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ABSTRAK 

Minhaji, 2015. ‚StudiMateriFiqh ‚Faroid{ulWud{u’ DalamKitab Al-Fiqh 
‘AlaMadhahibilArba’aKarya AbdulRohman Al-
Jaziri‛(KajianterhadapKitab Al-Fiqh 
‘AlaMadhahibulArba’a).Skripsi.JurusanTarbiyah, Program 
StudiPendidikan Agama Islam (PAI) Stain Ponorogo. Pembimbing Dr. 
Basuki, M. Ag 

 

Kata Kunci :Faroid{ulWud{u’,MadhahibulArba’a. 
 

MadhahibulArba’aadalahmadhabfiqh yang mashur yang diikutiolehumat 
Islam di seluruhpenjurudunia.Merekaadalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin 
Anas, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad Hambali. 
MerekaberbedapandangandalammenentukanFaroid{ulWud{u’, 
walaupunpengambilandasarhukumnyasama, yaitu Al-qur’ansurat Al-Maidahayat 
6.  
 BertolakdariperbedaancarapandangdariFaroid}ulWud}u’, 
penulistertarikmelakukankajiandenganrumusanmasalahsebagaiberikut 
:BagaimanaFaroid}ulWud}u’PerspektifMadhahibulArba’a?, 
danbagaimanapersamaandanperbedaanFaroid}ulWud}u’?  
 Untukmenjawabpertanyaantersebutpenulismenggunakanpendekatan 
kualitatifdengan Library Reserch (KajianPustaka), pengambilan data 
difokuskanpadaKitab Al-Fiqh ‘AlaMadhahibulArba’akaryaSyech Abdul Rahman 
Al-Jaziri, dandidukungolehkitab-kitab lain. Dari 
hasilkajianditemukanbahwamenurutmadhabHanafiFaroid{ulWud{u’yaitu, 
membasuhmuka, membasuhkeduatangansampaikeduasiku,mengusapkepala, 
membasuhkedua kaki sampaikeduamata kaki.Menurutmadhab Maliki 
Faroid}ulWud}u’ yaitu, niat,membasuhmuka, 
membasuhkeduatangansampaikeduasiku, 
mengusapsemuakepala,membasuhkedua kaki sampaikeduamata kaki,muwalat, 
ad-dalk 
(menggosokanggotawudu’)setiapbasuhannya).MenurutmadhabSyafi’iFaroid}ulW
ud}u’ yaitu, niat,membasuhmuka, 
membasuhkeduatangansampaisiku,mengusapsebagiankepala, membasuhkedua 
kaki sampaikeduamata kaki,tertib.MenurutmadhabHambaliFaroid}ulWud}u’ yaitu, 
membasuhmuka, 
membasuhkeduatangansampaikeduasiku,mengusapsemuakepala,membasuhkedua 
kaki sampaikeduamata kaki, tertib,muwalat.  

Adapunpersamaannyayaitumembasuhmuka, 
membasuhkeduatangansampaikeduasiku, mengusapkepala, danmembasuhkedua 
kaki sampaikeduamata kaki.Sedangkanperbedaannyayaituniat, waktuniat, 
syaratniat, batasmuka, rambutpadaduapelipis, danwarnaputih di 
ataspasakkeduatelinga, rambutjenggot yang lebat, kuku yang panjang di 
bawahnyaterdapatkotoran, mengusapkepala, rambutkepala yang panjang, tertib, 
muwalat, Ad-dalk.  
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

Sholat merupakan salah satu ibadah yang agung yang diperintahkan 

oleh Alloh kepada hamba-hambanya, berkaitan dengan sholat ada syarat-

syarat yang harus dipenuhi adagr supaya sholat menjadi syah menurut syar‟i. 

Salah satu syarat tersebut adalah suci dari hadast kecil, kemudian cara 

mensucikannya dengan Wudu‟. Dengan demikian hukum Wudu‟ adalah 

wajib bagi orang yang berhadast kecil yang hendak menunaikan ibadah 

sholat. 

اجب اجب إا به ف  م ال 1.ماا ي
 

Maksudnya, kewajiban akan menjadi sempurna karena dengan suatu 

pekerjaan, maka melakukan pekerjaan tersebut menjadi wajib hukumnya.  

Wud{u’ adalah sebuah ritual yang telah sering kita dengar bahkan kita 

lakukan dalam kehidupan sehari-hari, walapun demikian banyak diantara kita 

yang belum mengetahui sumber ketetapan hukum bahkan praktiknya secara 

terperinci. 

Pembahasan perihal Wud{u’, menjadi suatu pembahasan yang penting 

mengingat sering terjadi perdebatan dikalangan masyarakat, baik mereka 

yang memiliki kemampuan mendalami landasan hukum dari para imam 

madhab yang mashur maupun yang sebatas sebagai mukollit, sehingga terjadi 

                                                           
1
 Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awaliyah, (Jakarta, Sa‟diyah Putra) 41 
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di kalangan masyarakat pengikut madhab tertentu menyatakan bahwa hanya 

kelompoknyalah yang paling benar ditambah semua amalannya diterima di 

sisi Alloh SWT., sementara yang lain dianggap salah, hal ini tentu jauh 

berbeda dengan kenyataan yang terjadi pada para imam madhab yang mashur 

tersebut, mereka berempat sangat toleran antar satu dengan yang lainnya 

meskipun berbeda pendapat.  

Bertolak dari hal di atas, maka penulis mencoba menguraikan sedikit 

hal-hal yang berkaitan dengan perbedaan pendapat pada empat imam madhab 

yang mashur dalam masalah Faroid}ul Wud}u’. Kemudian penulis mencoba 

mencari titik persamaan dan perbedaannya, yang dikandung maksud agar 

sesama kita umat Islam yang mayoritas bersetatus sebagi mukollit bisa 

bersikap toleran kepada pihak lain yang berbeda pendapat. Akhirnya benar-

benar terjalin ukhuwah islamiyah. Dalam hal ini penulis menentukan judul 

skripsi, ‚STUDI MATERI FIQH ‚FAROID{UL WUD{U’ DALAM KITAB 

AL-FIQH ‘ALA MADHAHIBIL ARBA’A KARYA ABDUL ROHMAN 

AL-JAZIRI‛. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis menentukan 

rumusan masalah sebagi berikut: 

1. Bagaimana Faroid}ul Wud}u’ Perspektif Madhahibul Arba‟a. 

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan Faroid}ul Wud}u’. 

C. Tujuan Penelitian  
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1. Untuk mengetahui Faroid}ul Wud}u’ Perspektif Madhahibul Arba‟a. 

2. Untuk mengetahi persamaan dan perbedaan Faroid}ul Wud}u’. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berharab adanya kegunaan 

penelitian sebagai berikut:  

1. Secara teoritis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan konstribusi 

pengetahuan dalam masalah persamaan dan perbedaan pandangan 

khususnya dalam masalah Faroid}ul Wud}u’.  

 

2. Secara praktis  

a. Bagi penulis  

Untuk menambah wawasan pengetahuan dalam penelitian ini yang 

berkaitan dengan persamaan dan perbedaan pandangan dalam masalah 

Faroid}ul Wud}u’. 

b. Bagi masyarakat  

Sebagai kontribusi wawasan pengetahuan tentang persamaan dan 

perbedaan pandangan para mujtahid (Empat Imam Madhab) dalam 

menentukan hukum khususnya dalam Faroid}ul Wud}u’. 
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E. Kajian Teori  

Untuk memudahkan penulis dalam membahas dan mengamati 

permasalahan, pada Sub Bab ini penulis menyajikan beberapa hal yang terkait 

dengan judul Skripsi, yaitu;  

1. Keterkaitan Materi Fiqh dengan Pendidikan Agama Islam  

Pendidikan Agama Islam (PAI) pada sekolah terdiri dari beberapa 

materi yaitu ; Fiqh, Qur’an-Hadist, Aqidah Akhlaq, dan Sejarah 

Kebudayaan Islam (SKI). Materi Fiqh sangat erat kaitannya dengan 

Pendidikan Agama Islam (PAI) di dalamnya penuh dengan pendidikan 

karakter yang sesuai dengan karakter Bangsa Indonesia yaitu ; disiplin, 

cinta kebersihan, gemar menolong, dan lain sebagainya. 

2. Pengertian Faroid} 

Dalam bahasa arab kata Faroid} adalah bentuk jama’ dari kata 

fard}u. Para ulama‟ fiqh mengartikannya sama dengan rukun, berbeda 

dengan syarat. Adapun pengertiannya secara istilah yaitu;  

ل  ءا منه كغ كا ج قف عليه صح الشيء  الرك ه ماي

ء ض جه لل 2.ال  

Artinya : 

Perkara yang menjadi landasan syahnya suatu pekerjaan dan ia termasuk 

dari bagiannya, seperti membasuh muka untuk berwudu‟. 
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Sedangkan pengertian syarat menurut istilah yaitu;  

اء  ءا منه ك لي ج قف عليه صح الشيء  الشر ه ماي

ء ض 3.مطلق لل
 

Artinya: 

Perkara yang menjadi landasan syahnya suatu pekerjaan dan ia tidak 

termasuk dari bagiannya, seperti air mutlaq untuk berwudu. 

 

3. Pengertian wud}u’ dan ketetapan hukumnya 

Wud}u’ dapat dibaca dengan dua cara, yang pertama dengan 

meletakkan fatkhah pada huruf و yang dapat berarti suatu yang dapat 

digunakan untuk berwudhu atau temaptnya. Sedangkan bila dibaca dengan 

lughot yang selama ini kita sering dengar yaitu wud{u’ dengan dhomah 

pada huruf و yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang membolehkan 

untuk sholat, thowah, dan membaca Al-qur‟an.4 

Syeckh Sholeh Kamil Sayyid Abu Bakar dalam kitabnya I‟anatut 

Tholibin memberi pengertian wudu‟, sebagai berikut: 

ا  م ال ه ب ء  ض حا اال ص مف اء مخص اء ف أع ال ال ع

5.بني  

Artinya :  

Wud}u’ dengan dibaca d }omah pada huruf  yaitu menggunakan air pada و 

anggota-anggota tertentu yang diawali dengan niat. 

                                                           
3
 Ibid, 8 

4
 Syeckh Moh. Muhajirin Amsar ad-Dary,  Misbah az-Zulam, Jilid 1, (Jakarta, Pustaka Al-

Hidayah, 2002), 44 
5
Syeckh Sholeh Kamil Sayyid Abu Bakar, I’anatut Tholibin, (Semarang, Thoha Putra), 27 
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Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah, beliau mendefinisikan wud}u’ 

sebagai berikut: 

الرأ  ي  الي جه  علق بال ار مائي ت ه  ء  ض ال

6.رجليال  

Artinya:  

Wud}u’ ialah bersuci dengan air terkait dengan membasuh muka, 

membasuh kedua tangan, mengusap kepala, dan membasuh kedua kaki. 

 

Di dalam pensyariatan Wud}u’ kita bisa mengambil tiga dasar 

pengambilan Wud}u’, yaitu; Al-qur’an Surat Al-Maidah ayat 6 yang 

berbunyi,  


…………. 

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,…”.7 

 

Dan hadist Nabi SAW. yang telah tetap keshohihannya menurut Ulama‟ 

Hadits, yang berbunyi: 

                                                           
6
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 1, (Lebanon, Beirut, Dar Al-fikri, 1983), 36 

7
 Depag RI, Al-qur’an dan Terjemahnya,(Surabaya, Surya Cipta Aksara, 1993), 5:6:158 
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ّ ي ّضأ ا أح ح كم إ ل صا أح 8.ا تق  

Artinya:  

Tidak diterima sholat seorang diantara kalian apabila berhadast sehingga ia 

berwudu.  

 

Dan ijma’ ulama’, yaitu dengan tidak ada perbedaan pendapat 

yang dinukil tentang pensyariatan Wud}u’, walaupun memang ditemukan 

ikhtilaf pada masalah naqlinya yang akan menimbulkan perbedaan 

pendapat yang akan dibicarakan dalam masalah faroidul Wud}u’.9 

 

4. Madhahibul Arba‟a dan Abdul Rohman Al-Jaziri 

Ulama‟ Fiqh yang masyhur yang diikuti oleh orang Islam di dunia 

pada umumnya, mereka itu ialah Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin 

Anas, Imam Syafi‟i, dan Imam Ahmad Hambali. Pada sub bab ini penulis 

akan menguraikan biografi para Imam madhab tersebut.  

a. Imam Abu Hanifah 

Pendiri madhab Hanafi ialah Imam Abu Hanifah. Nama 

lengkapnya Abu Hanifah An-Nukman bin Tsabit bin Zufi At-Tamimi, 

dilahirkan di Kufa pada tahun 80 H/ 699M. Sejak masa kanak-kanak 

beliau telah mengkaji, menekuni, dan menghafal Al-Qur‟an, beliau juga 

aktif mempelajari ilmu Fiqh dan mendalami ilmu Hadist. Beliau dikenal 

sebagai seorang yang sangat dalam ilmunya, ahli zuhut, sangat tawadu‟, 

                                                           
8
 Imam Muslim bin Hajaj, Shohih Muslim, Jilid 1, (Semarang, Thoha Putra), 114 

9
 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid,  (Kairo, Shuruq Dauliyah, 2004), 12 
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dan sangat teguh memegang ajaran agama. Beliau wafat pada tahun 

150H/ 767M. Sepeninggal beliau, ajaran dan ilmunya tetap tersebar 

melalui murid-muridnya.
10

 

 

b. Imam Malik bin Anas 

Pendiri madhab Maliki ialah Imam Malik bin Anas, beliau 

dilahirkan di Madinah pada tahun 93H/ 712M. Sejak kecil beliau telah 

rajin menghadiri majlis-majlis Ilmu Pengetahuan, sehingga sejak itu 

pulalah beliau telah hafal Al-Qur‟an. Beliau memperdalam hadist 

kepada Ibnu Syihab, mempelajari Ilmu Fiqh dari para Sahabat. Karena 

ketekunan dan kecerdasan beliau, tumbuh sebagai seorang Ulama‟ yang 

terkemuka, terutama dalam Ilmu Hadits dan Fiqh. Beliau mencapai 

tingkat yang sangat tinggi kedua cabang ilmu tersebut. Beliau telah 

menulis kitab Al-Muwatho‟, merupakan kitab hadist dan fiqh. Beliau 

wafat pada tahun 179 H/ 795 M. Madhab Maliki tersebar luas dan 

dianut di banyak bagian diseluruh penjuru dunia.
11

 

 

c. Imam Syafi‟i 

Pendiri madhab Syafi‟i ialah Imam Syafi‟i, nama lengkapnya 

Muhammad bin Idris As-Syafi‟i Al-Quraisy. Beliau dilahirkan di 

Ghozzah pada tahun 150H/ 769M. Pada usianya yang masih kecil, 

beliau telah hafal Al-Qur‟an. Beliau giat mempelajari Hadist dari 

                                                           
10

 Muhammad Jawad Mughniyyah, Fiqh Lima Madhab, (Jakarta, Lentera, 1996), XXV 
11

 Ibid, XXVII 
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Ulama‟-ulama‟ Hadist yang banyak terdapat di Makkah. Beliau menulis 

kitab Al-Umm, Amali Kubro, Kitab Risalah, Us}ul Fiqh, 

danmemperkenalkan Waul Jadid sebagai madhab baru. Beliau wafat di 

Mesir pada tahun 204H/ 820M.
12

 

 

d. Imam Ahmad Hambali 

Pendiri madhab Hambali ialah Imam Ahmad Hambali, nama 

lengkapnya Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin 

Hilal As-Syaibani. Beliau dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 H/ 

780M. Sejak kecil beliau telah menunjukkan sifat dan pribadi yang 

mulia. Dan sejak itu pula beliau telah menunjukkan minat yang besar 

kepada ilmu pengetahuan. Beliau memulai belajar menghafal Al-

Qur‟an, belajar Bahasa Arab, Hadist, Sejarah Nabi, Sejarah Sahabat, 

serta Para Tabi‟in. Beliau berguru kepada Imam Syafi‟i, Yusuf Hasan 

bin Ziad, Husyaim, Umair, Ibnu Humam, dan Ibnu Abbas. Beliau 

banyak mempelajari dan meriwayatkan Hadist, beliau tidak mengambil 

hadist, kecuali hadist-hadist yang jelas shohihnya. Oleh karena itu 

akhirnya beliau berhasil mengarang kitab Hadist yang terkenal dengan 

nama Musnad Ahmad Hambali. Beliau wafat di Baghdad pada tahun 

241H/ 855M. Sepeninggal beliau, madhab Hambali berkembang luas 

dan menjadi salah satu madhab yang memiliki banyak penganut.
13
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Ibid, XXIX 
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e. Abdul Rohman Al-Jaziri 

Abd al-Rahman bin Muhammad `Awađ al-Jaziri lahir di pulau 

Mesir Shandawīl di 1882 (1299 H) dan dididik di al-Azhar dari 1896-

1909; ia kemudian menjadi guru di al-Azhar. Pada tahun 1912, al-Jaziri 

diangkat inspektur untuk Kementerian Agama Endowment ini 

Departemen masjid, setelah itu ia dipromosikan ke inspektur kepala 

Departemen. Dia kemudian diangkat sebagai profesor di al-Azhar 

College of the Prinsip Agama, dan sebelum kematiannya pada Ĥulwān 

di 1941 (1360 H), al-Jaziri menjadi anggota Komite al-Azhar dari 

Scholars Senior. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis 

penelitian Library Risearch atau kajian pustaka. Suatu penelitian yang 

dilakaukan dengan cara mengkaji dan menela‟ah berbagai macam buku, 

dengan menggunakan sumber data Primer yaitu kitab Al-Fiqh „Ala 

Madhahibil Arba‟a.   

2. Sumber Data  

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan dari berbagai 

literature kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan masalah yang 

dibahas.  
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a. Sumber data Primer adalah sumber pokok yang berkaitan dengan 

penelitian ini yaitu kitab Al-Fiqh ‘Ala Madhahibul Arba’akarya Syech 

Abdul Rohman Al-Jaziri, (Beirut, Lebanon, Dar Ehia, At-Thourast, 

1998). 

b. Sumber data Skunder adalah sumber dari berbagai kitab yang 

berhubungan dengan tema penelitian, antara lain:  

1) Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayat Al-Maqoshyid Karya Ibnu 

Rusyd (Kairo, Syuruq Dauliyah, 2004).  

2) Fiqh Sunnah Jilid 1, karya Sayyid Sabiq, (Lebanon, Beirut Dar 

Al-Fikri, 1983). 

3) Fiqh Lima Madhab, Karya Muhammad Jawad Mughniah, 

(Jakarta, Lentera, 1996). 

4) I’anatut Tholibin, karya Syekh Sholeh Kamil Sayyid Abu Bakar 

(Semarang, Thoha Putra) 

5) Misbah Az-Zulam, Jilid 1, karya Syekh Moh. Muhajirin Amsar 

Ad-Dari, (Jakarta, Pustaka Al-Hidayah, 2002) 

6) Al-Munawir,Karya Ahmad Warshod Munawir, (Surabaya, Pustaka 

Progresif, 1997) 

7) Al-Qur’an dan Terjemahnya, Depag RI, (Surabaya, Surya Cipta 

Aksara, 1993). 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan adalah pengumpulan data Literer, menggali 

bahan pustaka yang sesuai dengan obyek pembahasan yang dimaksud, 
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dengan cara membaca, menulis, mengklasifikasi, mereduksi, dan 

menyajikannya. 

4. Teknik Analisis Data  

Penulis menggunakan metode deduktif. Suatu anaslisa yang 

berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian ditarik sebuah 

kesimpulan yang bersifat khusus.
14

 Dalam hal ini penulis menganalisis 

pandangan para Imam Madhah dalam menafsirkan surat Al-Maidah ayat 6 

sebagai Faroid{ul Wud{u’. Kemudian menyimpulkan dalam sebuah 

persamaan dan perbedaan. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Agar lebih mudah dalam penulisan Skripsi ini, maka penulis akan 

membagi menjadi empat bab dan beberapa sub bab yang secara garis besar 

dapat penulis gambarkan sebagai berikut: 

Bab I; Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan 

malasah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, kajian teori, metode penilitan, 

dan sistematika pembahasan. 

Bab II; Faroid}ul Wud}u’ Perspektif Madhahibul Arba’a. dalam Bab ini 

penulis menjelaskan Faroid}ul Wud}u’ pandangan empat Imam madhab yang 

masyhur, yaitu; madhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali.  

                                                           
14

 Sutrisno Hadi, Metodelogi Riserch, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 42 
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Bab III; Persamaan dan perbedaan Faroid}ul Wud}u’. Dalam bab ini 

penulis menjelaskan persamaan Faroid}ul Wud}u’ pandangan empat madhab, 

dan perbedaannya.  

Bab IV; Kesimpulan dan Saran, dalam bab ini penulis menjelaskan 

kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang dikemukakan dalam 

penelitian kemudian diakhiri dengan saran. 
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BAB II 

FAROID}UL WUD}U’ PERSPEKTIF MADHAHIBUL ARBA’A 

A. Madhab Hanafi 

Madhab Hanafi adalah madhab yang tertua dari empat madhab yang 

mashur. Madhab ini didirikan oleh Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat 

Faroid}ul Wud}u’ itu ada empat macam sesuai yang tersebut dalam Kitab Al-

Qur’an surat Al-Maidah ayat 6, jika seorang mukhalaf mengerjakan empat 

macam tersebut tanpa menambahnya dia telah berwudu’, dan jika melakukan 

sholat maka sah sholatnya dan sah pula melakukan pekerjaan-pekerjaan yang 

terkaid dengan Wud}u’ seperti menyentuh Al-Qur’an, thowah, dan lain 

sebagainya. Hal ini sesuai dengan keterangan dalam Kitab Al-Fiqh ‘Ala 

Madhahibul Arba’a karya Syekh Abdul Rahman Al-Jaziry sebagai berikut: 

 

15
 

Faroid}ul Wud}u’ menurut pandangan Imam Hanafi sebagai berikut: 

1. Membasuh muka, terkait dengan membasuh muka ada beberapa hal yaitu;  

a. Penjelasan batas-batasnya, 

b. Penjelasan yang wajib dibasuh mulai dari tumbuhnya rambut dahi, 

kumis dan kedua alis mata, 

c. Penjelasan yang wajib dibasuh dari kedua mata baik dhohir maupun 

batinnya dan penjelasan yang tidak wajib dibasuh, 

                                                           
15

 Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri, Alfiqh Ala Madhahibul Arba’a, (Beirut, Lebanon, Dar Ehia At-

Thourats 1998), 57 

14 
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d. Penjelasan yang wajib dibasuh dari lubang hidung. 

Seperti keterangan dalam Kitab Al-Fiqh „Ala Madhaihibul Arba‟a karya 

Syekh Abdul Rahman Al-Jaziry sebagai berikut: 
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 Adapun batas panjang membasuh muka bagi orang yang tidak 

berjenggot mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai 

penghabisan dagu dan tempat tumbuhnya rambut kepala pada umumnya di 

atas dahi, secara umum dinamakan Al-quroh, maka orang yang 

kebiasaannya mulai membasuh muka dari pertama kali tumbuhnya rambut 

pada batas akhir dahinya, sedangkan yang diluar kebiasaan ada yang 

Ashla‟ dan Afro‟. Ashla‟ ialah orang yang tidak tumbuh (hilang) rambut 

depannya, dia diciptakan seperti tanpa rambut, dan hukum membasuhnya, 

tidak wajib membasuh semua tempat yang tidak tumbuh rambut, tetepi 

cukup mengira-ngira tempat tumbuhnya rambut pada umumnya, yaitu di 

atas dahi naik sedikit. Sedangkan Afro‟ ialah orang yang panjang 

rambutnya sehingga turun ke dahi, sebagaian orang rambutnya turun 

sampai mendekat pada kedua alis matanya, sebagian orang menyebutnya 

dengan al-Aghom, maka hukum membasuhnya seperti pada Ashla‟ yakni 

dia wajib membasuh tempat di atas dahi naik sedikit, karena pada 

umumnya manusia tumbuh rambut kepalanya pada tempat ini, dia cukup 
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mengikuti pada umumnya, barang siapa yang diciptakan berbeda pada 

umumnya dia tidak terbebani hukum. Seperti keterangan yang terdapat 

dalam Kitab Al-Fiqh „Ala Madhaihibul Arba‟a karya Syekh Abdul 

Rahman Al-Jaziry berikut ini: 

 

 

 

 

 

    Demo Demo  

Demo Demo Demo Demo Demo Demo Demo Demo Demo Demo Demo  

 Sedangkan batas lebar membasuh muka mulai dari asalnya telinga 

sampai asalnya telinga yang lain, sebagian mereka mengibaratkan dengan 

pasak telinga. Adapun warna putih yang terdapat antara dua dagu dengan 

telinga termasuk pada muka, maka wajib membasuhnya, inilah batas 

panjang lebar muka pandangan madhab Hanafi dan pengikutnya. Seperti 

keterangan yang terdapat dalam Kitab Al-Fiqh „Ala Madhaihibul Arba‟a 

karya Syekh Abdul Rahman Al-Jaziry berikut ini: 
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 Adapun rambut yang tumbuh pada muka yang terpenting adalah 

jenggot dan kumis. Sedangkan hukum jenggot, wajib dibasuh selama 

berada pada kulit wajah dari atas sampai batas akhir kulit dagu, yang 

dinamakan Al-Basyaroh, dan selebihnya tidak wajib dibasuh. Maka orang 

yang memanjangkan jenggotnya, dia hanya wajib membasuh rambut yang 

berada pada kulit muka dan rambut yang berada pada kulit dagu, selain itu 

tidak wajib dibasuh.Seperti keterangan yang terdapat dalam Kitab Al-Fiqh 

„Ala Madhaihibul Arba‟a karya Syekh Abdul Rahman Al-Jaziry berikut 

ini: 

 

 

 

18
 

 Jika rambut jenggot itu tipis yang memungkinkan air bisa 

menembus kulit wajah maka wajib merenggangkannya, jika tidak cukup 

membasuh luarnya saja. Seperti keterangan yang terdapat dalam Kitab Al-

Fiqh „Ala Madhaihibul Arba‟a karya Syekh Abdul Rahman Al-Jaziry 

berikut ini:  
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 Adapun hukum kumis terdapat perselisihan pendapat sebagian 

mereka berpendapat jika kumis itu tebal lagi lebat, sehingga air tidak bisa 
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sampai pada kulit yang berada di bawahnya maka batalah wudu‟nya. Dan 

sebagian mereka berpendapat, tidaklah batal wudu‟nya, tetapi cukup 

membasuh luarnya saja seperti pada hukum membasuh jenggot. Seperti 

keterangan yang terdapat dalam Kitab Al-Fiqh „Ala Madhaihibul Arba‟a 

karya Syekh Abdul Rahman Al-Jaziry berikut ini: 

 

 

     
20

 

 Adapun hukum kedua alis mata yang termasuk bagian dari rambut 

muka yaitu, jika tipis dan air bisa menembus kulit, wajib menggerakannya 

supaya air bisa menembus bawahnya. Dan jika lebat dia tidak wajib 

mensela-selanya. Seperti keterangan yang terdapat dalam Kitab Al-Fiqh 

„Ala Madhaihibul Arba‟a karya Syekh Abdul Rahman Al-Jaziry berikut 

ini: 

 

       
21

    

 Dan adapun hukum hidung wajib dibasuh semua yang kelihatan 

(luarnya), karena hidung termasuk muka, apabila tidak terbasuh 

sebagiannya walaupun sedikit maka rusaklah wudunya, dan yang termasuk 

hidung adalah sepotong daging yang memisahkan antara kedua lubang 

hidung dari arah bawah, adapun membasuh dalamnya hidung bukan fardhu 

menurut pandangan madhab Hanafi.Jika pada muka ada luka yang 
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berlubang, maka wajib menyampaikan air padanya seperti kewajiban 

menyampaikan pada antara kerut muka, pada umumnya orang 

menyebutnya dengan karoomish. Apabila orang berwudu‟ kemudian 

mencukur jenggotnya atau rambut kepalanya maka tidaklah batal 

wudunya. Seperti keterangan yang terdapat dalam Kitab Al-Fiqh „Ala 

Madhaihibul Arba‟a karya Syekh Abdul Rahman Al-Jaziry berikut ini: 
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2. Membasuh kedua tangan hingga sampai kedua siku. Siku adalah tulang 

yang memisahkan yang tampak jelas pada batas akhir dhiro‟. Seperti 

keterangan yang terdapat dalam Kitab Al-Fiqh „Ala Madhaihibul Arba‟a 

karya Syekh Abdul Rahman Al-Jaziry berikut ini: 

 

         
23

 

Terkait dengan Fard{u Wud{u’ yang kedua ini ada beberapa bahasan, yaitu; 

a. Apabila ada orang yang memiliki kelebihan jari tangan, orang yang 

memiliki kelebihan tangan dia wajib membasuhnya jika tangan 

tersebut menyatu dengan tangan yang asli menjadi satu. Dia wajib 

membasuhnya, dan jika kelebihan tangan itu memanjang, lebih 
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panjang dari aslinya, dia wajib membasuh sebagian yang menyatu 

dengan tangannya yang asli. Dan dia tidak wajib membasuh 

kelebihannya, tetepai sunnah hukum membasuhnya. Seperti 

keterangan yang terdapat dalam Kitab Al-Fiqh „Ala Madhaihibul 

Arba‟a karya Syekh Abdul Rahman Al-Jaziry berikut ini : 

 

 

        
24

   

b. Apabila ada lumpur atau adonan roti yang melekat pada tangan 

ataupun kuku, maka wajib dibersihkan supaya air bisa sampai pada 

sela-sela kuku, jika tidak dibersihkan batallah wud{unya. Jika kuku 

memanjang sehingga keluar dari jari jemari maka ia wajib dibasuh, 

jika tidak batallah wud{unya. Adapun kotoran dibawah kuku menurut 

seorang mufti tidak membahayakan meskipun orang berwud{u itu 

berada di kota atau desa, karena menghindari kesukaran, tetapi 

sebagian pengikut madhab hanafi berpendapat perlunya membasuh 

kotoran yang melekat dalam kuku panjang, jika tidak dibersihkan 

batallah wud{unya. Dia adalah Hasan, karena menumpuknya kotoran 

bawah kuku. Seperti keterangan yang terdapat dalam Kitab Al-Fiqh 

„Ala Madhaihibul Arba‟a karya Syekh Abdul Rahman Al-Jaziry 

berikut ini : 
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Kemudian dimaafkan bagi pembuat roti yang memanjangkan kukunya 

kemudian tersisa adonan roti di bawah kuku karena kesibukannya. 

Dampak pacar dan pengecatan tidak berbahaya, adapun pacar yang 

menyatu dengan tangan itu membahayakan, karena menghalang 

sampainya air pada kulit. Barang siapa memotong sebagian tangannya 

dia wajib membasuh tangan yang tersisa, dan jika tangan yang wajib 

terbasuh itu putus semuanya makan tidak wajib. Seperti keterangan 

yang terdapat dalam Kitab Al-Fiqh „Ala Madhaihibul Arba‟a karya 

Syekh Abdul Rahman Al-Jaziry berikut ini : 
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3. Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki, yaitu tulang yang 

tampak jelas di bawah betis dia atas telapak kaki, ketika 

membasuhnya dia wajib memperhatikan kedua tumitnya, sebagaimana 

dia wajib memperhatikan luka yang membelah pada telapak kaki 

bagian dalam. Apabila terputus semua telapak kaki, hukumnya itu 

samadengan hukum terputusnya dhiro‟ yang telah diterangkan pada 
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keterangan terdahulu. Seperti keterangan yang terdapat dalam Kitab 

Al-Fiqh „Ala Madhaihibul Arba‟a karya Syekh Abdul Rahman Al-

Jaziry berikut ini : 

 

 
27

   

Tidak berbahaya apabila seseorang mempunyai atau mengecat 

kedua kakinya atau kedua ghirohnya kemudian dia berwud{u’, 

sehingga terputuslah air dan tidak sampai anggota badan yang wajib 

dibasuh karena warna kehitam-hitaman. Seperti keterangan yang 

terdapat dalam Kitab Al-Fiqh „Ala Madhahibul Arba‟a karya Syekh 

Abdul Rahman Al-Jaziry berikut ini : 

 

 
28

   

Apabila pada kaki ada belahan karena luka kemudian diberi 

saleb atau sejenisnya, jika air sampai di bawah saleb itu 

membahayakan maka tidak wajib membasuhnya, dan jika tidak 

membahayakan dia wajib melepas kemudian membasuhnya.Seperti 

keterangan yang terdapat dalam Kitab Al-Fiqh „Ala Madhaihibul 

Arba‟a karya Syekh Abdul Rahman Al-Jaziry berikut ini : 
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Apabila pada kakinya ada belahan karena luka, sekiranya 

membahayakan jika dibasuh cukup dengan letakkannya dalam air 

kemudian bersegeralah mengeluarkan tanpa membasuh, maka hal 

tersebut telah menggugurkan kewajiban membasuhnya dan wajib 

mengusapnya dengan air. Jika tidak mampu mengusapnya maka 

gugurlah kewajiban mengusap dan hanya wajib membasuh bagian 

yang tidak berbahaya apabila dibasuh. Seperti keterangan yang 

terdapat dalam Kitab Al-Fiqh „Ala Madhaihibul Arba‟a karya Syekh 

Abdul Rahman Al-Jaziry berikut ini: 

 

 

       
30

 

 

4. Mengusap seperempat kepala. Mereka menaksir seperempat kepala itu 

dengan telapak tangan. Maka kewajiban orang yang berwudu 

mengusap sebagian dari kepala dengan ukuran kira-kira seluas telapak 

tangan. Seandainya telapak tangan terkena air kemudian 

meletakkannya di atas kepala dari belakang, depan, dan atau dari arah 

manapun, maka hal tersebut sudah mencukupi. Karena mengusap 

tidak harus dengan telapak tangan. Seperti keterangan yang terdapat 

dalam Kitab Al-Fiqh „Ala Madhaihibul Arba‟a karya Syekh Abdul 

Rahman Al-Jaziry berikut ini: 
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Apabila seperempat kepala sudah terkena air dengan berbagai 

sebab, maka hal tersebut sudah mencukupi. Mengusap dengan tangan 

disyaratkan paling sedikit dengan tiga jari agar supaya seperempat 

kepala itu terkena air sebelum kering, karena jika mengusap hanya 

dengan dua jari saja barangkali keringlah air sebelum kedua jari 

tersebut digerakkan untuk mengusap sisa dari seperempat kepala. 

Maka air tidak sampai pada tempat yang sekiranya harus diusap. 

Seperti keterangan yang terdapat dalam Kitab Al-Fiqh „Ala 

Madhahibul Arba‟a karya Syekh Abdul Rahman Al-Jaziry berikut ini: 
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Dan apabila mengusap dengan jari jemari dan airnya menetes, 

mungkin bisa sampai pada tempat yang harus diusap maka hal 

tersebut syah, jika tidak demikian maka tidak syah. Oleh karena itu 

tidak disyaratkan mengusap kepala dengan air yang baru, cukup 

dengan tangan yang basah. Dan tidak cukup jika tangannya kering 

kemudian membasahinya dengan diro‟ yang dibasuh lalu 

mengusapkannya. Seperti keterangan yang terdapat dalam Kitab Al-
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Fiqh „Ala Madhahibul Arba‟a karya Syekh Abdul Rahman Al-Jaziry 

berikut ini: 
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Barangsiapa memiliki rambut panjang hingga turun ke dahi 

atau turun ke leher, dia tidak cukup mengusapnya, karena yang 

dimaksud ialah mengusap seperempat kepala, walaupun tercukur, 

tempatnya sudah jelas. Apabila ada rambutnya dia wajib mengusap 

rambut yang tumbuh di kepala, dan rambut yang diusap harus tumbuh 

dibagian kepala, jika sebagian kepalanya tercukur dan sebagian yang 

lain tidak tercukur, maka syah mengusap seperempat yang ia 

kehendaki. Dan tidaklah batal Wud{u’ seseorang yang mengusap 

rambut kemudian mencukurnya. Seperti keterangan yang terdapat 

dalam Kitab Al-Fiqh „Ala Madhahibul Arba‟a karya Syekh Abdul 

Rahman Al-Jaziry berikut ini: 
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Apabila ada seorang mengambil sepotong salju kemudian 

mengusapkan kepada kepalanya, maka hal itu sudah mencukupi. 

Apabila membasuh kepalanya beserta mukanya, hal tersebut sudah 

mencukupi akan tetapi makruh hukumnya. Tidak dibolehkan 

mengusap surban dan sejenisnya kecuali bagi yang berhalangan, 

seperti halnya tidak syah bagi perempuan yang mengusap sapu tangan 

dan sejenisnya yang menutupi kepalanya, kecuali tutup kepala 

tersebut tipis adanya dan air bisa menembus sampai pada rambut. 

Seperti keterangan yang terdapat dalam Kitab Al-Fiqh „Ala 

Madhahibul Arba‟a karya Syekh Abdul Rahman Al-Jaziry berikut ini: 

 

 

 
35

   

Apabila kepalanya diwarnai dengan cat maka dia cukup 

mengusapnya, dan apabila airnya berubah menjadi warna cat hal 

tersebut tidak syah, jika tidak berubah hukumnya jaiz (boleh), seperti 

keterangan yang terdapat dalam Kitab Al-Fiqh „Ala Madhahibul 

Arba‟a karya Syekh Abdul Rahman Al-Jaziry berikut ini : 
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Inilah beberapa faroid{ul wud{u’ menurut pandangan Hanafi dan 

pengikutnya, sedangkan yang lainnya adalah sunnah.    
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B. Madhab Maliki 

Madhab Maliki didirikan oleh Imam Malik bin Anas, beliau dan 

pengikutnya berpendapat bahwa Faroid}ul Wud}u’ itu ada tujuh macam: 

1. Niat, terkait dengan niat ada beberapa bahasan yaitu ; pengertian niat dan 

caranya, waktu dan tempatnya, syarat-syaratnya, yang membatalkannya,  

seperti keterangan yang terdapat dalam Kitab Al-Fiqh „Ala Madhahibul 

Arba‟a karya Syekh Abdul Rahman Al-Jaziry berikut ini : 
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Pengertian niat dan caranya yaitu menyengaja ingin melakukan 

suatu pekerjaan. Barangsiapa sengaja hendak melakukan pekerjaan maka 

dia dikatakan telah berniat melakukan pekerjaan tersebut. Cara niat dalam 

wud{u yaitu orang yang berhadas sengaja hendak membolehkan suatu 

pekerjaan yang terlarang karena hadas kecil, atau sengaja hendak 

melaksanakan fardu wud}u’, atau sengaja hendak menghilangkan hadas, 

dan tempat berniat itu adalah di dalam hati. Bilamana sengaja berwud{u 

dengan cara-cara tersebut, dia telah berniat dan tidak disyaratkan 

melafadkan niat pada lisannya, seperti halnya tidak disyaratkan 

menghadirkan niat sampai akhir wud{u’. jika seorang lupa berniat di 

tengah-tengah wud{u’ maka niatnya tidak batal. Seperti keterangan yang 

terdapat dalam Kitab Al-Fiqh „Ala Madhahibul Arba‟a karya Syekh Abdul 

Rahman Al-Jaziry berikut ini : 
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Dan adapun waktu berniat yaitu pada awal wud{u’, batallah wud{u 

seorang jika dia membasuh sebagian anggota tanpa niat, dan dimaafkan 

mendahulukan niat sebelum mengerjakan sesuatu dengan waktu yang 

singkat, jika ada orang yang duduk untuk berwud{u dan dia niat berwud{u, 

kemudian datang pelayanan membawa teko dan menuangkan pada 

tangannya dan setelahnya tidak berniat maka syah wud{unya, karena tidak 

pisah lama antara wud{u dengan niat. Seperti keterangan yang terdapat 

dalam Kitab Al-Fiqh „Ala Madhahibul Arba‟a karya Syekh Abdul Rahman 

Al-Jaziry berikut ini: 

 

39
 

Adapun syarat niat ada tiga macam, yaitu; Islam, tamyis, jazmu. 

Apabila ada non muslim yang berniat beribadah, maka niatnya tidak syah, 

begitu juga niat anak kecil yang belum tamyisdan tidak mengerti makna 

Islam, seperti orang gila, adapun niat anak kecil yang mumayyis itu syah 

walaupun bimbang dalam berniat. Seperti keterangan yang terdapat dalam 

Kitab Al-Fiqh „Ala Madhahibul Arba‟a karya Syekh Abdul Rahman Al-

Jaziry berikut ini: 
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Tidak syah niat seseorang bila dalam dirinya berkata; Saya niat 

berwud{u’ jika saya telah berhadast, supaya niatnya syah harus menetapkan 

niat. Adapun yang membatalkan niat yaitu membubarkan niat di tengah-

tengah berwud{u yakni dia niat membatalkan wud{u’, dan tidak 

memperhatikannya. Adapun membubarkan niat sedang wudu‟nya telah 

sempurna, maka hal tersebut tidak membahayakan, karena wudu‟ telah 

sempurna dan benar adanya. Tidaklah batal wudu‟ seseorang, kecuali 

dengan hal-hal yang membatalkannya. Seperti keterangan yang terdapat 

dalam Kitab Al-Fiqh „Ala Madhahibul Arba‟a karya Syekh Abdul Rahman 

Al-Jaziry berikut ini: 
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2. Membasuh Muka, batas muka baik panjang ataupun lebar, yaitu batas yang 

telah disebutkan madhab Hanafi dan pengikutnya. Madhab Maliki dan 

pengikutnya berpendapat warna putih yang berada di atas pasak kedua 

telinga yang bersambung dengan kepala dari atas itu tidak wajib dibasuh, 

tetapi cukup diusap, karena warna putih tersebut termasuk bagian dari 
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kepala bukan bagian dari muka, dan yang serupa dengan itu rambut kedua 

pelipis, rambut tersebut termasuk bagian kepala bukan bagian dari muka, 

madhab Hanafi dan pengikutnya berpendapat, rambut tersebut termasuk 

muka, maka harus dibasuh (fard{u hukum membasuhnya). Seperti 

keterangan yang terdapat dalam Kitab Al-Fiqh „Ala Madhahibul Arba‟a 

karya Syekh Abdul Rahman Al-Jaziry berikut ini: 
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3. Membasuh kedua tangan serta kedua siku, mereka mewajibkan membasuh 

kerutan di ujung jari dan sesuatu yang berada di bawah kuku yang panjang 

yang menutupi ujung jari sebagaimana pendapat madhab Hanafi dan 

pengikutnya. Dan mereka berpendapat bahwa sesungguhnya kotoran kuku 

itu dimaafkan, kecuali apabila kotor dan banyak. Seperti keterangan yang 

terdapat dalam Kitab Al-Fiqh „Ala Madhahibul Arba‟a karya Syekh Abdul 

Rahman Al-Jaziry berikut ini: 
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4. Mengusap semua kepala, batas kepala mulai dari tumbuhnya rambut depan 

hingga sampai lubang pada tengkuk bagian belakang, dan termasuk di 

dalamnya rambut kedua pelipis dan warna putih yang berada di 
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belakangnya di atas pasak kedua telinga, dan begitu juga warna putih di 

atas kedua telinga yang bersambung dengan kepala. Apabila rambut kepala 

memanjang banyak atau sedikit, maka menurut pandangan mereka wajib 

diusap. Seperti keterangan yang terdapat dalam Kitab Al-Fiqh „Ala 

Madhahibul Arba‟a karya Syekh Abdul Rahman Al-Jaziry berikut ini: 
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Apabila ada seorang yang menganyam rambutnya kemudian, 

menururt mereka, dia wajib menguraikannya, dengan syarat dia 

menganyamnya menjadi tiga gulung (unting). Apabila dia menganyamnya 

dengan dua gulung atau lebih sedikit, dan anyamannya itu tebal maka dia 

wajib menguraikannya dan tidak berbahaya jika anyamannya tipis, dan 

begitu juga tidak berbahaya apabila menganyam rambut tanpa 

menggulung, baik anyamannya itu tebal ataupun tipis. Syarat menguraikan 

rambut ketika mengusap yaitu menganyamnya dengan beberapa gulung 

seperti yang dilakukan sebagian penduduk desa. Hal ini seperti keterangan 

yang terdapat dalam Kitab Al-Fiqh „Ala Madhahibul Arba‟a karya Syekh 

Abdul Rahman Al-Jaziry berikut ini: 
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 Adapun mengusap yang telah dikenal para ulama jumhur bangsa 

Mesir, tidak berbahaya mengumpulkan rambut tanpa menganyam, seperti 

halnya tidak berbahaya pula menganyam rambut tanpa menggulung. 

Menurut pandangan madhab Hanafi dan pengikutnya seperti yang telah 

diketahui bahwa cukup mengusap seperempat kepala. Seperti keterangan 

yang terdapat dalam Kitab Al-Fiqh „Ala Madhahibul Arba‟a karya Syekh 

Abdul Rahman Al-Jaziry berikut ini: 
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Menurut madhab Syafi‟i dan pengikutnya dan dalam mengusap 

kepala tidak ada batasan, mereka memberi kelapangan yang lebih luas dari 

pandangan madhab Hanafi dan pengikutnya, dibolehkan mengusap kepala 

dengan cara membasuhnya namun hal itu makruh hukumnya, karena Alloh 

SWT. perintah dengan mengusap tidak dengan membasuh, dan jika ada 

orang yang mengusap rambut kepalanya kemudian mencukurnya dia tidak 

wajib mengulangi sehingga hilang buih pada kulit. Seperti keterangan 

yang terdapat dalam Kitab Al-Fiqh „Ala Madhahibul Arba‟a karya Syekh 

Abdul Rahman Al-Jaziry berikut ini: 
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 Adapun bagian luar kedua telinga itu tidak wajib diusap karena 

keduanya bukan termasuk kepala, ini sudah disepakati para ulama Fiqh 

kecuali madhab Hambali dan pengikutnya, menurut mereka bahwa 

keduanya termasuk bagian dari kepala. Seperti keterangan yang terdapat 

dalam Kitab Al-Fiqh „Ala Madhahibul Arba‟a karya Syekh Abdul Rahman 

Al-Jaziry berikut ini: 
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5. Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Seperti pendapat yang 

telah diketahui dan telah disebutkan oleh madhab Hanafi dan pengikutnya 

bahwa sesungguhnya dua mata kaki yaitu tulang yang tampak jelas di 

bawah betis di atas telapak kaki. Bagi orang yang membasuhnya wajib 

membasuh belahan luka yang berada di dalam maupun di luar telapak 

kaki. Seperti pendapat madhab Hanafi dan pengikutnya, bahwa tidak wajib 

membasuh anggota tubuh yang terpotong semuanya. Seperti keterangan 

yang terdapat dalam Kitab Al-Fiqh „Ala Madhahibul Arba‟a karya Syekh 

Abdul Rahman Al-Jaziry berikut ini: 
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6. Muwalat (segera) yaitu harus membasuh anggota-anggota wud{u’ sebelum 

kering anggota sebelumnya pada i‟tidalul makan dan zaan dan mizaj. 

I‟tidalul makan makan yaitu ditempat yang tidak sangat panas dan tidak 

sangat dingin yang bisa mengeringkan air. I‟tidalul zaman yaitu tidak pada 

musim yang biasanya bisa mengeringkan air. I‟tidalul Mizaj yaitu tidak 

pada kebiasaan orang yang mengeringkan air dengan cepat. Dalam hal ini 

madhab Maliki dan pengikutnya berpendapat bahwa sesungguhnya wajib 

mensegerakan membasuh atau mengusap seluruh anggota wud{u’, seperti 

mengusap kepala, maka wajib mensegerakan memindah dari mengusapnya 

kepada membasuh kedua kaki. Seperti keterangan yang terdapat dalam 

Kitab Al-Fiqh „Ala Madhahibul Arba‟a karya Syekh Abdul Rahman Al-

Jaziry berikut ini: 
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 Kemudian madhab Maliki dan pengikutnya berpendapat bahwa 

syarat wajib menyegerakan dalam membasuh dan mengusap itu ada dua 

macam:  

                                                           
50
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a. Orang yang berwudu harus dalam keadaan ingat, jika dia lupa 

membasuh tangan sebelum membasuh muka, maka syah wudunya, 

tetapi apabila dia ingat wajib memperbaiki niatnya ketika 

menyempurnakan wud{u’. Karena niat yang pertama batal karena 

lupa.Seperti keterangan yang terdapat dalam Kitab Al-Fiqh „Ala 

Madhahibul Arba‟a karya Syekh Abdul Rahman Al-Jaziry berikut ini: 
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b. Lemah (tidak mampu) muwalat dan tidak mengabaikan. Seperti orang 

yang mendatangkan air dan dia yakin bahwa air tersebut mencukupi 

untuk berwudu, ternyata tidak mencukupinya, dan membutuhkan air 

untuk menyempurnakan wudunya, kemudian ia menunggu beberapa 

waktu sehingga keringlah anggota wud{u’ yang telah dibasuh, dalam 

keadaan yang semacam ini maka gugurlah kewajiban menyegerakan 

membasuh atau mengusap dan ketika datang air dia tetap dalam 

keyakinanya, dia mengusap kepalanya terus membasuh kedua kakinya 

walaupun dalam waktu yang lama.Seperti keterangan yang terdapat 

dalam Kitab Al-Fiqh „Ala Madhahibul Arba‟a karya Syekh Abdul 

Rahman Al-Jaziry berikut ini: 
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Adapun bila dia mengabaikan mulai dari pertama berwud{u, 

seperti halnya dia mendatangkan air dan dia ragu-ragu air tersebut 

cukup untuk berwud}u ataupun tidak, kemudian berlalu lama, maka 

batallah wudunya. Jika sebentar, tidaklah batal wudunya, berdasarkan 

keyakinan yang pertama. Seperti keterangan yang terdapat dalam 

Kitab Al-Fiqh „Ala Madhahibul Arba‟a karya Syekh Abdul Rahman 

Al-Jaziry berikut ini: 
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7. Menggosok anggota wud{u’, yaitu; menjelankan tangan pada anggota 

wudu‟, hukumnya fardu seperti mensela-sela rambut dan jari-jemari 

kedua tangan. Seperti keterangan yang terdapat dalam Kitab Al-Fiqh 

„Ala Madhahibul Arba‟a karya Syekh Abdul Rahman Al-Jaziry 

berikut ini: 
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Menurut madhab Maliki dan pengikutnya bahwa faroid}ul 

wud}u’ itu ada tujuh macam, yaitu ; niat, membasuh muka, membasuh 
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dua tangan sampai kedua siku, mengusap seluruh kepala, membasuh 

kedua kaki sampai kedua mata kaki, muwalat, menggosok anggota 

wud{u’. menggosok dibilang fardu, karena menurut pandangan mereka 

termasuk dalam kategori membasuh, sehingga diperintahkan agar 

menyagatkan dan menggosok termasuk kategori membasuh maknanya 

yaitu menurut madhab Maliki dan pengikutnya bahwa sesungguhnya 

membasuh itu tidak hanya menuangkan air pada badan (anggota 

wud{u’), tetapi harus dengan menggosoknya. 

 

C. Madhab Syafi’i 

Menurut madhab Syafi‟i dan pengikutnya bahwa Faroid}ul Wud}u’ itu 

ada enam macam, yaitu: 

1. Niat. Pengertian dan syarat-syaratnya, dan sisa pembahasannya tidak 

berbeda dengan apa yang telah disebutkan oleh madhab Maliki dan 

pengikutnya kecuali dua hal yaitu; madhab Maliki dan pengikutnya 

berpendapat bahwa tidak disyaratkan menyertakan niat pada waktu 

berwudu tetapi dimaafkan mendahulukan pada permulaan wudu. Adapun  

menurut madhab Syafi‟i dan pengikutnya harus menyertakan niat pada 

awal melakukan wud{u’ yaitu pada waktu membasuh muka maka wajib 

berniat pada awal membasuh bagian muka, dan jika tidak berniat maka 

batalah wud{unya. Seperti keterangan yang terdapat dalam Kitab Al-Fiqh 

„Ala Madhaihibul Arba‟a karya Syekh Abdul Rahman Al-Jaziry berikut 

ini: 
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Jika sudah berniat pada awal membasuh bagian dari muka, 

kemudian lupa tidak berniat, maka sudah cukup niat yang pertama, 

karena tidak disyaratkan terus-menerus berniat sehingga sampai selesai 

membasuh semua muka. Apabila berniat ketika membasuh dua telapak 

tangan, atau ketika berkumur, atau ketika memasukkan air ke dalam 

hidung, maka niat tidak syah karena anggota tersebut bukan bagian dari 

muka. dan apabila berniat ketika membasuh luar dari dua bibirnya waktu 

berkumur, maka niatnya sudah syah, karena bagian tersebut termasuk 

bagian dari muka. jika sengaja berniat membasuhnya karena termasuk 

bagian dari muka, maka tidak wajib mengulanginya ketika membasuh 

muka, apabila sengaja melakukan sunnah atau tidak sengaja melakukan 

sesuatu, maka yang kuat mengulangi dalam membasuh. Apabila di wajah 

ada pembedahan (operasi) yang menghalangi membasuh muka, maka 

niat dipindahkan ketika membasuh kedua dhiro‟. Seperti keterangan yang 

terdapat dalam Kitab Al-Fiqh „Ala Madhahibul Arba‟a karya Syekh 

Abdul Rahman Al-Jaziry berikut ini: 
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 Madhab Syafi‟i dan pengikutnya berpendapat bahwa pada 

umumnya tidaklah syah niat menghilangi hadas tetapi menurut madhab 

Maliki dan pengikutnya niat tersebut syah hukumnya. Adapun dengan 

orang yang berhalangan, seperti orang yang tidak bisa menahan kencing, 

dia harus niat boleh mengerjakan sholat, atau menyentuh muskhaf, dan 

lain sebagainya yang terkait dengan wud{u’, atau berniat menunaikan 

fardul wud{u’ yang demikian itu karena hadasnya tidak hilang dengan 

wud{u’. Jika niat berwudu untuk menghilangkan hadat maka hadasnya 

tidak hilang. Dan para pembuat peraturan menyuruh berwud{u, agar 

dibolehkan melaksanakan sholat atau melaksanakan pekerjaan yang 

terkait dengan bersuci.Seperti keterangan yang terdapat dalam Kitab Al-

Fiqh „Ala Madhahibul Arba‟a karya Syekh Abdul Rahman Al-Jaziry 

berikut ini: 
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2. Membasuh muka, batas muka panjang dan lebarnya seperti pendapat 

madhab Hanafi dan pengikutnya, kecuali pendapat madhab Syafi‟i bahwa 

sesungguhnya wajib membasuh apa yang ada di bawah dagu, ini 

dipisahkan dan dikerjakan oleh madhab Syafi‟i dan pengikutnya. Karena 

pengikut madhab Syafi‟i menyepakati pendapat pengikut Imam Maliki 

dan Imam Hambali, bahwa sesungguhnya jenggot yang panjang termasuk 

bagian dari wajah yang wajib dibasuh seluruhnya. Hal ini berbeda dengan 

pendapat madhab Hanafi dan pengikutnya. Seperti keterangan yang 

terdapat dalam Kitab Al-Fiqh „Ala Madhahibul Arba‟a karya Syekh 

Abdul Rahman Al-Jaziry berikut ini: 

 

58
 

Madhab Syafi‟i dan pengikutnya sependapat dengan madhab 

Hanafi, bahwa rambut yang berada pada dua pelipis dan warna putih di 

atas pasak kedua telinga itu termasuk bagian dari muka, maka wajib 

dibasuh, hal ini berbeda dengan pendapat Imam Maliki dan Imam 

Hambali. Seperti keterangan yang terdapat dalam Kitab Al-Fiqh „Ala 

Madhahibul Arba‟a karya Syekh Abdul Rahman Al-Jaziry berikut ini: 
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Adapun mensela-sela jenggot bahwa madhab Syafi‟i beserta 

pengikutnya sepakat dengan para Imam Madhab yang lain, jika jenggot itu 

tipis sekira orang bisa melihat kulit muka yang berada di bawahnya, maka 

wajib mensela-selanya agar supaya air bisa sampai pada kulit, dan jika 

lebat, maka wajib membasuhnya luarnya saja dan mensela-selanya 

menjadi sunnah hukumnya. Menurut madhab Maliki tidak wajib mensela-

sela jenggot yang lebat, cukup menggerakkan tangan agar air bisa masuk 

di dalam sela-sela jenggot, walaupun air tersebut tidak sampai pada kulit 

mensela-sela itu tidak menjadi wajib. Seperti keterangan yang terdapat 

dalam Kitab Al-Fiqh „Ala Madhahibul Arba‟a karya Syekh Abdul Rahman 

Al-Jaziry berikut ini: 
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Para Imam madhab sepakat bahwa wajib mensela-sela rambut yang 

tipis, dan air bisa menembus kulit. Adapun rambut jenggot yang lebat 

menurut tiga Imam Madhab cukup di basuh luarnya saja, dan pengikut 

Imam Maliki menambahkan agar menggerakkannya dengan tangan, tidak 

bermaksud menyampaikan air pada kulit tapi untuk membasuh rambut 
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yang mungkin mudah dibasuh selain itu salah.Seperti keterangan yang 

terdapat dalam Kitab Al-Fiqh „Ala Madhahibul Arba‟a karya Syekh Abdul 

Rahman Al-Jaziry berikut ini: 
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3. Membasuh kedua tangan sampai kedua siku, madhab Syafi‟i dan madhab 

Hanafi sepakat terhadap penjelasan terdahulu. Kecuali kotoran yang ada 

di bawah kuku, jika menghalang sampainya air pada kulit yang menyatu 

dengan kotoran pada jari wajib dibersihkan, tetapi dimaafkan bagi pekerja 

yang tidak bisa terhindar dari lumpur dengan syarat lumpur tersebut tidak 

banyak dan tidak menutupi ujung jari. Seperti keterangan yang terdapat 

dalam Kitab Al-Fiqh „Ala Madhahibul Arba‟a karya Syekh Abdul 

Rahman Al-Jaziry berikut ini: 
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4. Mengusap sebagian dari kepala walaupun sedikit, cukup dengan 

mempercikkan air pada bagian kepala. Apabila pada kepalanya ada 

rambut maka syah dengan mengusap sebagiannya. Apabila rambut 

memanjang sehingga turun dari kepala maka tidak cukup mengusap 

bagian rambut yang memanjang dari kepala tersebut, sehingga dia 
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mengumpulkannya dan melipatnya di atas kepala. Seperti keterangan 

yang terdapat dalam Kitab Al-Fiqh „Ala Madhahibul Arba‟a karya Syekh 

Abdul Rahman Al-Jaziry berikut ini: 
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Menurut mereka wajib mengusap bagian rambut yang melekat pada 

kepala. Kemudian mereka berpendapat bahwa boleh membasuh kepala 

sebagai ganti mengusap dan tidak makruh hukumnya hal ini berbeda 

dengan pendapat yang terdahulu. Seperti keterangan yang terdapat dalam 

Kitab Al-Fiqh „Ala Madhahibul Arba‟a karya Syekh Abdul Rahman Al-

Jaziry berikut ini: 
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5. Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki, madhab Syafi‟i dan 

pengikutnya sepakat dengan madhab Hanafi dan pengikutnya dalam 

hukum mebasuh kedua kaki. Seperti keterangan yang terdapat dalam 

Kitab Al-Fiqh „Ala Madhahibul Arba‟a karya Syekh Abdul Rahman Al-

Jaziry berikut ini: 
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6. Tertib, sesuai urutan empat anggota wud{u’ yang telah disebut dalam Al-

qur‟an surat Al-Maidah ayat 6, pertama membasuh muka, kemudian 

membasuh kedua tangan sampai kedua siku, kemudian mengusap kepala, 

kemudian membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Apabila 

mendahulukan anggota yang satu kemudian mengakirkan anggota yang 

lainnya, maka batallah wudunya, dalam hal ini madhab Hambali dan 

pengikutnya telah sepakat dengan mereka, adapun menurut madhab 

Maliki dan madhab Hanafi, tertib itu sunnah bukan fardhu. Seperti 

keterangan yang terdapat dalam Kitab Al-Fiqh „Ala Madhahibul Arba‟a 

karya Syekh Abdul Rahman Al-Jaziry berikut ini: 
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Dari keterangan di atas bahwa Faroid}ul Wud}u’ menurut madhab Syafi‟i 

itu ada enam macam, yaitu; niat, membasuh muka, membasuh kedua 

tangan sampai kedua siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua 

kaki sampai kedua mata kaki, dan tertib. Seperti keterangan yang 

terdapat dalam Kitab Al-Fiqh „Ala Madhahibul Arba‟a karya Syekh 

Abdul Rahman Al-Jaziry berikut ini: 
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D. Madhab Hambali 

Menurut madhab Hambali dan pengikutnya bahwa Faroid}ul Wud}u’ itu 

ada enam macam;   

1. Membasuh muka, mereka sependapat madhab Maliki tentang batasan 

muka baik panjang maupun lebarnya, menurut mereka bahwa rambut pada 

dua pelipis dan warna putih di atas pasak kedua telinga itu termasuk kepala 

bukan bagian dari muka, maka wajib diusap dan tidak wajib dibasuh. 

Seperti keterangan yang terdapat dalam Kitab Al-Fiqh „Ala Madhahibul 

Arba‟a karya Syekh Abdul Rahman Al-Jaziry berikut ini: 
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Mereka berbeda pandangan dengan seluruh lima madhab tentang 

dalamnya mulut dan hidung, menurut bahwa keduanya termasuk muka, 

maka wajib dibasuh dengan berkumur dan memasukkan air ke dalam 

lubang hidung, begitu juga mereka berbeda pendapat dengan seluruh lima 

madhab tentang niat, menurut mereka, bahwa niat itu syarat syahnya 

wud{u’, maka jika tidak berniat tidaklah syah wudu‟nya, walaupun niat itu 

bukan termasuk faroid{ulwud{u’. Menurut pendapat madhab Maliki dan 

madhab Syafi‟i, bahwa niat adalah fardu sedangkan menurut madhab 

Hanafi bahwa niat adalah sunnah hukumnya. Seperti keterangan yang 

terdapat dalam Kitab Al-Fiqh „Ala Madhahibul Arba‟a karya Syekh Abdul 

Rahman Al-Jaziry berikut ini: 
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2. Membasuh kedua tangan sampai kedua siku, wajib membasuh tangan 

mulai dari awalnya sampai batas akhir tulang pada dhiro‟ yang tampak 

jelas, seperti apa yang telah disebutkan oleh pengikut Imam Hanafi dan 

lainnya, wajib membasuh kerutan pada jari-jemari dan membasuh bawah 

kuku yang panjang yang menutupi ujung jari, dan dimaafkan apabila ada 

kotoran pada kuku, apabila kotoran tersebut hanya sedikit. Seperti 

keterangan yang terdapat dalam Kitab Al-Fiqh „Ala Madhahibul Arba‟a 

karya Syekh Abdul Rahman Al-Jaziry berikut ini: 
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3. Mengusap semua kelapa termasuk kedua telinga wajib diusap bersama-

sama dengan mengusap kepala. Madhab Hambali dan pengikutnya sepakat 

dengan madhab Maliki dan pengikutnya tentang diperlukan mengusap 

seluruh kepala mulai dari tumbuhnya rambut sampai lubang tengkuk. Jika 

rambut kepala itu panjang kemudian sampai jatuh ke leher atau jatuh ke 

bahu maka hanya wajib mengusap rambut yang menyatu dengan kepala, 

adapun rambut yang turun tersebut tidak wajib diusap. Hal ini berbeda 

dengan madhab Maliki dan pengikutnya, menurut mereka diharuskan 
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mengusap seluruh kepala. Dan mereka berbeda pandangan lagi dengan 

madhab Maliki dan juga dengan imam madhab  yang lain tentang 

penganggapan dua telinga sebagai bagian dari kepala, maka membasuh 

kepala cukup dengan mengusapnya menurut mereka, dengan syarat 

melewatkan  tangan di atas kepala dan hal tersebut makruh hukumnya. 

Seperti keterangan yang terdapat dalam Kitab Al-Fiqh „Ala Madhahibul 

Arba‟a karya Syekh Abdul Rahman Al-Jaziry berikut ini: 
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4. Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki yaitu kedua tulang yang 

tampak di bawah betis di atas telapak kaki, dan kewajiban pada kedua kaki 

ini telah dikemukakan penjelasannya oleh madhab-madhab yang lain. 

Seperti keterangan yang terdapat dalam Kitab Al-Fiqh „Ala Madhahibul 

Arba‟a karya Syekh Abdul Rahman Al-Jaziry berikut ini: 
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5. Tertib, diwajibkan membasuh muka sebelum membasuh dua dhiro‟, dan 

membasuh dua dhiro‟ sebelum mengusap kepala, dan mengusap kepala 
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sebelum membasuh kedua kaki. Apabila berselisih dengan tertib maka 

batallah wud{unya, dan mereka sepakat atau dalam masalah ini dengan 

pengikut Imam Syafi‟i. Mereka membilang tertib itu fardhu hukumnya. 

Adapun madhab Maliki dan madhab Hanafi tertib itu sunnah hukumnya. 

Seperti keterangan yang terdapat dalam Kitab Al-Fiqh „Ala Madhahibul 

Arba‟a karya Syekh Abdul Rahman Al-Jaziry berikut ini: 
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Dan apabila membasuh kedua diro‟ sebelum mebasuh muka, 

membasuh kedua kaki sebelum membasuh kedua tangan atau yang 

semisalnya, maka wudunya syah menurut madhab Maliki, dan makruh 

menurut madhab Hanafi, dan batal menurut madhab Syafi‟i dan madhab 

Hambali. Seperti keterangan yang terdapat dalam Kitab Al-Fiqh „Ala 

Madhahibul Arba‟a karya Syekh Abdul Rahman Al-Jaziry berikut ini: 
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6. Muwalat, madhab Maliki dan pengikutnya sudah menerangkan tentang 

muwalat. Mereka mengibaratkan muwalat dengan segera, yaitu; 

memabsuh anggota wud{u’ sebelum kering anggota sebelumnya, dan telah 

diketahui penjelasan muwalat menurut madhab Maliki. Adapun menurut 
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madhab Syafi‟i dan madhab Hanafi bahwa muwalat antara anggota wud{u’ 

itu sunnah bukan fardhu, maka makruh hukumnya membasuh anggota 

wud{u’ setelah kering anggota sebelumnya, tetapi sunnah dengan segera 

membasuh kedua tangan setelah membasuh muka, kemudian segera 

mengusap kepala sebelum dirro‟nya kering. Apabila membasuh muka 

kemudian menunggu sehingga mukanya kering lalu membasuh kedua 

dhiro‟nya maka semacam ini syah wudu‟nya akan tetapi makruh 

hukumnya. Seperti keterangan yang terdapat dalam Kitab Al-Fiqh „Ala 

Madhahibul Arba‟a karya Syekh Abdul Rahman Al-Jaziry berikut ini: 
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Menurut pandangan madhab Hambali dan pengikutnya ringkasan 

fard{ulwud{u’yaitu, membasuh muka termasuk dalamnya mulut dan hidung, 

membasuh kedua tangan sampai kedua siku, mengusap kedua seluruh 

kepala termasuk kedua telinga, membasuh kedua kaki sampai kedua mata 

kaki, tertib, dan muwalat. Seperti keterangan yang terdapat dalam Kitab 

Al-Fiqh „Ala Madhahibul Arba‟a karya Syekh Abdul Rahman Al-Jaziry 

berikut ini: 
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BAB III 

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN FAROID}UL WUD}U’ 

A. Persamaan Faroid}ul Wud}u’ 

Setelah penulis mengkaji uraian yang tertulis pada Bab II penulis 

menemukan persamaan dan perbedaan Faroid}ul Wud}u’, adapun persamaannya 

adalah sebagai berikut:  

1. Membasuh muka, 

2. Membasuh kedua tangan sampai kedua siku, 

3. Mengusap kepala, 

4. Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. 

Empat hal tersebut sudah disepakati para Imam madhab, berdasarkan 

firman Alloh SWT. dalam Al-qur‟an surat Al-Maidah ayat 6 : 


…………. 

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,…”. 
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B. Perbedaan Faroid}ul Wud}u’ 

Adapun perbedaan Faroid}ul Wud}u’ persepektif madhahibul arba‟a 

adalah sebagaimana yang tertulis pada tabel berikut ini: 

No.  Masalah  Pandangan Para Imam Madhahib  

1. Bilangan 

Faroidul 

Wudu‟ 

Menurut madhab Hanafi Faroid}ul Wud}u’ ada empat 

macam :  

1. Membasuh muka,  

2. Membasuh kedua tangan sampai kedua siku, 

3. Mengusap kepala,  

4. Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. 

Pengambilan dasar hukumnya Al-Qur‟an surat Al-
Maidah Ayat 6. 

 

Menurut madhab Maliki Faroid}ul Wud}u’ada tujuh 

macam : 

1. Niat, dasar hukumnya Sabda Rosulullah SAW. 

يات 77(روا اجماعة)...... إمااأعمال بال
 

2. Membasuh muka, 

3. Membasuh kedua tangan sampai kedua siku,  

4. Mengusap semua kepala, 

5. Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki, 

6. Muwalat, 

7. Ad-dalk (Menggosok anggota wud{u’ setiap 

basuhannya). 

Pengambilan dasar hukumnya Sabda Rosulullah 

SAW. : 

 

ي ص: عن عبد اه بن زيد رضي اه ع  . م.أن ال
رو )اتى بثلث مّد فتوضأفجعل يدلك ذراعي 

78(خزمة  

 

 

 

                                                           
77

 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 1, (Lebanon, Beirut, Daar Al-Fikri 1983), 38 
78

 Ibid, 42 
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  Menurut madhab Syafi‟iFaroid}ul Wud}u’ ada enam 

macam : 

1. Niat,  

2. Membasuh muka, 

3. Membasuh kedua tangan sampai siku, 

4. Mengusap sebagian kepala,  

5. Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki, 

6. Tertib. 

Pengambilan dasar hukumnya Sabda Rosulullah 

SAW. : 

79حديث صحيح , ابدأوا ما بدأ اه ب  

 

Menurut madhab HambaliFaroid}ul Wud}u’ ada enam 

macam : 

1. Membasuh muka,  

2. Membasuh kedua tangan sampai kedua siku, 

3. Mengusap semua kepala, 

Pengambilan dasar hukumnya Sabda Rosulullah 

SAW. : 

ي ص بدأ ,  مسح رأس بيدي فأقبل هما وأدبر.م.أن ال
ب هما إى قفا م رّدما إى امكان  مقدم رأس م ذ

80روا اجماعة , اّلذى بدأ م
 

4. Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki,  

5. Tertib, 

6. Muwalat 

 

2.  Niat  1. Menurut madhab Hanafi niat adalah sunnat 

muakkadah. 

2. Menurut madhab Maliki dan Syafi‟i niat 

merupakan bagian dari Faroid}ul Wud}u’, mereka 

sependapat dalam masalah niat baik secara 

pengertian, tata cara niat, waktu, dan tempat niat, 

namun keduanya berbeda faham pada dua 

masalah yaitu pada masalah bertepatannya dengan  

 

                                                           
79

 Ibid, 39 
80

 Ibid, 38 
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  membasuh muka. Dalam madhab Syafi‟i niat 

harus diucapkan dalam hati berbarengan ketika 

membasuh muka dan jika tidak maka wudu‟ yang 

dilakukan tidak syah, sedangkan dalam madhab 

Maliki hal tersebut tidak disyaratkan dalam niat 

wudu‟, apakah harus berbarengan dengan 

membasuh muka, maupun diucapkan terlebih 

dahulu.  

3. Menurut madhab Hambali, niat merupakan  syarat 

syah wudu‟. 
 

3.  Waktu Niat  1. Menurut madhab Hanafi waktu niat ketika 

membasuh muka.  

2. Menurut madhab Maliki waktu niat pada awal 

wudu‟ (membasuh muka) dan dimaafkan 

mendahulukan niat sebelum memulai berwud{u’ 
tetapi jarak yang tercipta antara niat dan pekerjaan 

wud{u’ tetap dianggap tidak terlalu jauh dan masih 

dalam hitungan „urf atau kebiasaan. 
3. Menurut madhab Syafi‟i, waktu niat ketika awal 

membasuh bagian anggota wud{u’ (muka) dan 

syah niat wud{u’ ketika membauh bagian luar dari 

kedua bibir ketika berkumur, karena bagian 

tersebut adalah bagian dari muka. 

4. Menurut madhab Hambali waktu niat adalah 

menjelang wud{u’. 
 

4. Syarat Niat  1. Menurut madhab Maliki tidak disyaratkan 

melafalkan niat, adapun syarat-syarat niat 

menurut madhab Maliki adalah sebagaimana 

berikut : 

a. Islam, 

b. Tamyis (mampu membedakan antara 

kewajiban-kewajiban dalam agama) 

c. Jazm (menetapkan niat). 

Tidak disyaratkan pula menyertakan niat dengan 

anggota wud{u’. 
2. Menurut madhab Syafi‟i disyaratkan menyertakan 

niat dengan anggota wud{u’ dan tidak disyaratkan 

terus menerusnya niat sampaiselesai membasuh 

muka. 
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5. Batas Muka  1. Menurut madhab Hanafi batas panjang muka bagi 

orang yang tidak memiliki jenggot yaitu; mulai 

dari dari tumbuhnya rambut kepala sampai batas 

akhir dagu, dan bagi orang yang berjenggot 

panjang tidak wajib membasuh sampai batas akhir 

rambut jenggot tersebut, seedangkan batas 

lebarnya mulai dari pasak telingakanan sampai 

pasak telinga kiri. 

2. Menurut madhab Maliki, panjang dan lebarnya 

sependapat dengan madhab Hanafi kecuali bagi 

orang yang memiliki rambut jenggot yang 

panjang ia wajib membasuh sampai batas akhir 

rambut jenggot tersebut. 

3. Menurut madhab Syafi‟i sependapat dengan 

madhab Maliki kecuali bagian di bawah dagu itu 

termasuk muka maka wajib dibasuh.  

4. Menurut Madhab Hambali sependapat dengan 

madhab Maliki dan Syafi‟i kecuali lubang hidung 

dan mulut, keduanya termasuk bagian dari muka, 

maka wajib dibasuh dengan cara menghisab air ke 

dalam hidung dan dengan cara berkumur. 

 

6. Rambut pada 

kedua pelipis 

dan warna 

putih di atas 

pasak dua 

telinga 

 

1. Menurut madhab Hanafi dan Syafi‟itermasuk 

bagian dari muka, maka wajib di basuh. 

2. Menurut madhab Maliki dan Hambali bagian 

tersebut termasuk bagian daripada kepala, maka 

wajib diusap. 

 

7. Jenggot yang 

tebal/ lebat 

1. Menurut madhab Hanafi dan Hambali jenggot 

yang tebal/ lebat cukup hanya membasuh luarnya 

saja. 

2. Menurut madhab Maliki tidak wajib mensela-

selanya tetapi wajib menggerakkannya dengan 

tangan supaya air bisa masuk ke sela-sela rambut 

walaupun tidak sampai pada kulit. 

3. Menurut madhab Syafi‟i wajib membasuh luarnya 

saja dan sunnah mensela-selanya. 

 

 

 



56 

 

No.  Masalah  Pandangan Para Imam Madhahib  

8. Kuku yang 

panjang di 

bawahnya 

terdapat 

kotoran 

1. Menurut madhab Hanafi wajib menghilangi 

kotoran yang berada di bawah kuku tersebut, dan 

wajib membasuh semua kuku yang memanjang 

sampai keluar ujung jari. Sebagian dari pengikut 

madhab Hanafi berfatwa bahwa tidak berbahaya 

kotoran yang berada di bawah kedua kuku karena 

kesibukan. 

2. Menurut madhab Maliki dan Hambali mereka 

sependapat bahwa wajib membasuh tempat di 

bawah kuku tersebut yang menutupi ujung jari, 

dan dimaafkan kotoran kuku bila hanya sedikit. 

3. Menurut madhab Syafi‟i kotoran di bawah kuku 

yang menghalangi sampainya air pada kulit wajib 

dihilangkan, tetapi dimaafkan bagi pekerja yang 

tidak bisa terbebas dari lumpur atau sejenisnya 

dengan syarat hanya sedikit dan tidak menutupi 

kulit pada ujung jari. 

 

9. Mengusap 

kepala  

1. Menurut madhab Hanafi cukup mengusap 

seperempat kepala. Ukurannya selebar telapak 

tangan, boleh dari arah depan ataupun belakang 

atau arah mana saja yang dikehendaki. 

2. Menurut madhab Maliki, mengusap seluruh 

kepala, yaitu mulai tumbuhnya rambut dari depan 

sampai lubang tengkuk di belakang, termasuk 

rambut pelipis dan warna putih di atas kedua 

pasak telinga. 

3. Menurut madhab Syafi‟i cukup mengusap 

sebagian kepala walaupun sedikit. 

4. Menurut madhab Hambali mengusap seluruh 

kepala termasuk kedua telinga. 

 

10. Rambut kepala 

yang panjang  

1. Menurut madhab Maliki wajib mengusap seluruh 

rambut yang panjang. 

2. Menurut madhab Hanafi, Syafi‟i, dan Hambali 

cukup mengusap rambut yang tumbuh pada 

bagian kepala, karena tujuannya adalah mengusap 

kepala. 
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11. Tertib  1. Menurut madhab Hanafi dan Maliki bahwa tertib 

itu hukumnya sunnah, jadi syah wud{u’ sesorang 

apabila membasuh kedua tangan sebelum 

membasuh muka atau membasuh kedua kaki 

sebelum membasuh kedua tangan. 

2. Menurut madhab Syafi‟i dan Hambali tertib 

adalah termasuk Faroid}ul Wud}u’, maka dari itu 

orang yang berwud{u’ pertama kali harus 

membasuh muka, kemudian membasuh kedua 

tangan sampai kedua siku, kemudian mengusap 

kepala, kemudian membasuh kedua kaki sampai 

kedua mata kaki. Batallah wud{u’ seseorang 

apabila dia mendahulukan atau mengakhirkan 

anggota wud{u’ yang satu dengan yang lainnya. 

 

12. Muwalat 1. Menurut madhab Hambali dan Maliki bahwa 

muwalat merupakan bagian dari Faroid}ul Wud}u’. 
2. Menurut madhab Syafi‟i dan Hanafi bahwa 

muwalat adalah tidak termasuk Faroid}ul 
Wud}u’tetapi termasuk bagian dari sunnah wud{u’. 
 

13. Ad-Dalk  Menurut madhab Maliki, Ad-dalk merupakan bagian 

dari Faroid}ul Wud}u’, sedangkan menurut para 

jumhur Ulama‟ hal ini termasuk menjadi kewajiban. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari kajian secara mendalam mengenai Faroid}ul Wud}u’ dalam Kitab 

Al-Fiqh „Ala Madhahibul Arba‟a karya Syech Abdul Rahman Al-Jaziry, 

penulis dapat menyimpulkan sebagaimana berikut ini: 

1. Faroid}ul Wud}u’ pandangan Madhahibul Arba‟a 

a. Menurut madhab Hanafi Faroid}ul Wud}u’ ada empat macam :  

1) Membasuh muka,  

2) Membasuh kedua tangan sampai kedua siku, 

3) Mengusap kepala,  

4) Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. 

b. Menurut madhab Maliki Faroid}ul Wud}u’ ada tujuh macam : 

1) Niat,  

2) Membasuh muka,  

3) Membasuh kedua tangan sampai kedua siku,  

4) Mengusap semua kepala, 

5) Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki, 

6) Muwa>lat, 

7) Ad-dalk (Menggosok anggota wud{u’ setiap basuhannya). 
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c. Menurut madhab Syafi‟iFaroid}ul Wud}u’ ada enam macam : 

1) Niat,  

2) Membasuh muka,  

3) Membasuh kedua tangan sampai siku, 

4) Mengusap sebagian kepala,  

5) Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki, 

6) Tertib. 

d. Menurut madhab Hambali Faroid}ul Wud}u’ ada enam macam : 

1) Membasuh muka,  

2) Membasuh kedua tangan sampai kedua siku, 

3) Mengusap semua kepala, 

4) Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki,  

5) Tertib, 

6) Muwa>lat 

2. Persamaan dan perbedaan Faroid}ul Wud}u’ 

Para Imam Madhab sepakat bahwa anggota wudu‟ yang wajib dibasuh 

dan diusap (sebagai Faroid}ul Wud}u’), yaitu ; membasuh muka, 

membasuh kedua tangan sampai kedua siku, mengusap kepala, dan 

membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Hal ini sesuai firman 

Allah dalam Al-qur‟an surat Al-Maidah ayat 6: 


…………. 
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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,…”. 

Sedangkan mereka berbeda pandangan dalam bilangan Faroid}ul 

Wud}u’, niat, waktu niat, syarat niat, batas muka, rambut pada dua pelipis, 

dan warna putih di atas pasak kedua telinga, rambut jenggot yang lebat, 

kuku yang panjang di bawahnya terdapat kotoran, mengusap kepala, 

rambut kepala yang panjang, tertib, muwa>lat, Ad-dalk. 

 

B. Saran 

1. Kepada seluruh kaum muslimin, hendaknya menghargai terhadap 

berbagai macam bentuk perbedaan pandangan dalam masalah Fiqh, walau 

bagaimanapun masalah Fiqh adalah masalah Ijtihadiyah yang tentu tidak 

bisa terlepas dari perbedaan. Corak pemikiran para mujtahid sangat 

dipengaruhi oleh lingkungan, jaman, dan tempat mereka hidup. 

2. Penelitian (kajian) ini masih terbuka pemahaman yang lebih mendalam 

bagi para peneliti berikutnya. Karena dalam penelitian ini hanya mengkaji 

Kitab Al-Fiqh „Ala Madhahibul Arba‟a saja, merupakan salah satu dari 

beberapa kitab warisan para Ulama‟ yang kita miliki. 
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