب
َ َوضع ي يف فَي
Dari Aisyah radhiyallahuanha berkata,’Aku minum dalam keadaan haidh
lalu Aku sodorkan minumku itu kepada Rasulullah SAW. Beliau
meletakkan mulutnya pada bekas mulutku. (HR. Muslim)
Kalau tubuh manusia itu tidak najis, baik muslim atau kafir, maka air liur
atau bekas minum manusia itu juga tetap suci dan tidak merupakan najis.
Sebab tubuh orang kafir itu tetap suci meski dia tidak beriman kepada Allah
SWT dan Rasulullah SAW.
Kalau pun ada ungkapan bahwa orang kafir itu najis, maka yang
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dimaksud dengan najis adalah secara maknawi bukan secara zahir atau
jasadi. Seringkali orang salah mengerti dalam memahami ayat Al-Quran AlKarim berikut ini :

ون َ ََنس فَال ي َ َقربوإ إلَسجي دَ إحل ََرإ َم بَعدَ عَا يمهيم َه َذإ
َي آُّيي َا َّ يإَّل َين آ َمنوإ إن َّ َما إل ي
َ رشك
ِ

Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya orang-orang yang musyrik
itu najis maka janganlah mereka mendekati masjidi al-haram sesudah
tahun ini. (QS. At-Taubah : 28)

Dahulu orang-orang kafir yang datang kepada Rasulullah SAW
bercampur-baur dengan umat Islam, bahkan ada yang masuk ke dalam
masjid. Namun tidak pernah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW
memerintahkan untuk membersihkan bekas sisa orang kafir.
Juga ada hadits Abu Bakar berikut ini :
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َ رش َب بَعضَ ه َوَنَ َول إل َب ي
رش َب َّث
اق آ َعرإ يب ًّيا ََك َن عَ َل ي َ يميني يه فَ َ ي
إلسالم يبلَ َب فَ َ ي
َّ ُآ ي َت عَلَي يه
َّ إلصالة َو
 إ ألمي َ َن فَا ألمي َ َن: رش َب َوقَال
ض َّإّلل عَنه فَ َ ي
َ َنَ َو َل آ َب بَكر َر ي
Rasulullah SAW diberikan susu lalu beliau meminumnya sebagian lalu
disodorkan sisanya itu kepada a’rabi (kafir) yang ada di sebelah kanannya
dan dia meminumnya lalu disodorkan kepada Abu Bakar dan beliau pun
meminumnya (dari wadah yang sama) lalu beliau berkata’Ke kanan dan
ke kanan’. (HR. Bukhari)
Tentu dengan pengecualian bahwa bila seseorang sehabis meminum
khamar, maka hukum ludah atau su’runya menjadi haram. Karena
umumnya ulama menganggap bahwa khamar itu selain haram diminum
juga hukumnya najis.
B. Dahak
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Dahak adalah lendir yang keluar dari kerongkongan atau dari jalan
pernapasan. Dahak tidak termasuk najis, meski keluar dari tubuh manusia.
Ketidak-najisan dahak terbukti ketika Rasulullah SAW menyekanya dengan
ujung selendangnya, dimana hal itu Beliau SAW lakukan pada saat sedang
mengerjakan ibadah shalat.

أآ َّن َرسول َّ ي
 ب َيط َر يف يردَإئي يه- إلص َال ية
َّ  َوه َو يف-  آ َخ َذ إلنيخَا َم َة إّلل
Rasulullah SAW menyeka dahak ketika shalat dengan ujung selendang
beliau. (HR. Bukhari)
Beliau juga tidak melarang orang membuang dahaknya ke bajunya
sendiri pada saat shalat.

إ َذإ تَ َنخ ََّم آ َحدك فَ َال يَتَنَ َّخ َم َّن يق َبل َو يهج يه َو َل َعن ي َ يميني يه َول َيبصق َعن ي ََسا ير يه آو ََت َت قَدَ يم يه
ِ
رسى
َ إلي
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Jika kalian ingin meludah (membuang dahak), janganlah meludah ke
depan atau ke sebelah kanan. Namun meludahlah ke sebe kiri atau ke
bawah kakinya.(HR. Bukhari Muslim)
Itu berarti, dahak bukan najis. Sebab kalau dahak itu najis, maka
seharusnya shalatnya batal.
Namun para ulama sepakat meski tidak najis, dahak termasuk kategori
benda-benda yang kotor dan tidak layak berada di tempat shalat,
khususnya masjid. Rasulullah SAW bersabda :

إلُبإق يف إلَسجي يد خ يَطيئَة َو َكفَّ َارِتَا دَفهنَا
َ
Membuang dahak di dalam masjid adalah sebuah kesalahan. Dan
tebusannya adalah dengan memendamnya. (HR. Bukhari Muslim)
C. Ingus
Mirip dengan dahak, yang juga bukan termasuk benda najis adalah
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ingus. Ingus adalah air lendir yang keluar dari lubang hidung. Biasanya
orang yang sedang pilek atau sakit influenza, hidungnya akan
mengeluarkan ingus, atau tersumbat dengan ingus di dalam hidungnya.
Para ulama mengatakan bahwa hukum ingus sama dengan dahak dan
ludah, yaitu termasuk benda kotor tapi tidak najis.
D. Air Susu Manusia
Air susu yang keluar dari manusia, baik laki-laki ataupun perempuan,
hukumnya adalah suci dan bukan termasuk benda najis.
Maka air susu bila terkena badan, pakaian atau tempat shalat, tidak
menjadi halangan buat mengerjakan shalat dan ibadah-ibadah yang
lainnya.
Dan karena tidak najis, maka tidak dilarang untuk memperjual-belikan
air susu, baik dengan cara langsung disusukan kepada bayi, ataupun
dengan cara diperas dan dikemas sedemikian rupa sehingga awet bisa

41

diminum pada waktu lain.
Rasulullah SAW adalah salah satu pelaku dalam urusan ini, dimana
ketika masih bayi, ada budaya bangsa Arab khususnya orang-orang Quraisy
penduduk Mekkah terbiasa meminta jasa para wanita dari luar Mekkah
untuk menyusukan anak mereka dengan memberikan imbalan harta.
Setiap tahun ada di Mekkah ada bursa jasa penyusuan bayi, dimana
para wanita dari luar Mekkah berdatangan untuk bernegosiasi dengan para
orang tua yang punya anak bayi dalam urusan jasa penyusuan bayi mereka.
Untuk itu, ada jasa dan biaya yang disepakati.
Dan Rasulullah SAW termasuk salah satu dari bayi-bayi yang disusukan
itu. Pertama kali beliau disusui oleh Tsuwaibah Al-Aslamiyah. Dan kedua
beliau disusui oleh Halimah As-Sa’diyah dari Bani Saad.
E. Air Mata dan Keringat
Air yang keluar dari kedua kelopak mata manusia bukan termasuk
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benda najis. Demikian juga keringat yang keluar dari pori-pori tubuh, bukan
termasuk benda najis.
Meski pun air mata dan keringat itu keluar dari tubuh seorang yang
beragama non-Islam. Sebab pada dasarnya tubuh manusia, baik muslim
atau kafir, adalah benda yang suci.
F. Kuku dan Rambut
Kuku dan rambut manusia bukan termasuk benda najis. Maka bila kuku
dan rambut manusia terkena pada badan, pakaian atau tempat shalat,
tidak menjadi halangan dalam mengerjakan ibadah.
Namun disunnahkan bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun
perempuan untuk memotong kukunya. Alasannya bukan karena najis,
namun karena kuku yang panjang akan mudah dijadikan tempat
bersarangnya kuman-kuman. Meski pun dalam hal ini, seseorang selalu
membersihkan kukunya.
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 إ يلس تيحدَ إد َوإ يخل َتان َوقَ يص إلشَّ ا ير يب َون َتف إلبطي َوتَق يلي إلظ َفا ير: طر ية
ََخس يمن إل يف
َ
ِ

Dari Abu Hurairah Ra. ia berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda: lima
dari fitrah: memotong bulu kemaluan, khitan, memotong kumis,
mencabut bulu ketiak dan memotong kuku (HR. Jama'ah)

G. Janin
Seluruh ulama sepakat bahwa janin yang ada di dalam perut seorang
wanita, apabila telah lahir, bukan termasuk benda najis.
Baik janin itu keluar dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan
mati. Asalkan sudah berbentuk manusia, maka bukan termasuk benda najis
menurut kesepakatan para ulama.
H. Bayi
Tidak semua benda yang keluar dari tubuh manusia hukumnya najis.
Ada beberapa benda yang keluar lewat kemaluan manusia, tetapi

44

disepakati hukumnya tidak najis, yaitu bayi.
Normalnya bayi adalah manusia yang keluar lewat kemaluan seorang
wanita. Namun berbeda dengan semua benda yang keluar dari kemaluan
yang umumnya hukumnya najis, bayi adalah pengecualian.
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Bab 4 : Keluar Dari Tubuh Manusia & Diperselisihkan
Ada beberapa benda yang keluar dari tubuh manusia yang hukumnya
diperselisihkan oleh para ulama secara tajam, apakah termasuk benda najis
ataukah benda suci.
Yang dimaksud dari benda-benda itu tidak lain adalah segala yang
terkait dengan proses kelahiran bayi, yaitu air mani (sperma), 'alaqah,
hingga mudhghah.
Istilah-istilah itu memang disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim :

َولَقَد َخلَقنَا إل َنس َان يمن س َال ََل يمن يطني َّث َج َعلنَاه نط َف ًة يف قَ َرإر َم يكني َّث َخلَقنَا إلنيط َف َة عَلَقَ ًة
َفَ َخلَقنَا إل َعلَقَ َة مضغَ ًة فَ َخلَقنَا إلضغَ َة يع َظا ًما فَ َك َسوَنَ إل يع َظا َم لَح ًما َّث آنشَ أأَنَ ه خَلقًا آخ ََر فَتَ َب َارك
حسن إخلَا يل يق َني
َ َّإّلل آ
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Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati
(berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang
disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami
jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal
daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu
tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan
dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Suci lah Allah, Pencipta
Yang Paling Baik. (QS. Al-Mu'minun : 12-14)
A. Air Mani
Para ulama memang berbeda pendapat tentang hukum najisnya air
mani. Umumnya para ulama mengatakan bahwa air mani itu termasuk
benda najis, namun sebagian lagi menetapkan bahwa air mani bukan benda
najis.
1. Jumhur Ulama : Najis
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Jumhur ulama seperti mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, dan AlHanabilah mengatakan bahwa air mani itu hukumnya najis. 1
Dasar bahwa air mani itu najis adalah hadits shahih yang diriwayatkan
oleh Aisyah radhiyallahuanha, dimana beliau mencuci bekas sisa air mani
Rasulullah SAW yang telah mengering di pakaian beliau.

كنت آ ي
إلص َال ية َوإن بَقَّ َع إلَاء يف ثَو يب يه
غسل إجلَ َناب َ َة يمن ثَ ي
َّ  فَ َيخرج إ َل وب إلنَّ ي ي ِب
ِ
ِ

Aku mencuci bekas air mani pada pakaian Rasulullah SAW, lalu beliau
keluar untuk shalat meski pun masih ada bekas pada bajunya. (HR.
Bukhari dan Muslim)

Selain itu juga ada atsar dari Abu Hurairah radhiyallahuanhu, dimana
beliau berfatwa :
1

Hasyiyatu Ibnu Abdin jilid 1 hal. 208

48

اغسل َوإلَّ فَ ي
إن َرآي َته فَ ي
َّوب َكَّه
َ اغسل إلث
ِ
ِ

Kalau kamu melihat air mani maka cucilah bagian yang terkena saja,
tetapi kalau tidak terlihat, cucilah baju itu seluruhnya.

Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahuanhu juga berpendapat
bahwa air mani itu najis. Beliau mengatakan bahwa air mani itu sederajat
dengan air kencing yang hukumnya najis. 1
Al-Malikiyah mengatakan bahwa air mani itu najis karena mereka
mengatakan bahwa asal muasal air mani itu adalah darah yang juga najis.
Lalu darah itu mengalami istihalah (perubahan wujud) sehingga menjadi
mani, namun hukumnya tetap ikut asalnya, yaitu najis.2
2. Mazhab Asy-Syafi’iyah : Tidak Najis
1
2

Al-Binayah alal Hidayah jilid 1 hal. 722
Hasyiyatu Ad-Dasuki jilid 1 hal. 51
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Sedangkan mazhab Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa meski semua
benda yang keluar dari kemaluan depan atau belakang itu najis, tetapi air
mani dan turunannya adalah pengecualian.
Apa yang dikatakan itu bukan tanpa dasar, sebab kita menemukan
bahwa Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan bahwa mani itu tidak najis.

إن َّ َما ه َو يب َم يزن َ يَل إلب َص ياق آ يو إلخ ي
َ َاط إن َّ َما ََك َن يَك يف
يك آن ت
َمس َحه ي يِبرقَة آو إذ يخر
َ
ِ
ِ
ِ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW ditanya
tentang hukum air mani yang terkena pakaian. Beliau SAW
menjawab,"Air mani itu hukumnya seperti dahak atau lendir, cukup bagi
kamu untuk mengelapnya dengan kain. (HR. Al-Baihaqi)
Dahak dan lendir bukan merupakan benda najis, meski pun menjijikkan
buat sebagian orang. Dan karena air mani disetarakan dengan dahak dan
lendir, maka otomatis kedudukan air mani bukan benda najis.
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Selain dalil di atas, mazhab Asy-Syafi'iyah juga berdalil dengan hadits
shahih berikut ini :

وب َرسول َّ ي
 َّث ي َص ي ِل يفي يه إّلل
ض َّإّلل َعهنَا آَّنَّ َا ََكن َت تَفرك إل َ ي َِّن يمن ثَ ي
َ َعن عَائيشَ َة َر ي
Dari Aisyah radhiyallahuanha bahwa beliau mengerik bekas air mani
Rasulullah SAW yang telah kering dan beliau SAW shalat dengan
mengenakan baju itu. (HR. Bukhari dan Muslim)
Yang dilakukan oleh Aisyah bukan mencuci baju tetapi mengerik bekas
air mani yang telah kering. Tentu saja kalau hanya dikerik tidak akan
membuat air mani itu hilang sepenuhnya.
Dan kalau sampai Nabi SAW shalat dengan mengenakan baju yang
masih ada bekas maninya, hal itu menunjukkan bahwa sesungguhnya air
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mani itu tidak najis.1
B. 'Alaqah
'Alaqah ( )علقةadalah darah yang berada di dalam rahim seorang wanita,
belum menjadi janin apalagi bayi. Secara fisik masih berupa darah,
sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran :

َي آُّيي َا إلنَّاس إن كنُت يف َريب ي ِم َن إل َب ي
عث فَاَنَّ َخلَقنَاك ي ِمن ت َرإب َّث يمن ن يط َفة َّث يمن عَلَقَة َّث يمن
ِ
ِ
يمضغَة يم َخلَّقَة َوغَ يي م َخلَّقَة
Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan , maka
sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari
setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal
daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. (QS. Al1

Mughni Al-Muhtaj jilid 1 hal. 79-80
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Hajj : 55)
Selama masih dalam bentuk darah yang beku, atau disebut dengan
'alaqah ()علقة, para ulama berbeda pendapat.
Mazhab Al-Hanafiyah mengatakan bahwa gumpalan darah yang
merupakan bakal janin yang masih muda, apabila keluar dari rahim maka
hukumnya termasuk benda najis. Alasannya karena pada hakikatnya belum
bisa disebut sebagai janin apalagi bayi, tetapi masih 100% darah yang
menggumpal.
Sedangkan mazhab Al-Hanabilah mengatakan bahwa 'alaqah tidak
termasuk benda najis. Alasannya karena 'alaqah bukan sembarang darah,
melainkan benda hidup yang masih dalam tahap awal proses pembentukan
manusia.1
1

Hasyiyatu Ibnu Abdin, jilid 1 hal. 226
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C. Mudhghah
Mudhghah ( )مضغةadalah gumpalan daging yang asalnya terbuat dari
gumpalan darah atau 'alaqah. Mudhghah terdapat di dalam rahim seorang
wanita, sebagai bakal calon janin atau bayi.
Sama dengan 'alaqah, kenajisan mudhghah ini pun menjadi
perselisihan di antara para ulama, antara mereka yang menyebutnya najis
dan yang tidak.
1. Jumhur Ulama : Najis
Jumhur ulama terdiri dari Mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan AlHanabilah umumnya sepakat mengatakan bahwa mudhghah hukumnya
najis. 1
2. Mazhab Asy-Syafi'iyah : Tidak Najis
1

Al-Bahru Ar-Raiq, jilid 1 hal. 236
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Sedangkan Mazhab Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa mudhghah itu
bukan benda najis.
Pendapat ini juga dikuatkan oleh Ibnul Humam yang sebenarnya ulama
dari mazhab Al-Hanafiyah. Berbeda dengan pendapat mazhabnya, beliau
malah mengatakan bahwa mudhghah bila sudah bukan lagi gumpalan
darah sudah bukan benda najis lagi. Karena sudah menjadi daging atau
gumpalan daging.1 Sedangkan Ibnu Abdin mengatakan bahwa hukumnya
musykil, atau tidak jelas.

1

Mughni Al-Muhtaj, jlid 1 hal. 181
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