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MUKADDIMAH 

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, yang telah 

berfirman dalam kitab-Nya (Al-Qur’an): 

اا َ ًََْم َااان ََمااا اَم َان ََمااا م اااًَ ََ َمَكَ َا َلاان ََْاََااا ََاك اااًنوؤ ََ َََُْا م َْ َم ناااَ ُم ِن َؤْم َْ ََااااك َؤََ ََوَمااك ااا َُلهن ََ اااِنَََُْافَا ََ هنممَطَكَئ
ََْ َََيمَذرنو َََْعَلهنمم َؤََإَُْمَهمم ََإَذؤََرَجعن َمهنمم َم يَ ََوَُْان مَذرنوؤَ َا َبن:ََ ؤْدَ   [211]ؤْف

“ Tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu pergi semuanya 

(ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap 

golongan di antara mereka beberapa orang untuk 

memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk 

memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah 

kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.” 

(At-Taubah: 122) 

Aku mengucapkan shalawat dan salam kepada Nabi dan 

kekasih-Nya yang terpilih, yang telah berkata dalam sabdanya 

yang shahih,  

يمَ َ]مفَقَعَُه[ هنََِفَؤْدَ  َُ هم ً ؤَيانََ َبَهََخُام ًََدَهللاَن َين ََم م

“Barangsiapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, maka 

Allah memahamkannya tentang agama.” (Muttafaqun ‘alaih) 

Anda, wahai semua orang yang terjun dalam dunia kedokteran 

adalah orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa 

Ta’ala. Sungguh kekasih Anda, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa 

sallam bersabda,  

َََْ َلكسََ ََعنهنمم َؤْ َلكَسََإََلَهللَاَتَاَعكََلَأَ ام َ َأَحبُّ
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“Manusia yang paling dicintai oleh Allah Ta’ala adalah yang 

paling bermanfaat bagi manusia lainnya.” (Silsilah as-

Shahihah. 906).  

Maka adakah orang yang lebih bermanfaat (bagi orang sakit) 

selain anda sekalian? Siapa yang lebih banyak melayani mereka 

selain anda? Siapa yang lebih banyak menolong mereka selain 

anda? Bahkan sesungguhnya pekerjaan anda adalah pekerjaan 

yang paling dicintai oleh Allah ‘Azza wa Jalla. Sesungguhnya 

kekasih anda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga telah 

bersabda, 

َ ااَ َ ََي م ََأوم ااََم  َخَنااهنَؤْمَعُماادنََعََاارَمنشم ااًنومِرَيندم ََوََجَلاارَ ن ََإََلَهللَاََعااجَل َِ ااك َِ معم َؤْم َوََأَحاابُّ

ًمبَنَ  َان ََع مهن
“Dan perbuatan yang paling dicintai oleh Allah adalah 

kebahagian yang yang dimasukkan seorang hamba ke dalam 

(hati) sesama muslim atau dia menghilangkan kesusahan dan 

kesempitan dari saudaranya sesama muslim.”  

Berapa banyak anda telah memasukkan kebahagiaan kepada 

orang-orang. Berapa banyak anda telah membangkitkan harapan 

dalam hati mereka, menorehkan senyum di bibir mereka, dan 

menyirami benih kebahagiaan di sisi mereka. Karena itu, aku 

persembahkan kepada anda sekalian wahai saudaraku tercinta 

bunga rampai ini, yang berisi pertanyaan-pertanyaan, uraian, dan 

fatwa-fatwa fiqih terkait orang-orang yang bekerja di dunia 

medis. Aku mengumpulkannya dari berbagai kitab dan sejumlah 
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referensi, dan aku menjelaskan di setiap akhir fatwa nama ulama 

yang memberi fatwa atau sumber referensinya.  

Aku telah meminta sumbangan ide kepada sejumlah ikhwan 

dan akhwat yang mulia yang bekerja di bidang ini, dari kalangan 

dokter, perawat, teknisi, atau pekerja lainnya. Mereka tidak pelit 

menyumbangkan pertanyaan yang ada di benak mereka, atau 

meminta penjelasan yang belum terjawab terkait profesi mereka 

yang mulia ini. Aku ucapkan terimakasih kepada mereka. Aku 

memohon kepada Allah Ta’ala agar menjadikan usaha mereka 

sebagai amal kebaikan dalam timbangan kebaikan mereka. 

Sesungguhnya Dialah yang berkuasa atas yang demikian itu.  

Adapun tentang pertanyaan dan fatwa, aku mencari dan 

menelusurinya di dalam kitab-kitab para ulama. Apa yang aku 

temukan aku kumpulkan dan aku rangkai kembali. Adapun yang 

tidak aku temukan, aku menanyakannya langsung kepada para 

ulama dan mufti, lalu mereka menjawabnya dengan senang hati. 

Aku memohon kepada Allah agar membalas kebaikan mereka 

dengan surga, dan semoga Allah mengumpulkan kita dan 

mereka bersama para nabi, shiddiqin, syuhada, dan orang-orang 

shalih. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.  

Aku juga menyampaikan terimakasih (secara kusus) kepada 

kepada Syaikh dan Ustadz kami, Syaikh Ahmad Ziyab 

hafizhahullah, yang telah berkenan membaca tulisan ini, 

mengoreksinya, dan menjawab sejumlah pertanyaan, juga 

kepada ustadz Dr. Husamuddin ‘Afanah yang telah berkenan 

menelaah ulang sekaligus memunculkan ide dan memberikan 
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arahan yang bagus, sekalipun waktu mereka berdua sempit dan 

kesibukan mereka banyak. Semoga Allah memperbagus keadaan 

mereka berdua dan membalas mereka dengan surga.  

Janganlah lupakan kami dalam iringan doa di saat kami tidak 

tahu. Aku memohon kepada Allah yang Maha Tinggi lagi Maha 

Agung agar memberi manfaat dengan tulisan ini kepada penulis 

dan pembacanya. Sesungguhnya Dialah yang berkuasa atas yang 

demikian itu.  

َِيََ َؤْمَعكَْ ََربَ  دنَّلِلََل ِم َؤْلَم َْ ََأ ََؤهنمم ََدعم  َوآَخًن
Ibrahim Isma’il Ghanim  

Departemen Radiologi 

Jericho Hospithal 
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THAHARAH DAN SHALAT 

 

Apakah Darah Merupakan Najis dan Membatalkan 

Wudhu? 

 

Pertanyaan:  

Apakah darah yang keluar dari tubuh manusia hukumnya 

najis? Dan apakah keluarnya darah tersebut membatalkan 

wudhu’?  

Jawab : 

Fadhilatus Syaikh Ibnu ‘Utsaimin rahimahullah menjawab:  

Darah yang keluar dari tubuh manusia apabila keluar dari dua 

jalan yaitu Qubul (kemaluan) dan Dubur (anus) maka hukumnya 

najis dan dapat membatalkan wudhu baik jumlahnya sedikit 

ataupun banyak, karena Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 

memerintahkan para wanita untuk mencuci darah haidh secara 

mutlak. Ini merupakan dalil bahwa darah haidh tersebut najis 

dan tidak ditolerir walaupun ringan. Demikian pula darah yang 

keluar dari kemaluan maupun anus hukumnya najis, tidak 

ditolerir jumlahnya. Walaupun ringan dan sedikit tetap dapat 

membatalkan wudhu.  

Adapun darah yang keluar dari tubuh yang lain, entah dari 

hidung, atau dari gigi, atau dari luka, atau yang lain, maka hal 

tersebut tidak membatalkan wudhu baik jumlahnya sedikit 
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atapun banyak. Ini merupakan pendapat yang rajih (kuat), 

bahwa sesuatu yang keluar dari badan selain dari dua jalan 

(qubul dan dubur) tidaklah membatalkan wudhu. Sama saja 

apakah itu keluar dari hidung, atau dari gigi, atau selainnya. 

Sama saja apakah jumlahnya sedikit atau banyak, karena 

sesungguhnya tidak ada dalil yang menunjukkan batalnya 

wudhu dengan hal tersebut. Pada asalnya thaharah tetap 

terpelihara sampai ada dalil yang menunjukkan kebatalannya.  

Adapun tentang najisnya darah, yang masyhur di kalangan 

para ulama bahwa darah itu hukumnya najis dan wajib 

mencucinya, namun dimaafkan bila kondisinya ringan 

(jumlahnya sangat sedikit) karena sulit untuk menghindarinya. 

Wallahu a’lam. 

Adapun Syaikh Al Albani Rahimahullah menguatkan 

pendapat bahwa darah seorang muslim adalah suci karena tidak 

ada dalil yang menunjukkan ketidaksuciannya berdasarkan 

keumuman dalil ( ُس  .”,Seorang muslim tidaklah najis“ (اْلُمْسِلُم َلا ياْنجا

Terdapat pula atsar yang menyatakan bahwa kaum muslimin 

shalat dalam keadaan mereka terluka (berdarah-darah). 

Mengambil ‘ibrah (pelajaran) dari sebuah dalil adalah apabila 

dalil tersebut shahih dari Nabi yang ma’sum Shallallahu ‘alaihi 

wa sallam. (Lihat kembali kitab Syaikh Al Albani tentang 

Fiqhussunnah dan kitab karya Muhammad Hasan Hallaq, dan 

selainnya seperti kitab-kitab karya Imam as-Syaukani, Wallahu 

a’lam)  

[Lihat Fatwa Syaikh ‘Utsaimin Jilid 11, pertanyaan ke 140] 
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***** 

Apakah Larutan yang Bercampur dengan Najis 

Membatalkan Wudhu? 

Pertanyaan:  

Saya seorang dokter bedah urologi. Pekerjaan kami 

mengharuskan kami memeriksa kantung kemih dengan 

menyemprotkan suatu cairan untuk melihat kandung kemih 

dengan sempurna. Kami memakai cairan tersebut kurang lebih 

tiga liter per jam. Yang menjadi pertanyaan saya, sesungguhnya 

baju kami, bahkan pakaian kami bagian dalam pasti terkena 

cairan yang telah terkontaminasi oleh air kencing. Apakah wajib 

mengganti pakaian ini sebelum mengerjakan shalat, atau apakah 

jika air mencapai dua qullah1 maka dianggap sudah tidak 

mengandung kotoran (tidak najis)? 

Jawab:  

Pendapat yang kuat mengenai permasalahan ini, bahwa hukum 

cairan dan larutan dalam hal najis atau tidaknya adalah sama 

seperti air. Pendapat yang kuat bahwa benda yang najis tidaklah 

mempengaruhi (kesucian) air kecuali jika jelas merubah warna, 

                                                           
1 Air dua qullah adalah air seukuran 500 rithl ‘Iraqi yang seukuran 90 mitsqal. Jika 

disetarakan dengan dua qullah sama dengan 93,75 sha’, sedangkan 1 sha’ seukuran 

2,5 atau 3 kg. Jika masa jenis air adalah 1 kg/liter, maka ukuran dua qullah adalah 

93,75 x 2,5 = 234,375 liter. Jadi, ukuran dua qullah adalah ukuran sekitar 200 liter. 

Gambaran riilnya adalah air yang terisi penuh pada bak yang berukuran 1 m x 1 m 

x 0,2 m. (http://rumaysho.com/thoharoh/problema-air-dua-qullah-924.html).  

Beberapa ulama kontemporer menghitung air dua qullah setara dengan 270 liter, 

Wallahu Ta’ala a’lam,_ pen 

http://rumaysho.com/thoharoh/problema-air-dua-qullah-924.html
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rasa, atau bau air tersebut, baik jumlah air tersebut sedikit atau 

banyak.  

Sejalan dengan pendapat ini, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah 

rahimahullah mengisyaratkan dalam Majmu’ Fatawa 21/508, 

beliau berkata, “Barangsiapa merenungi pokok ini dengan dalil-

dalil yang terkumpul padanya, beserta makna syar’i yang 

menerangkan hukum-hukum syar’i, maka jelas baginya bahwa 

inilah pendapat yang paling tepat. Sesungguhnya menyatakan air 

atau suatu cairan najis walaupun tidak berubah (warna, bau, atau 

rasanya), maka pernyataan ini jauh dari zhahir nash ataupun 

qiyas.” 

Maka berdasarkan penjelasan sebelumnya, cairan yang 

terkontaminasi oleh air kencing, apabila air kencing 

menyebabkan perubahan warna, rasa, ataupun bau cairan 

tersebut maka hukumnya najis. Jika tidak, maka tidaklah najis. 

Bila memungkinkan untuk membersihkannya, maka itu lebih 

utama. Wallahu a’lam.  

[Dr. Abdurrahman Ahmad Jar’iy, Dosen Fiqih Universitas 

Malik Khalid] 

***** 
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Apakah Hukum Alkohol?  Bolehkan Dipakai Untuk 

Berobat? 

Pertanyaan:  

Sebagian Ulama berfatwa bahwa Khamar (minuman keras) itu 

najis. Berdasarkan hal ini mereka memandang alkohol adalah 

najis. Apakah alkohol itu haram, ataukah suci sehingga boleh 

meminum, menjual, atau membelinya? Dan apakah boleh 

berobat dengan obat yang mengandung komponen najis? 

Jawab :  

Alhamdulillah, shalawat dan salam semoga senantiasa 

tercurah kepada baginda Rasulullah. Wa ba’du.  

Sesungguhnya madzhab jumhur ulama menyatakan bahwa 

khamar itu hukumnya najis. Adapun alkohol, ia adalah senyawa 

yang yang terdapat dalam khamar di samping senyawa-senyawa 

yang lain, maka hukumnya tidak bisa disamakan. Khamar 

terbentuk dari banyak senyawa, di antaranya; gula, air, dan 

senyawa-senyawa lain yang masing-masing tidak mungkin 

dihukumi najis sebelum bercampur baur membentuk khamar.  

Dari sini diketahui bahwa alkohol adalah senyawa yang suci. 

Akan tetapi tidak boleh meminumnya dalam kondisi tidak 

darurat karena alkohol dapat memabukkan atau menghilangkan 

ingatan, namun boleh menjual, membeli, atau memanfaatkannya 

dengan pemanfaatan yang mubah. Seperti halnya buah anggur, 

boleh menjual, membeli, atau memakannya, tetapi tidak boleh 

dibuat khamar.  
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Adapun berobat dengan sesuatu yang najis, terdapat 

perselisihan tentang hukumnya untuk mengobati badan secara 

fisik. Pendapat yang rajih adalah  boleh. Penyebab perselisihan 

itu adalah perbedaan memahami sabda Nabi shallallahu ‘alaihi 

wa sallam. “Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan 

ummatku pada sesuatu yang diharamkan.” Karena hadits ini 

datang dalam bentuk larangan untuk berobat dengan meminum 

khamar, maka sebagian ulama menghubungkan zhahir badan 

dengan batinnya, dan ini merupakan Qiyas ma’al Fariq2 

sebagaimana ditunjukkan oleh lafazh hadits, “Pada sesuatu yang 

diharamkan.”3 

[Dari website Syaikh Muhammad Hasan Ad-Dadu 

Hafizhahullah.]  

***** 

 

  

                                                           
2 Qiyas ma’al fariq adalah analogi dua kasus yang pada hakikatnya berbeda. 

Dalam ilmu fiqih qiyas ma’al fariq termasuk qiyas yang batil,_pen.  
3 Menurut Maz-hab Syafi’i, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam an-Nawawi 

dalam al-Majmu’ (9/50-51), berobat dengan benda najis selain khamar hukumnya 

boleh, dengan syarat: (1) Tidak ada obat yang berasal dari bahan yang suci yang 

dapat menggantikannya. Jika terdapat obat dari bahan yang suci maka haram 

berobat dengan benda najis, dan (2) Jika memang benda najis itu _diketahui secara 

ilmu kedokteran_ berkhasiat obat dan tidak ada obat dari bahan yang suci yang 

dapat menggantikannya_pen.  
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Bagaimana Hukum Onani Untuk Pemeriksaan Sperma ? 

Pertanyaan : 

Ada yang bertanya: Aku tahu Onani itu haram secara syar’i. 

Namun apabila seseorang ingin memeriksa air mani untuk 

mengetahui dia mandul atau tidak, apakah onani dibolehkan?  

Jawab :  

Tidak mengapa melakukan onani selama hal itu benar-benar 

dibutuhkan. Para ulama berkata (tentang onani yang tidak 

diperbolehkan); “Dan orang yang melakukan onani tanpa ada 

kebutuhan ataupun udzur.” Adapun melakukan onani seperti ini  

karena ada kebutuhan, yaitu mengeluarkan mani untuk 

mengetahui penyakit yang menyebabkan seseorang tidak bisa 

memiliki anak. Mungkin saja penyakit itu berasal dari dirinya 

atau dari istrinya. Maka dalam kondisi seperti ini, tidak mengapa 

melakukan onani.  

[Selesai dari fatwa Syaikh Abdullah bin Humaid, hal 271].  

Tahukah Anda! 

Barangsiapa berwudhu lalu ia memperbagus wudhunya, maka 

seluruh kesalahan-kesalahannya akan keluar dari tubuhnya, 

dan ia kembali seperti pada hari ia dilahirkan oleh ibunya.  
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Apakah Muntah Membatalkan Wudhu ? 

Pertanyaan :  

Apakah muntahan makanan itu suci atau najis? Dan apakah 

muntah itu dipandang sebagai pembatal wudhu?  

Jawab :  

Dr. Husamuddin‘Afanah menjawab, “Muntah adalah 

keluarnya makanan dari lambung. Sebagian ulama dari kalangan 

mazhab Hanafy, Syafi’i, dan Hambali berpendapat bahwa 

muntahan makanan itu adalah najis. Ulama mazhab Maliki 

menyetujui pendapat ini asalkan kondisi muntahan itu telah 

berubah wujud dari makanan  yang dimakan sebelumnya, 

namun jika tidak berubah maka muntahan itu suci.  

Jumhur ulama tidak sependapat dengan pendapat di atas. 

Mereka berpendapat bahwa muntahan makanan itu suci dan 

inilah pendapat yang saya kuatkan, karena orang yang 

mengatakan muntahan makanan itu najis tidak memiliki dalil 

yang menjadi pegangan. Adapun orang-orang yang mengatakan 

bahwa muntahan makanan itu suci, mereka berpegang pada 

kaidah bahwa pada asalnya manusia itu suci sampai ada dalil 

yang memindahkannya dari keadaan suci menjadi tidak suci, 

sementara tidak ada satupun dalil yang menunjukkan muntahan 

makanan dari keadaan suci keluar menjadi najis.  

Kemudian beliau Dr. Husam menyebutkan banyak dalil yang 

dikemukakan para ulama. Beliau menutupnya dengan berkata, 

“Kesimpulannya, muntahan makanan itu suci, bukan najis, dan 
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tidak termasuk pembatal wudhu menurut pendapat terkuat dari 

pendapat-pendapat para ulama.”  

Syaikh Ibnu ‘Utsaimin berkata ketika menjelaskan bahwa 

bahwa muntah itu tidaklah membatalkan wudhu, “Sesuatu yang 

keluar selain dari dua jalan (qubul/kemaluan dan dubur/anus) 

tidaklah membatalkan wudhu,  baik jumlahnya sedikit atau 

banyak, kecuali jika berupa urin (air kencing) atau feses (tahi).  

Kaidah asal adalah suci, maka barangsiapa yang menyatakan 

sesuatu yang bertentangan dengan kaidah asal maka dia harus 

mendatangkan dalil. Sungguh telah tetap bahwa manusia itu suci 

berdasarkan konsekuensi dalil syar’i. Segala sesuatu yang telah 

tetap berdasarkan konsekuensi dalil syar’i maka tidak mungkin 

dihapus kecuali dengan dalil syar’i juga, dan kita tidak keluar 

dari apa yang ditunjukkan oleh Kitabullah (Al-Qur’an) dan 

Sunnah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam karena kita 

adalah orang-orang yang beribadah sesuai dengan syari’at, 

bukan dengan hawa nafsu kita. Maka kita tidak boleh 

mewajibkan hamba-hamba Allah untuk berthaharah (bersuci) 

yang tidak wajib mereka lakukan, dan kita tidak boleh juga 

menghapus dari mereka thaharah yang wajib mereka lakukan.  

Apabila ada yang berkata, “Sesungguhnya telah datang 

riwayat bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam muntah 

kemudian beliau berwudhu?” Kita katakan, “Hadits ini 

didha’ifkan (dihukumi lemah) oleh mayoritas ulama.” 

Kemudian kita katakan, “Sesungguhnya ini adalah sebatas 

perbuatan, dan perbuatan saja tidaklah menunjukkan suatu 
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kewajiban karena tidak ada perintah untuk melakukannya. 

Kemudian hal ini juga bertentangan dengan sebuah hadits 

sekalipun derajatnya dha’if (lemah), “Sesungguhnya Nabi 

Shallallahu ‘alaihi wa sallam berbekam kemudian beliau shalat 

tanpa berwudhu.” Hal ini menunjukkan bahwa wudhu Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam selepas muntah tidaklah wajib. 

 Pendapat ini merupakan pendapat yang rajih (kuat), bahwa 

apa yang keluar dari tubuh tidaklah membatalkan wudhu 

sekalipun jumlahnya banyak, apakah itu muntahan makanan, 

lendir, darah, cairan luka, atau yang lain kecuali air kencing atau 

feses. Apabila dibuatkan saluran pada bagian tubuh agar feses 

atau kencing itu bisa dikeluarkan (seperti pada kolonostomi_ed), 

maka wudhu bisa batal dengan keluarnya feses atau kencing dari 

saluran tersebut.” [Fatawa Thaharah, hal 198].   

Syaikh Abdurrahman as-Sa’di berkata, “Yang benar adalah 

bahwasanya darah, muntah, dan sejenisnya tidaklah 

membatalkan wudhu, baik jumlahnya sedikit atau banyak, 

karena tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa hal tersebut 

membatalkan wudhu, dan pada asalnya thaharah tetap 

terpelihara. 

Adapun hadits, “Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa 

sallam muntah lalu beliau berwudhu.” Maksud yang 

ditunjukkan oleh hadits tersebut adalah disunnahkan berwudhu 

karena keluarnya muntah. Sebatas perbuatan saja tanpa disertai 

perintah untuk melakukannya menunjukkan perbuatan tersebut 

disunnahkan.” [Ghayatul Maram: 2/26] 
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[Yas-aluunak, ustadz. Dr. Husamuddin Afanah Hafizhahullah, 

8/11] 

***** 

 

Bagaimana Cara Berwudhu Bagi Orang Sakit yang Lemah 

Kondisi Fisiknya? 

Pertanyaan : 

Seseorang bertanya, “Bagaimana cara berwudhu bagi orang 

sakit yang lemah kondisi fisiknya?” 

Jawab :  

Sesungguhnya agama Islam dibangun di atas kemudahan, 

keringanan, dan menghilangkan kesulitan.  

ًَجَ  ََح يَ ََم م ََ َؤْدَ  َ[87]ؤْلج:ََ َوَمكََجَعَ ََعََُم نمم
“Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam 

agama suatu kesusahan.” (Al-Hajj: 78) 

ًََ ًَيدنََب نمنَؤْمعنشم ََوَكَين ًَ َب نمنَؤْمُنشم ًَيدنَؤّلِلَلَن ًة:ََين  [271]ؤُُْ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki 

kesukaran bagimu.” (Al-Baqarah: 185) 

Berdasarkan ayat di atas, maka orang sakit bersuci sesuai 

kemampuannya. Apabila mampu bersuci dengan sempurna 

maka hendaklah dia melakukanya dan ini sangatlah baik, namun 

apabila tidak, maka sesuai kemampuannya. Apabila dia tidak 
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mampu berwudhu seorang diri maka bisa dibantu orang lain. Dia 

harus mensucikan badannya dari semua najis dan shalat dengan 

pakain yang suci. Apabila dia tidak mampu (shalat dengan 

sempurna) maka shalatlah sesuai keadaannya, dan shalatnya itu 

sah. Demikian pula dengan tempat shalat, apabila dia mampu 

membersihkan tempat shalatnya maka hendaklah dia 

melakukannya, namun apabila tidak mampu maka shalatlah di 

tempat tersebut. Tidak boleh seorang yang sakit menunda-nunda 

shalat dari waktunya dengan alasan kesulitan bersuci, namun 

hendaklah dia bersuci sesuai kemampuannya kemudian shalat 

pada waktunya sekalipun badan atau pakaiannya masih terdapat 

najis disebabkan dia tidak mampu membersihkannya, 

[Website Dr. Husamuddin ‘Afanah (Yas-aluunak)] 

***** 

 

Bagaimana Cara Tayammum ? 

Pertanyaan : 

Seseorang bertanya: Pasien di rumah sakit tidak bisa 

menggunakan air untuk berwudhu karena dokter melarangnya, 

bagaimana caranya bertayammum?  
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Jawaban:  

Allah Ta’ala berfirman,  

ًَؤَْاااَقَََيَأَياُّ َِ ََإََلَؤْم ََوأَيماااَدَي نمم ََه نمم ااا َؤَونجن َمَشاااَن َْك ََإََلَؤْسَلاااَاَةَ ااافنمم ِم َؤََإَذؤَ ن َهاااكَؤَلاااَذيَ َآَم نااا
ََمًمَ ارَأََ افنمم َان ام ْم ًنوؤََوَإ فنممَجن انُ اكََْاكطَلهَل َان ام ْم ََوَإ َ ََإََلَؤْمَ عمَُايم ََوَأرمجنََ نمم َؤََبًنءنوَ  نمم ََوؤممَشحن وم

ً َأََ ََ َؤََعََاارََ اا اا ِن َِل اادنوؤََمااكء ََْافَاَُ َََ َ اافنمنَؤْ َ َشااكَءََْاََاامم ََكَمشم ََمااَ َؤْمأَااكَئَمََأوم ََجااكَءََأَحااِدََماا م نمم وم
َ ًَج  ََحاا ََماا م َعااَ ََعََااُم نمم ْم ََُْ ًَياادنَؤّلِلَلَن ََم مااهنََمااكَين ََوأَيمااَدي نمم ََه نمم اا َنجن َؤََب َشااحن ؤَطََُ ُ ااكََْكمم َصااَعُد 

ًَانمَم ًَيدنََُْنَطهَ  َين ََََْوََْ  م ًنو ََت م ن َََْعَل نمم َفهنََعََُم نمم َِ  [6]ؤملكئدة:َََوَُْنَفمَلَ َعم

“Wahai 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, dan jika kamu junub maka 

mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau 

kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh 

perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka 

bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah 

mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak 

menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan 

menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur” 

(Al-Maidah: 6) 

Apabila seorang muslim memiliki udzur untuk tidak 

menggunakan air karena ada sebab yang membolehkan untuk 

bertayammum, maka hendaklah dia bertayammum. Pada 

dasarnya, bertayammum adalah dengan menggunakan tanah 
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yang baik (suci) sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas. 

Pasien ini harus bertayammum dengan tanah apabila dia mampu 

mendapatkan tanah, apakah dia sendiri mampu mencari tanah 

atau ada orang yang membawakan tanah untuknya. Apabila 

tidak mampu mendapatkan tanah, hendaklah dia bertayammum 

dengan permukaan bumi yang suci, dan apabila tidak mampu 

juga hendaklah dia bertayammum (dengan debu) di permukaan 

tempat tidurnya. Allah Ta’ala berfirman,  

َفَطعمفنمَم َؤَؤّلِلَلَََمكَؤ م ُن  [26]ؤْفأكب :َََْكتاَل

“Maka bertakwalah kepada Allah sebatas kemampuan 

kalian.” (At-Taghabun: 16).  

Pendapat yang kuat mengenai tayammum adalah tayammum 

itu dilakukakan dengan satu kali tepukan pada permukaan tanah 

menggunakan kedua telapak tangan, kemudian mengusap kepala 

dan kedua tapak tangan, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu 

‘alaihi wa sallam kepada Ammar, 

ًََبَبََُاا اا ََت م ْم ََأ َْ ُماا ََ ََي م َْ ََاااك َااك ََوَََإَّنَل َْ َهاا ااكََوجم َِ ََمَشاامنََ َ ًمبَن ََوؤَحااَدة ََتنََل َرمَضََ اا َؤْم َْ َديم
َ]روؤهَؤُْخكريَوَمشَم[ َْ ُم ََل   َا

“Sesungguhnya sudah cukup bagimu menepuk tanah dengan 

kedua tanganmu sekali tepukan, kemudian dengan kedua 

tanganmu itu engkau mengusap wajah dan kedua tapak 

tanganmu.” (HR. Bukhari dan Muslim).  

Dr. Husamuddin ‘Afanah Hafizhahullah. 
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Petunjuk Nabi tercinta shallallahu ‘alaihi wa sallam :  

Barangsiapa melihat orang yang sedang ditimpa musibah 

kemudian berkata,  

ََعكَْكِنمَِمَلكَ دنَّلِلََؤَلَذيم ِم ََؤْلَم َ ُما  َم ََخَََقَتَا َؤبامَفَاَكََبَه،ََوَْ َلَََِنمَِمَل م
“Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari 

musibah yang menimpamu dan melebihkan aku atas kebanyakan 

makhluk yang Dia ciptakan dengan sebenar-benar kelebihan”, 

maka musibah tersebut tidak akan menimpa dirinya.  

 

Cara Berwudhu Jika Terpasang Gips 

Pertanyaan : 

Ada yang bertanya: Seseorang yang tangannya fraktur dan 

dipasangkan gips, bagaimanakah dia bersuci ketika berwudhu 

dan mandi junub?  

Jawaban:  

Apabila seorang muslim memilik udzur (alasan syar’i) untuk 

tidak membasuh sebagian anggota badannya karena bagian 

tersebut cidera dan dilindungi dengan gips atau karena ada luka 

yang dilapisi obat/perban, sementara dokter melarangnya 

menggunakan air, atau tidak boleh terkena benda panas, atau 

yang lain, maka disyariatkan baginya mengusap  gips atau 

perban tersebut tanpa membasuhnya dengan air. Hal ini 
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dinamakan oleh para ulama dengan “al-Mas-hu ‘alal ‘ashaa-ib 

wal Jabaa-ir (mengusap di atas perban dan bidai).  

Perban dan pelindung tulang (misalnya gips atau bidai) 

terkadang butuh dilepas pada waktu-waktu tertentu sesuai 

kondisi luka atau fraktur. Seorang muslim pada saat itu butuh 

untuk bersuci, baik berwudhu ataupun mandi. Agama Islam 

datang membawa kemudahan bagi manusia, maka Islam 

mensyari’atkan mengusap perban ataupun gips/bidai untuk 

menghilangkan penderitaan dan rasa sakit dari manusia, karena 

melepas perban atau gips/bidai akan memberatkan dan berisiko 

bagi orang yang sakit.   

Di antara dalil yang menunjukkan disyariatkannya mengusap 

perban dan gips/bidai adalah atsar yang diriwayatkan dari Ibnu 

Umar Radhiyallahu ‘anhuma bahwa beliau berkata, 

“Barangsiapa terluka dan dibalut dengan kain, maka dia wajib 

berwhudu dan mengusap di atas balutan tersebut serta 

membasuh di sekitar balutan.” (Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, 

beliau berkata, perkataan ini shahih dari Ibnu Umar, Sunan al-

Baihaqi 1/228). 

Mayoritas ulama dari kalangan empat mazhab berpendapat 

tentang disyaritakannya mengusap perban dan pelindung tulang. 

Al-Baihaqi meriwayatkan dari beberapa Tabi’in terkemuka 

tentang bolehnya mengusap perban luka dan pelindung tulang, 

di antaranya ‘Ubaid bin  ‘Umair, Thawus, Hasan al-Bashri, dan 

Ibrahim an-Nakhai’i. Mengusap perban dan gips/bidai 
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hukumnya wajib, tidak sah wudhu ataupun mandi seseorang 

tanpa melakukannya dengan beberapa syarat berikut ini:  

1. Bila anggota tubuh yang dibungkus perban ataupun gips/bidai 

berbahaya bila dibasuh, yang mana dikhawatirkan jika 

dibasuh sakitnya akan bertambah atau proses 

penyembuhannya menjadi lama.  

2. Perban ataupun gips/bidai tidak menutupi bagian tubuh yang 

sehat terkecuali bila tidak bisa dihindari, dan ini lumrah  

untuk gips/bidai karena tak bisa dihindari akan menutupi 

sebagian tubuh yang sehat di sekitar area yang yang fraktur 

guna menguatkan gips/bidai tersebut agar tidak terlepas.  

Namun apabila gips/bidai melewati batas fraktur dan 

menutupi bagian yang sehat tanpa ada keperluan, maka wajib 

melepasnya dari bagian yang sehat untuk dibasuh. Tidak sah 

mengusapnya saja apabila melepasnya tidak membahayakan 

orang yang sakit. Sifat thaharah orang yang mengalami 

fraktur ataupun terluka adalah membasuh bagian tubuh yang 

sehat dan mengusap pembalut yang menutupi luka/fraktur, 

wajib mengusap seluruh bagian gips/bidai berdasarkan 

pendapat mayoritas ulama fiqih. Berikut ini beberapa hukum 

seputar mengusap perban ataupun gips/bidai:  

 Mengusap perban ataupun gips/bidai tidak dibatasi 

waktunya, bahkan boleh mengusapnya kapan saja selama 

dibutuhkan. Sebagai contoh, seseorang yang mengalami 

fraktur perlu dipasangkan gips selama sebulan atau dua 

bulan, maka selama itu dia boleh mengusap gips tersebut, 
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berbeda dengan mengusap kedua khuf (sepatu) dan kaus 

kaki. Mengusap sepatu dan kaus kaki adalah selama satu 

hari satu malam bagi orang yang mukim dan selama tiga 

hari tiga malam bagi orang yang musafir. Artinya, 

mengusap perban atau penutup luka dibatasi sampai 

sembuh, tidak dengan hari.   

 Tidak disyaratkan orang yang akan diperban atau 

dipasangkan gips untuk bersuci terlebih dahulu 

berdasarkan pendapat yang paling rajih (kuat) dari para 

ulama, dikarenakan hal tersebut menyulitkan dan 

memberatkan. Seseorang bisa mendapat hadats (kondisi 

tidak suci) secara tiba-tiba, lalu dilarikan ke rumah sakit 

dan dipasangkan gips, dan tidak mungkin dia bersuci 

sebelumnya.  

 Mengusap perban atau gips/bidai dapat dilakukan saat 

berwudhu ataupun mandi, berbeda dengan mengusap 

sepatu, hanya boleh dilakukan saat berwudhu saja.  

 Tidak diperbolehkan mengusap perban ataupun gips/bidai 

apabila telah sembuh dari luka ataupun fraktur, karena 

mengusap itu sendiri adalah rukhsah (keringanan) 

dikarenakan adanya udzur. Apabila udzurnya  telah hilang 

maka batallah rukhsah tersebut.  

 Apabila seseorang telah mengusap perban atau gips/bidai 

kemudian melepasnya karena telah sembuh maka 

thararahnya tidak batal, karena thararah tersebut telah 

sempurna secara syar’i.  
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***** 

 

Apakah Najis yang Mengenai Pakaian Membatalkan 

Wudhu? 

 

Pertanyaan : 

Ada yang bertanya: Kami perawat perempuan terkadang harus 

mengganti pakaian pasien –yang belum baligh- , terkadang kami 

terkena najis (kotoran ) padahal kami dalam kondisi suci (telah 

berwudhu), apakah pekerjaan kami ini membatalkan wadhu 

kami? Berilah kami penjelasan, semoga Allah memberikan 

ganjaran pahala kepada anda.  

Jawaban:  

Hal tersebut tidak membatalkan wudhu karena tidak terdapat 

pembatal wudhu. Dia cukup membersihkan dan membasuh 

bagian yang terkena najis. Apabila kedua tangannya menyentuh 

najis maka dia harus mencuci tangan untuk menghilangkan najis 

tersebut, bukan untuk menghilangkan hadats. Apabila najis  

mengenai pakaian atau badan perawat, maka dia harus mencuci 

badan atau pakaian yang terkena najis tersebut. Begitu juga 

hukum najis yang mengenai kedua tangannya, apakah itu air 

seni, tahi, darah, khamar, atau yang semisal. Dia cukup mencuci 

bagian yang terkena najis, dan hal tersebut tidaklah 

membatalkan wudhunya.  

[Fatawa Syar’iyyah fii Masa-ilit Tibbiyah, Juz 2, soal no: 176] 
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***** 

 

Apakah Memandikan Jenazah Membatalkan Wudhu? 

Pertanyaan:  

Apakah memandikan jenazah membatalkan wudhu?  

Jawaban:  

Syaikh Ibnu Baz rahimahullah berkata dalam kitab beliau ‘ad-

Duruusul Muhimmah li ‘ammatil Ummah’ (Pelajaran Penting 

bagi masyarakat umum), “Peringatan penting: Adapun 

memandikan jenazah, maka yang benar adalah tidak 

membatalkan wudhu dan inilah pendapat mayoritas ulama, 

karena tidak ada dalil yang menunjukan hal tersebut. Namun 

apabila tangan orang yang memandikan menyentuh kemaluan 

jenazah tanpa pelindung maka dia wajib berwudhu.“ 

Syaikh Ibnu ‘Utsaimin rahimahullah berkata, “Memandikan 

jenazah tidaklah membatalkan wudhu. Demikian itu karena 

batalnya wudhu butuh dalil syar’i. Batalnya wudhu harus 

ditetapkan dengan dali syar’i, sementara tidak ada dalil yang 

menyatakan bahwa memandikan jenazah membatalkan wudhu. 

Oleh karena itu, kita wajib meneliti permasalahan pembatal 

wudhu. Kita tidak boleh lancang mengatakan bahwa ini 

membatalkan wudhu kecuali jika kita menemukan dalil yang 

jelas sebagai hujjah bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta’ala.  

Adapun hadits, “Barangsiapa memandikan jenazah maka 

hendaklah dia mandi, dan barangsiapa membawa jenazah 
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hendaklah dia berwudhu,” Hadits ini dha’if. Sebaliknya shahih 

dari Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhu beliau berkata, “Tidak ada 

(tidak wajib) mandi bagi kalian apabila kalian memandikan 

jenazah orang yang meninggal dunia di antara kalian.“ Yang 

disunnahkan adalah mandi  bagi orang yang telah memandikan 

jenazah, dan mandi itu hukumnya tidak wajib. Inilah pendapat 

mayoritas sahabat dan orang-orang setelah mereka.  

[Majmu’ Fatawa syaikh ‘Utsaimin jilid 11, pertanyaan 147. 

Dan Shahih Fiqhussunnah 1/627] 

***** 

 

Apakah Boleh Menjamak Shalat Sebelum Operasi ? 

Pertanyaan : 

Seseorang bertanya: Apakah boleh seorang dokter menjamak 

shalat sebelum memasuki ruang operasi,  karena dia akan 

mengerjakan operasi berat dan butuh waktu lama? 

Jawaban: 

Apabila telah masuk waktu shalat, seperti shalat dzuhur 

misalnya sebelum operasi dimulai, dokter dan para asistennya 

menyadari bahwa operasi akan berlangsung sampai malam hari, 

sementara mereka tidak dapat menghentikan operasi pada waktu 

asar untuk mengerjakan shalat karena khawatir terhadap pasien, 

dan diduga kuat pasien akan meninggal bila operasi dihentikan 

di tengah-tengah, dan mereka tidak dapat saling menggantikan 

untuk shalat bergilirian karena seriusnya operasi, atau dokter 
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tersebut adalah ahli satu-satunya sehingga keberadaannya tidak 

bisa digantikan, maka (dalam kondisi seperti ini) boleh 

menjamak shalat asar bersama shalat zuhur dengan jamak 

taqdim karena ini merupakan udzur, atau ini merupakan 

pemboleh untuk menjamak shalat seperti halnya di saat hujan, 

safar, ketakutan, atau kondisi yang mencekam. Namun apabila 

diyakini bahwa operasi akan selesai sebelum malam tiba, maka 

mereka mengakhirkan shalat sampai operasi selesai. Walaupun 

waktu mereka sedikit sebelum terbenamnya matahari, namun 

mereka mendapati waktu shalat di penghujung waktu, Wallahu 

a’lam.  

[Al-‘Allamah Ibnu Jibrin Rahimahullah] 

***** 

 

Apakah Air Seni yang Keluar Lewat Kateter Membatalkan 

Wudhu? 

Pertanyaan : 

Ada yang bertanya: Pada beberapa pasien air kencing atau 

feses dikeluarkan lewat perut melalui selang kateter. Apabila air 

seni atau feses keluar lewat kateter, apakah hal tersebut 

membatalkan wudhu? Atau haruskah yang keluar dari  Qubul 

(kemaluan) dan Dubur (anus) saja yang dapat membatalkan 

wudhu? Berilah kami penjelasan, semoga Allah membalas 

kebaikan anda sekalian?  
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Jawaban: 

Keluarnya kencing ataupun feses adalah pembatal wudhu, 

baik jumlahnya sedikit atau banyak. Sama saja apakah keluar 

dari dari dua jalan (qubul dan dubur) atau dari selainnya. Kapan 

saja keluar air kencing ataupun feses maka dia harus kembali 

berwudhu, kecuali jika keluar terus-menerus dan tidak dapat 

dihentikan, maka dalam kondisi seperti ini dia diberi udzur. 

Seperti pada penderita inkontinensia (suatu penyakit dimana 

kencing atau feses tidak bisa ditahan), ketika dia berwudhu 

setelah masuk waktu shalat, maka kotoran yang keluar selama 

dia shalat tidaklah membatalkan shalatnya dikarenakan dia tidak 

bisa menahannya. Wallahu a’lam.  

[Fadhilatus-Syaikh al-‘Allamah Ibnu Jibrin Rahimahullah] 

***** 

 

 

 

 

Bolehkah Mengakhirkan Shalat Ketika Sakit ? 

Pertanyaan : 

Seseorang bertanya: Sebagian pasien mengakhirkan shalat dari 

waktunya karena mereka tidak kuat untuk bersuci atau 

menghilangkan najis, bagaimana hukumnya? 

  



Thaharah dan Shalat 

 

24 
 

Jawaban: 

Hal itu tidaklah mengapa. Sungguh Allah telah menyebutkan 

sakit di dalam ayat thaharah dan menjadikannya sebagai udzur 

yang membolehkan untuk bertayammum dikarenakan orang 

yang sakit tidak bisa menggunakan air atau dia kesulitan untuk 

bersuci. Para ulama telah menegaskan bahwa seseorang yang 

sakit boleh menjamak dua shalat, shalat dzuhur dengan shalat 

asar atau shalat magrib dengan shalat isya karena berat untuk 

berwudhu setiap waktu shalat, atau karena sangat terbebani 

untuk membersihkan najis pada setiap waktu shalat. Orang yang 

sakit boleh mengerjakan yang paling mudah, baik menjamak 

dengan jamak takdim atau dengan jamak ta’khir. Namun tidak 

boleh mengakhirkan shalat sampai keluar dari waktunya padahal 

dia mampu mengerjakan shalat tersebut pada waktunya. 

Bilamana dia mengalami sakit atau nyeri yang sangat berat 

sampai habis waktu shalat, maka wajib baginya mengqada’ 

shalatnya setelah itu. Seperti itu juga apabila dia pingsan selama 

sehari atau dua hari, maka dia mengqada’ shalatnya setelah 

sadar kembali, sebagaimana diriwayatkan bahwa suatu ketika 

Ammar bin Yasir pingsan selama tiga hari, lalu beliau 

mengqada’ shalatnya. Namun apabila dia pingsan dalam waktu 

yang cukup lama (lebih dari tiga hari), maka dia tidak wajib 

mengqada’ shalat karena diserupakan hukumnya dengan orang 

yang diangkat pena darinya (tidak dicatat amalnya, seperti anak 

kecil yang belum baligh, orang yang tertidur, dan orang gila, 

ed). Wallahu a’lam.  
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[Fadhilatus Syaikh Ibnu Jibrin Rahimahullah] 

 

 

 

Dirikanlah Shalatmu sebelum datang kematianmu. 

 

Bolehkah Bertayammum Jika Kaki Dipasang Gips ? 

Pertanyaan:  

Seorang laki-laki mengalami fraktur pada kakinya, lalu dokter 

memasangkan gips. Sudah pasti dia sangat kesulitan mendatangi 

tempat air (kamar mandi), sementara dia junub. Apakah dia 

boleh bertayammum?  

Jawaban: 

Dia wajib bersuci sebatas kemampuannya. Apabila dia 

berhasil sampai ke kamar mandi untuk membuang hajat, maka 

dia harus berwudhu dan mandi janabah dengan membasuh 

tubuhnya yang mampu dia basuh, seperti kepala, leher, 

punggung, perut, dan semisalnya, yang mana bagian-bagian ini 

jelas bisa dibasahi oleh air. Kemudian dia mengusap gips/bidai, 

yaitu gips yang menutupi kakinya. Yang diusap adalah sampai 

ujung gips. Cara mengusap gips/bidai selama hadats besar sama 

seperti pada hadats kecil. Apabila berat dan sulit baginya 

melakukan hal tersebut, maka dia boleh menggantinya dengan 
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tayammum. Tayammum dengan menepuk tanah dengan kedua 

tangan, kemudian mengusap wajah dengan kedua tapak tangan. 

(Hukumnya) sama seperti orang yang tidak kuat menggunakan 

air karena terlalu dingin atau karena alasan lain. Wallahu a’lam.  

[Fadhilatus Syaikh Ibnu Jibrin rahimahullah] 

***** 

 

Apakah Menyentuh Wanita Membatalkan Wudhu ? 

Pertanyaan : 

Ada yang bertanya: Apabila seorang dokter menyentuh wanita 

secara langsung tanpa pelindung (misalnya kain atau sarung 

tangan_ed) padahal dia telah berwudhu, apakah hal tersebut 

membatalkan wudhunya?  

Jawaban:  

Maz-hab Syafi’i berpendapat bahwa menyentuh wanita secara 

langsung tanpa pelindung dapat membatalkan wudhu. Mereka 

berargumen dengan bacaan orang yang membaca firman Allah, 

تتت  ا ) ْستتتُُُم النَِسا ما  ”.Atau kalian telah menyentuh wanita“ )أاْو َلا

Sesungguhnya kata ‘al-lamsu’ (sentuhan) memang benar 

menunjukkan arti menempelnya dua orang insan tanpa ada 

pemisah atau penghalang. Imam Ahmad berpendapat bahwa 

sentuhan itu membatalkan wudhu apabila dengan syahwat, 

karena yang bersangkutan mendapat kenikmatan saat 

bersentuhan. Namun sebagian ulama seperti Syaikhul Islam Ibnu 

Taimiyah berpendapat bahwa hal tersebut tidaklah membatalkan 
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wudhu secara mutlak, hanya saja berwudhu itu disunnahkan dan 

tidak diwajibkan. Beliau berhujjah dengan hadits Aisyah, “Nabi 

Shallallahu ‘alaihi wa sallam mencium istri-istri beliau, lalu 

beliau keluar menunaikan shalat tanpa berwdhu lagi,” Namun 

untuk lebih berhati-hati, sebaiknya berwudhu apabila dengan 

sentuhan itu dia merasakan kenikmatan syahwat.  

[Al-‘Allamah Syaikh Ibnu Jibrin Rahimahullah] 

Di dalam fatwa Lajnah Daimah 5/266: “Apabila seorang laki-

laki menyentuh wanita secara langsung tanpa pembatas, maka di 

dalamnya terdapat perbendaan pendapat di kalangan para ulama, 

apakah hal tersebut membatalkan wudhunya ataukah tidak. 

Pendapat yang paling rajih (kuat) adalah hal tersebut tidak 

membatalkan wudhu, baik sentuhan itu disertai syahwat atau 

tidak, karena Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam mencium istri-

istri beliau dan beliau tidak berwudhu lagi. Dikarenakan ini 

merupakan perkara lumrah yang sering terjadi, maka seandainya 

hal tersebut membatalkan wudhu tentu Nabi Shallallahu ‘alaihi 

wa sallam sudah menjelaskannya.”  

***** 

 

Shalat Dengan Sebagian Aurat Terbuka 

Pertanyaan : 

Seseorang bertanya: Seseorang shalat sementara auratnya 

terbuka karena penyakit di bagian pahanya. Dokter berkata, 

“Jangan tutup pahamu!” Bagaimana hukum shalatnya?  
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Jawaban : 

Fadhilatus-Syaikh Ibnu Jibrin menjawab, “Dia diberi udzur 

dengan hal tersebut apabila berbahaya bila dia membuka 

pahanya, walaupun termasuk aurat. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa 

sallam bersabda, “Jangan engkau perlihatkan pahamu, dan 

jangan pula kamu melihat paha orang hidup atau orang yang 

telah meninggal dunia.” Ini di luar shalat, maka di dalam shalat 

menutup paha lebih wajib lagi. Namun apabila hal tersebut 

membahayakannya sesuai petunjuk dokter yang benar-benar 

berilmu, maka boleh dia membuka pahanya dan shalatnya tetap 

sah karena dia mendapatkan udzur. Wallahu a’lam.“ 

***** 

 

Bolehkah Dokter Memutus Shalat Ketika Ada Panggilan ? 

Pertanyaan:  

Kami para dokter sedang shalat, kemudian kami mendengar 

suara panggilan lewat pengeras suara di rumah sakit. Apakah 

kami boleh memutus shalat kami, atau apakah kami harus 

menyelesaikannya dengan cepat? Berilah kami penjelasan, 

semoga Allah membalas kebaikan anda?  

Jawaban: 

Tidak boleh memutus shalat wajib kecuali karena ada bahaya 

yang sangat besar, atau ada musuh yang datang menyerang, atau 

ada kebakaran, atau banjir, atau ada ular dan semisalnya. 

Adapaun panggilan kepada dokter dengan menyebutkan nama-
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nama mereka, ini sesuatu yang sering terjadi dan tidak diragukan 

lagi mereka mengetahui hal tersebut karena sudah merupakan 

pekerjaan mereka sehari-hari.  

Pada umumnya panggilan tersebut tidak bersifat darurat dan 

tidak diperintahkan untuk untuk menghentikan shalat. Oleh 

karena itu mereka wajib meneruskan shalat mereka. Mereka 

boleh mempercepat shalat sewajarnya selama tidak sampai 

membatalkan shalat. Setelah itu mereka segera memenuhi 

panggilan tersebut untuk mengobati pasien, atau mengerjakan 

operasi, atau yang lain.   

[Al-Ifaadatus Syar’iyyah fii Masaa-ilittibiiyah, Juz 2] 

Syaikh Muhammad Shalih al-Munajjid berkata, “Apabila 

panggilan itu adalah kejadian besar dan sangat penting, maka 

tidak mengapa memutus shalat. Namun apabila perkaranya 

sedang-sedang saja dan memungkinkan  untuk menyusulnya, 

maka tidak boleh memutus shalat. Sebagian ulama berkata, 

“Wajib memutus shalat untuk menyelamatkan orang yang 

lengah dari kematian.” Maksudnya, seandainya anda sedang 

shalat lalu anda melihat ular berjalan menuju kaki seseorang 

yang sedang duduk sementara orang itu tidak menyadarinya, dan 

ular itu semakin mendekatinya, maka anda harus memutus 

shalat anda, lalu memberitahu orang itu agar jangan sampai 

digigit ular, yang mana gigitan ular itu dapat menyebabkan 

kematian. Atau anda melihat orang buta berjalan di depan anda 

sementara anda sedang shalat. Orang itu berjalan menuju sumur 

dan anda khawatir dia terjatuh ke dalam sumur tersebut, maka 
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anda wajib memberitahunya, dengan begitu anda telah 

menyelamatkannya dari maut sekalipun anda harus memutus 

shalat anda. Begitu juga bila terjadi kebakaran atau yang 

semisal.  

[Dari web Islam Sualun wa Jawabun]  

Syaikh Al-‘Utsaimin rahimahullah berkata dalam acara Nur 

‘alad Darbi, ringkasannya: 

Adapun shalat fardu, maka tidak boleh memutusnya kecali 

jika terdapat sesuatu yang sangat penting yang dikhawatirkan 

akan terlewatkan. Apabila memungkin memberi peringatan 

dengan membaca tasbih bagi laki-laki, atau dengan tepukan bagi 

perempuan sehingga diketahui bahwa anda sedang shalat, maka 

itu sudah cukup daripada memutus shalat. Nabi Shallallahu 

‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa (ingin) mengingatkan 

sesuatu ketika sedang shalat, maka hendaklah dia bertasbih bagi 

laki-laki dan menepuk bagi perempuan.” (Muttafaqun ‘alaih).  

Namun apabila orang yang diingatkan tidak bisa 

mendengarnya, maka tidak mengapa memutus shalat, ini khusus 

pada shalat sunnah. Adapaun pada shalat wajib, apabila itu 

merupakan perkara yang sangat penting dan sifatnya darurat 

serta ditakutkan akan terlewat, maka tidak mengapa juga 

memutus shalat, setelah itu mengulangnya lagi dari awal. 

Alhamdulillah. 

***** 
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Bolehkah Shalat Memakai Apron ? 

Pertanyaan:  

Bolehkan shalat memakai apron (celemek/ pakaian luar saat 

bekerja di rumah sakit) yang banyak digunakan oleh perawat-

perawat wanita dan tenaga medis lain? Kita tahu terkadang 

apron itu tipis dan tembus pandang. 

Jawaban:   

Allah Ta’ala berfirman,  

دَ  َْ َان َ ََمشم ََع مَد ًؤف:ََ ََيََبَِنَآَدَمَخنذنوؤَزَي َاَف نمم  [12]ؤْع
“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) 

masjid.” (al-A’raf: 31) 

Menutup aurat masuk dalam pengertian ayat ini. Kita ketahui 

bahwa menutup aurat adalah syarat sahnya shalat. Seorang 

wanita diperintahkan untuk menutup aurat ketika shalat 

sekalipun dia seorang diri di ruangan yang gelap. Bagi wanita, 

aurat yang dituntut untuk ditutupi ketika shalat adalah seluruh 

tubuhnya selain wajah dan telapak tangan (masih ada perbedaan 

pendapat mengenai telapak kaki). Dan apron ini, jika pendek 

ukurannya maka tidak boleh digunakan untuk shalat, walaupun 

perawat itu menggunakan celana dibawahnya. Demikian pula, 

tidak boleh shalat memakai apron jika apron itu tipis sehingga 

terlihat apa yang ada di bawahnya, karena tidak bisa menutupi 

aurat bila seperti ini kondisinya.  
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Maka memungkinkan bagi perawat wanita ini menaruh 

pakaian khusus untuk shalat di tempat kerjanya. Alhamdulillah 

pakaian shalat banyak ditemukan di mana-mana, harganya pun 

murah, dan mudah digunakan.  

[Syaikh Ahmad Ziyab Hafizhahullah] 

 

Akhi fillah.. Ukhti fillah.. Jangan jadikan Allah sebagai 

penonton yang paling rendah bagi dirimu!!! 

 

Apakah Menyentuh Lawan Jenis Saat Mengambil Darah 

Membatalkan Wudhu ? 

Pertanyaan:  

Apakah batal wudhu perawat (laki-laki atau perempuan) 

apabila mereka menyentuh pasien (laki-laki atau perempuan) 

saat mengambil darah? 

Jawaban: 

Pembatal wudhu adalah segala yang keluar dari dua jalan 

(qubul dan dubur) baik kencing, buang air besar, kentut, tidur 

lelap, hilang akal karena mabuk, atau pingsan, atau karena 

penyakit, juga menyentuh kemaluan yang disertai syahwat. 

Sebagian ulama menambahkan: makan daging unta. Ulama 

Syafi’i menambahkan: Menyentuh perempuan yang bukan 

mahram. Pendapat yang kuat bahwa menyentuh perempuan 

tidaklah membatalkan wudhu apabila tidak dengan syahwat. 
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Namun menyentuh perempuan yang bukan mahram adalah 

haram dengan mengenyampingkan apakah ia membatalkan 

wudhu atau tidak.4 

Keharaman menyentuh perempuan bukan mahram hilang bila 

dalam kondisi darurat. Kondisi darurat diambil seperlunya 

(jangan sedikit-sedikit darurat). Dan petugas ini- sebagaimana di 

dalam pertanyaan- tak dapat dihindari akan menyentuh pasien 

saat mengambil darah. Tidak akan mungkin dia bisa 

menghindarinya. Karena itu dia boleh menyentuh pasien dan 

wudhunya tidak batal insya Allah Ta’ala. Namun sebaiknya 

tetap diusahakan agar laki-laki mengambil darah laki-laki dan 

perempuan mengambil darah perempuan. 

[Fadhilatus Syaikh Ahmad Ziyab Hafizhahullah] 

***** 

  

                                                           
4 Samahatus Syaikh Ibnu Baz berkata, “Menyentuh wanita tidaklah membatalkan 

wudhu berdasarkan pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama, karena 

telah jelas hadits dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa beliau mencium 

istri-istri beliau kemudian beliau shalat tanpa berwudhu lagi.  

Tidak boleh seorang wanita berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan 

mahramnya. Begitu juga laki-laki tidak boleh berjabat tangan dengan wanita yang 

bukan mahramnya. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sungguh aku 

tidak berjabat tangan dengan wanita.” Juga telah telah tetap hadits dari Aisyah 

Radhiyallahu ‘anha, “Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam membaiat 

para wanita dengan ucapan saja, dan tangan beliau sedikitpun tidak menyentuh 

tangan wanita.” Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman, “Sungguh benar-benar 

telah ada bagi kalian dalam diri Rasulullah suri teladan yang baik.” (al-Ahzab: 

21) [surat kabar, tanggal 11/6/1405 H]  
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Apakah Wudhu Sah Tanpa Mengusap Kedua Telinga ? 

Pertanyaan:  

Sebagaian perawat wanita merasa berat melepas jilbab untuk 

mengusap daun telinga. Apakah wudhunya sah tanpa mengusap 

kedua telinga?  

Jawaban:  

Rukun wudhu ada empat; Membasuh wajah, membasuh kedua 

tangan sampai siku, menyapu (mengusap) kepala di mana 

telinga adalah bagian dari kepala, dan membasuh kedua telapak 

kaki sampai mata kaki. Karena itu wajib mengusap kedua daun 

telinga karena Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda 

dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, “Telinga 

termasuk bagian dari kepala.” Oleh karena itu, tidak boleh 

mengusap kepala saja tanpa mengusap kedua daun telinga. 

Maka wajib bagi perawat ini mengusap kedua daun telinga dan 

kepalanya. Wudhunya tidak sah tanpa mengusap kedua daun 

telinga. 5  

***** 

 

                                                           
5Syaikh Shalih Fauzan berkata dalam kitab Mulakhkhas al-Fiqh, “Adapun rukun-

rukun wudhu –yaitu bagian-bagiannya- ada enam. ….. yang ketiga: mengusap 

kepala seluruhnya termasuk kedua telinga, karena Allah Ta’ala berfirman,  و امسحوا

 ,Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda .(dan sapulah kepalamu) برؤسكم

“Kedua telinga termasuk bagian dari kepala.” Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu 

Majah, Daruquthni, dan selainnya. Maka tidak diperbolehkan menyapu sebagian 

kepala saja. Seperti itu juga yang dikatakan Syaikh bin Baz dan Syaikh Utsaimin 

Rahimahumallah.   
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Apa Yang Harus Dilakukan Jika Meninggalkan Shalat 

Jumat ? 

Pertanyaan:  

Apa yang dilakukan oleh seorang petugas kesehatan apabila 

tiap pagi dia harus berada di poliklinik, sementara tidak ada 

shalat jum’at di rumah sakit. Apakah makna yang benar dari 

hadits, “Barangsiapa meninggalkan shalat jum’at tiga kali, maka 

hatinya dikunci mati?”  

Jawaban:  

Hadits itu lafadznya sebagai berikut,  

َمَُهََ َعََرَ َا ََ َكَطَََُعَؤّلِلَلَن َتَاَهكونًن  َتَاًََكََثَاَثَُجنَع  َ َم م
“Barangsiapa meninggalkan shalat jum’at tiga kali karena 

meremehkannya, maka Allah akan mengunci mati hatinya.”  

Ini adalah hadits shahih yang diriwayatkan oleh penulis Kitab 

Sunan, Ahmad, Ibnu Khuzaimah al-Hakim, dan yang lain. 

Hadits ini tercantum dalam Shahihul Jami’ no. 6143. Di dalam 

hadits ini terdapat ancaman keras bagi orang yang meninggalkan 

shalat jum’at berkali-kali karena meremehkan dan malas tanpa 

udzur.  

Shalat jum’at hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki 

kecuali hamba sahaya, anak yang belum baligh, orang sakit, 

musafir, atau orang yang disamakan hukumnya dengan mereka, 

seperti tawanan dan yang lain.  
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Maka atas dasar ini, tidak boleh bagi seorang perawat yang 

bekerja di poliklinik atau di tempat lain meninggalkan shalat 

jum’at kecuali dalam kondisi darurat. Dia wajib memberi 

pengertian kepada direktur rumah sakit agar memahami 

kepentingannya. Misalnya dengan digantikan oleh orang lain 

yang tidak wajib shalat jum’at. Tidak boleh meninggalkan shalat 

jum’at jika masih boleh digantikan orang lain, dan (insya Allah) 

pasti diperbolehkan.  

[Fadhilatus Syaikh Ahmad Ziyab Hafizhahullah] 

Rabb yang Mahasuci lagi Mahatinggi berfirman,  

َتَ  َم ن ََم ََاَفكًب  َمَ َي ُم ِن ََعََرَؤْم ََاكَ تم َؤْسَلَاَة َْل  [201]ؤْ شكء:َََإ
“Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan 

waktunya atas orang-orang yang beriman” (an-Nisa: 103) 

 

Hukum Cairan Yang Keluar Dari Jalan Lahir Wanita 

Pertanyaan:  

Seorang wanita mengeluh sering keluar cairan (lendir) dari 

jalan lahir dan cukup merepotkannya karena ia harus sering-

sering berwudhu, terutama apabila berada di luar rumah –atau 

saat beraktivitas-, bagaimana hukum cairan tersebut?  

Jawaban:  

Pertama: cairan yang keluar pada wanita adalah cairan alami, 

akan tetapi pada beberapa wanita keluarnya terus-menerus. 
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Apabila cairan ini keluar terus-menerus, maka yang pertama kali 

(harus diingat) bahwa cairan ini suci karena tidak ada dalil yang 

menunjukkan bahwa ia najis.  

Para wanita pernah mengalami hal serupa pada zaman Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam dan tidak didapati riwayat Nabi 

Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan mereka untuk 

membersihkan cairan ini.  

Kedua: Tidak wajib berwudhu tatkala cairan ini keluar. 

Apabila seseorang telah berwudhu karena suatu hadats, maka 

dia tetap dalam kondisi suci dan tidak harus mengulang 

wudhunya setiap kali shalat. Namun apabila dia berwudhu lagi 

maka itu lebih utama, namun itu tidak wajib, bahkan wudhunya 

yang pertama tetap terjaga sampai ada hal yang 

membatalkannya.  

Berdasarkan hal ini, apabila seorang wanita berwudhu untuk 

shalat dzuhur dan dia tetap dalam keadaan suci karena tidak 

berhadats seperti buang air, kecing, kentut, makan daging onta, 

atau pembatal wudhu lainnya, maka dia boleh shalat asar tanpa 

berwudhu lagi, karena sesungguhnya berwudhu untuk  sesuatu 

(yakni cairan) yang tidak berhenti maka tidak ada gunanya. 

Sekalipun wanita ini berwudhu, namun cairan itu tetap saja 

keluar. Inilah pendapat yang kuat menurut saya. Tidak samar 

lagi bahwa di dalamnya terdapat kemudahan bagi kaum wanita 

selama tidak ditemukan dalil yang jelas dan terang dalam 

perkara ini.  
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Adapun hadits bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam 

memerintahkan seorang wanita yang keluar darinya darah 

istihadhah untuk berwudhu setiap kali shalat, maka para ahli 

hadits berselisih tentang lafazd (  توضتي  لكتص ةت)  “Berwudhulah 

setiap kali shalat,” apakah benar lafadz ini dari Nabi Shallallahu 

‘alaihi wa sallam atau bukan. Kemudian dalam lafadz ini 

terdapat kerancuan apabila maknanya adalah berwudhu setiap 

kali shalat tanpa mencucinya, yakni bisa berarti: Tidak wajib 

bagimu mencucinya sebagaimana aku (nabi) wajibkan 

kepadanya apabila darah haidhnya telah berhenti. 6 

[http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1701.shtml] 

                                                           
6 Teks haditsnya sebagai berikut,  

ََعكَئَ َنَ َكََْ َأََبُمَهََع م ثَاَ كََهَ كمنَبم نَعنًمَوَةََع م َمنَعكَويََن،ََحدَل ثَاَ كَأَبانَم :ََحدَل َِ َِلدنَ َك ثَاَ كَُمنَ ََحدَل :َجَجكَء ْم َِنَنتم َْكَط
ََأِبمَحنَُاُمَشََإََلَؤْ َلَبَ َ َََْاََ-صَرَهللاَعَُهَو َمََ-بَ متن َفَحكضن ًَأِةَأ م َؤمم َهللَا؛ََإِن َ َِ َم :َََيََر ن َُكَْتم َْا

َهللَاَ ََر نَِن َِ َُك ََْأدمعنَؤْسَلَاَة؟ََْا ،ََأ ًن ََعًمِق،ََوَُْمَسََبََ" :- صَرَهللاَعَُهَو َمَ-َأطمهن َْ َكََذَْ ،ََك؛ََإَّنَل ُم، 
َصََ ي َؤْدَلَم،ََتنََل َْ ََع م َمَشََيم ََْك بَاًَ ْم َََْدَعيَؤْسَلَاَة،ََوَإَذؤَأَدم َْ ََحُمَ فن ََأِبم:َجَتنََل. "ََْإَذؤَأَ امَُاََتم َِ :ََو َك َِ  َك

ًجهَؤُْخكريَ َصحُحه:َ) جَأخ ََ متن َؤْم َْ َءََذَْ يم ََيََ ََْ ن َ ََصَاة ََحَّتَل ََ َلَئيم  )117تَا
Muhammad telah mengabarkan kepada kami, beliau berkata, Abu Mu’awiyah 

mengabarkan kepada kami, Husam bin ‘Urwah mengabarkan kepada kami , dari 

bapaknya, dari Aisyah beliau berkata, “Fatimah binti Abi Hubaisy mendatangi 

Nabi Shallallahu ‘alahi wa sallam lalu berkata, “Wahai Rasulullah, aku seorang 

wanita yang mengalami istihadah dan aku tidak pernah suci,apakah aku harus 

meninggalkan shalat? Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak, 

sesungguhnya itu (berasal dari) pembuluh darah, bukan haid. Apabila haidmu 

datang, maka tinggalkanlah shalat, dan apabila telah berlalu maka cucilah darah 

dari tubuhmu, lalu shalatlah.” Beliau (perawi) berkata, ayahku berkata, 

“Kemudian berwudhulah setiap kali shalat sampai tiba waktunya.” Diriwayatkan 

oleh Imam Bukhari dalam Shahih beliau:228. –pen-  
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Fadhilatus Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin 

rahimahullah berkata, “Cairan yang keluar pada wanita ini 

apabila berasal dari aliran kencing maka hukumnya najis, 

sehingga pakaian yang terkena harus dicuci dan bisa 

membatalkan wudhu. Namun apabila tidak bisa dikontrol dan 

ditahan maka dianggap seperti inkontinensia urin. Hal tersebut 

tidak membatalkan wudhu jika cairan itu keluar pada saat 

sedang shalat atau selama rentang waktu shalat. Barangsiapa 

diuji dengan hal seperti ini, maka dia wajib berwudhu setelah 

masuk waktu, kemudian shalat di sepanjang waktunya baik 

shalat wajib maupun shalat sunnah selama wudhu tidak batal 

oleh pembatal lain.  

Adapun apabila cairan itu keluar dari jalan lahir, dan ia berupa 

lendir, tidak ada darah, tidak kuning, atau tidak keruh, dan mirip 

seperti air, maka menurut pendapat yang paling shahih cairan itu 

suci, tidak membatalkan wudhu, dan tidak perlu mencuci 

pakaian yang terkena. Sungguh para ulama telah menegaskan 

bahwa cairan (lendir) yang keluar dari kemaluan wanita adalah 

suci, karena berat untuk menjaganya dan tidak mungkin 

menghentikannya. Wallahu a’lam. [http://ibn-jebreen.com] 

Syaikh Ahmad Ziyab berkata, “Setelah menelaah dalil-dalil 

beserta sisi pendalilannya, aku katakan, “Yang paling rajih 

adalah cairan tersebut tidak membatalkan wudhu selama tidak 

ada rangsangan (syahwat).7 Wallahu Ta’ala a’lam. 

                                                           
7 Aku (Ibrahim/penulis) katakan, “Madzi adalah cairan lembut, lengket, dan tidak 

berwarna,  keluar saat ada rangsangan, misalnya bercumbu, ingat bersetubuh atau 

http://ibn-jebreen.com/
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Fadhilatus Syaikh Musthafa al-‘Adawi berkata, “Tidak ada 

dalil yang tegas dari rasul kita Muhammad Shallallahu ‘alaihi 

wa sallam  yang menyatakan bahwa cairan yang keluar dari 

kemaluan wanita dapat membatalkan wudhu. Dikarenakan tidak 

ada dalil yang sampai kepada kita maka kita tetap berpegang 

pada kaidah asal. Kita katakan, “Sesungguhnya cairan 

kewanitaan ini berbeda dengan madzi sehingga hukumnya pun 

berbeda.8  

***** 

Apakah Menyentuh Benda Najis Membatalkan Wudhu ? 

Pertanyaan:  

Apakah menyentuh benda najis membatalkan wudhu, seperti 

air kencing atau yang lain?  

Jawaban:  

Alhamdulillah pembatal wudhu sudah kita ketahui bersama, 

dan di dalamnya tidak ada disebutkan menyentuh najis. Namun 

                                                                                                                                                                                           

ingin melakukannya, melihat sesuatu yang erotis, atau yang lain. Madzi ini 

keluarnya menetes dan terkadang tidak dirasakan.  

Wadhi adalah cairan yang keluar selepas kencing, tidak lengket, kepekatannya 

sama seperti kencing namun kekeruhannya tidak sama, dan tidak berbau. Sebab 

keluarnya wadhi biasanya karena ada beban berat atau kelelahan. Wadhi ini keluar 

tanpa didahului syahwat dan terkadang merupakan penyakit pada sebagian orang.  

Pakaian yang terkana madzi atau wadhi wajib dicuci dan keduanya dapat 

membatalkan wudhu. Maka wajib berwudhu apabila madzi atau wadhi ini keluar, 

namun tidak wajib mandi. (Syarah Shahih Muslim karya Imam Nawawi, 3/213)  
8 Lihat nomor 34 fatwa Syaikh tentang hukum Thaharah wanita di, 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=audioinfo&audioid=125486 

 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=audioinfo&audioid=125486
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orang yang menyentuh najis tidak boleh mengerjakan shalat 

sebelum dia membersihkan najis tersebut.  

Syaikh Ibnu Baz pernah ditanya tentang profesi dokter yang 

mengharuskannya melihat aurat pasien atau menyentuhnya 

untuk pemeriksaan fisik. Terkadang selama operasi seorang 

dokter bedah berlumuran darah atau urin, apakah dalam kondisi 

seperti ini dia wajib mengulang wudhunya atau hanya 

disunnahkan saja?  

Syaikh menjawab, “Tidak berdosa seorang dokter laki-laki 

menyentuh aurat pasien laki-laki bila dibutuhkan, juga melihat 

auratnya untuk mengobatinya, baik itu qubul atau dubur. Dokter 

melihat dan menyentuhnya karena kebutuhan yang sifatnya 

darurat. Tidak mengapa juga seorang dokter menyentuh darah 

apabila dibutuhkan saat ada luka untuk menghentian perdarahan 

tersebut atau untuk mengetahui kondisi luka, setelah itu dia 

mencuci tangannya dari darah yang mengenainya.  Begitu juga 

wudhu tidak batal dengan menyentuh urin atau feses, namun 

apabila dia menyentuh Aurat Mughallazhah  baik qubul atau 

dubur maka wudhunya batal. Adapun menyentuh darah, atau 

urin, atau feses, atau yang lain, maka hal itu tidak membatalkan 

wudhu namun harus mencucinya. (Majmu’ Fatawa Syaikh bin 

Baz) [http://www.islam-qa.com/ar/ref/12801] 

Syaikh Ahmad Ziyab berkata, “Aku berpendapat menyentuh 

aurat qubul atau dubur membatalkan wudhu apabila disertai 

syahwat, sama saja apakah menyentuh auratnya sendiri atau 

aurat orang lain. Adapun bila tidak disertai syahwat maka 
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tidaklah membatalkan wudhu, seperti seorang ibu yang 

membersihkan kemaluan anaknya yang masih kecil saat 

memakaikan pakaian atau saat memandikannya.  

***** 

 

Apakah Boleh Seorang Petugas Mengusap Sepatu Ketika 

Wudhu ? 

Pertanyaan:  

Apakah boleh seorang petugas mengusap sepatu  (ketika 

berwudhu)? 

Jawaban : 

Pertama, hukum mengusap sepatu.  

Boleh mengusap sepatu apabila menutupi bagian yang wajib 

dibasuh, yaitu bagian yang berada di bawah mata kaki (mata 

kaki adalah tulang yang menonjol di betis paling bawah). Boleh 

juga mengusap apa yang disebut dengan sepatu boot dan sepatu-

sepatu lainnya yang menutup kedua mata kaki, karena tujuan 

dari mengusap sepatu yang datang dari nash-nash syar’i adalah 

untuk memberi keringanan bagi manusia dan untuk 

menghilangkan kesulitan. Maka pendapat yang benar 

sebagaimana yang dikuatkan oleh para ulama adalah boleh 

mengusap semua pakaian pada kaki (sepatu atau kaus kaki), 

bahkan sebagian ulama tidak memberi syarat sebagaimana yang 

aku sebutkan tadi, yakni harus menutup bagian kaki yang wajib 

dibasuh, dan pendapat ini perlu dihormati.   
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Kedua, bagaimana ciri-ciri kaus kaki yang boleh diusap, 

apakah harus tebal seperti yang terbuat dari katun, atau bolehkah 

mengusap kaus kaki yang tipis?  

Jawaban: Sesungguhnya mengusap kaus kaki sudah 

dimaklumi berasal dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan 

diriwayatkan dari mayoritas shahabat Radhiyallahu ‘anhum. 

Dan sepengetahuan saya tidak  ada riwayat dari mereka 

mengenai ciri khusus tebal tipisnya kaus yang boleh diusap. 

Pada asalnya apa-apa yang datang dari syari’at tanpa ada  

batasan tertentu maka berlaku apa adanya secara mutlak. 

Berdasarkan hal ini maka boleh mengusap kaus kaki secara 

mutlak. Hal ini dikuatkan sebuah riwayat bahwa Umar dan Ali 

Radhiyallahu ‘anhuma tentang bolehnya mengusap kaus kaki 

yang tipis. (Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam al-Majmu’ 

1/500). Kemudian, pendapat mengenai bolehnya mengusap 

semua jenis kaus kaki sesuai dengan makna rukhsah 

(keringanan) yang diinginkan dari rukhsah itu sendiri, yaitu 

memberikan keringnan dan kemudahan bagi manusia.  

Ketiga, bagaimana hukumnya apabila seseorang memakai 

kaus kaki lagi melapisi kaus kaki yang telah diusap sebelumnya. 

Apakah boleh mengusap kaus kaki yang kedua ini?  

Jawab, Apabila dia memakai kaus kaki yang kedua sebelum 

wudhunya batal maka tidak mengapa dia mengusap kaus kaki 

yang kedua. Batas waktu dihitung sejak mengusap kaus kaki 

yang pertama. 
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Keempat, bagaimana hukumnya jika dia melepas kaus kaki 

yang telah diusap ketika berwudhu, apakah wudhunya batal atau 

tidak?  

Jawab, Sesungguhnya wudhu tidaklah batal dengan melepas 

sepatu (atau kaus kaki) menurut pendapat yang rajih (kuat) dari 

para ulama selama tidak datang pembatal-pembatal wudhu. 

Inilah pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah.  

[Dr. Husamuddin ‘Afanah Hafizhahullah, Yas-aluunak: 2/8] 

***** 

 

Apakah Meninggalkan Shalat Perlu Qadha’? 

Pertanyaan:  

Aku dulu tidak pernah shalat. Sungguh Allah Ta’ala memberi 

karunia hidayah kepadaku sehingga aku menjadi orang yang 

bersemangat mengerjakan shalat. Apakah aku harus mengqada’ 

shalat-shalatku yang dahulu?  

Jawaban:  

Ketika seseorang meninggalkan shalat lalu beberapa tahun 

kemudian dia bertaubat dan menjaga shalatnya, maka dia tidak 

wajib mengqada’ shalat yang telah dia tinggalkan. Seandainya 

hal tersebut diwajibkan, maka pasti dia akan lari tidak mau 

bertaubat karena banyaknya shalat yang harus diganti. Orang 

yang bertaubat, laki-laki atau perempuan hanyalah diperintahkan 

untuk menjaga shalat di waktu-waktu berikutnya, 

memperbanyak shalat sunnah, memperbanyak  ketaatan, berbuat 
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kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah, serta takut kepada-

Nya.  

[Fatawa al-Mar’ah, Syaikh Abdullah bin Jibrin, hal 32] 
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MENUNDUKKAN PANDANGAN DAN MENJAGA 

AURAT 

 

Bolehkah Dokter Membuka Aurat Ketika Memeriksa ? 

Pertanyaan:  

Bolehkan seorang dokter membuka aurat wanita ketika 

memeriksanya?  

Jawaban:  

Alhamdulillah, shalawat dan salam semoga tercurah atas 

baginda rasulullah.  

Di antara hikmah Allah Ta’ala adalah Dia menciptakan 

manusia di atas fitrah untuk malu membuka aurat, karena 

membuka aurat akan mengundang kecemasan dan kerusakan. 

Karena itu, sesungguhnya tindak kejahatan maupun kekerasan  

yang sering ditemukan di negara-negara yang melenceng dari 

fitrahnya adalah dampak buruk yang tak bisa dihindari akibat 

perilaku tidak menutup aurat yang telah merebak di negara 

tersebut.  

Sesungguhnya menutup aurat itu wajib, namun dibolehkan 

membukanya pada beberapa kondisi yang sifatnya darurat 

(terpaksa), karena sesungguhnya semua yang haram (hanya) 

dibolehkan ketika dalam kondisi terpaksa sebagaimana yang 

difirmankan Allah Taa’la,  
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ًَرمُتنمََإَُْمهََ ََمكَؤ مطن ََإكَل ََمكََحًَلَمََعََُم نمم ََْسَلَ ََْ نمم  [221]َؤْ عكم:َََوَ دم
“Padahal Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada 

kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang 

terpaksa kamu memakannya.” (al-An’am: 119) 

Kebolehan membuka aurat ini harus memenuhi beberapa 

syarat, yaitu:  

1. Tidak ditemukan yang setara (sejenis). Termasuk kaidah 

syar’i bahwa melihat aurat sesama jenis (laki-laki dengan laki 

atau perempuan dengan perumpuan) jauh lebih ringan daripada 

melihat aurat orang yang berlawanan jenis. Pada asalnya 

hendaklah perempuan mengobati perempuan, dan laki-laki 

mengobati laki-laki. Namun ketika tidak tercapai tujuan 

pengobatan, maka boleh berpindah kepada yang berlawanan 

jenis apabila dengan hal tersebut tercapai tujuan pengobatan. 

َعََُماااَهََوََ اااَلَمَ ناااَدؤَوَيَ َان َلاااكََماااَعَؤْ َاااَبَ ََصاااَلرَهللاَن : ََ ذمََ كَْاااتم َعاااَ َؤًُّْبَاُ َاااَعَبَ ماااَتَمنَعااا
ًَمَحرَ]صحُمَؤُْخكري:َ َ[1771ؤْلم

Dari Rubayyi’ binti Mu’awwidz beliau berkata, “Kami 

bersama Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, kami mengobati 

orang-orang yang terluka.” (Shahih Bukhari: 2882) 

Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, “Hadits ini menunjukkan 

bolehnya perempuan ajnabi (bukan mahram) mengobati laki-laki 

ajnabi karena kondisi darurat.  

2. Tidak ada khalwat (berduaan). Khalwat antara laki-laki dan 

perempuan diharamkan. Adanya kebolehan melihat aurat karena 
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kebutuhan (mendesak) tidaklah serta merta membolehkan 

seseorang untuk berkhalwat.  

3.  Tidak melihat bagian tubuh lain selain yang diperlukan 

saja. Sesungguhnya sesuatu yang dibolehkan karena ada 

kebutuhan diukur berdasarkan ukuran yang seharusnya.  

Adapun orang yang sedang belajar ilmu kedokteran 

sebagaimana yang dijalani seorang dokter sebelum menjadi 

dokter, maka tidak ada perbedaan. Maka boleh bagi anda 

saudara penanya untuk melihat wanita yang butuh pengobatan 

dengan syarat-syarat yang saya sebutkan di atas; jika wanita itu 

tidak menemukan dokter laki-laki, tidak boleh berkhalwat, dan 

anda tidak boleh melihat kecuali bagian tubuh yang sakit atau 

bagian lain yang perlu dilihat. Hanya Allah yang memberi taufik 

dan petunjuk.  

[al-Ifaadatus Syar’iyyah fii Ba’dhi Masaailit Tibbiyah, Walid 

bin Rasyid as-Sa’idan] 

***** 

 

Batasan Melihat Aurat Wanita Yang Bukan Mahram 

Pertanyaan : 

Seseorang bertanya: Apakah batasan-batasan seorang dokter 

boleh melihat (aurat) wanita yang bukan mahram?  
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Jawaban:  

Perlu diketahui bahwa Islam menganjurkan untuk menjaga 

aurat dan tidak menampakkannya kecuali dalam kondisi-kondisi 

tertentu yang memang mengharuskan untuk membuka aurat.  

Demikian juga, apabila seorang wanita mengidap suatu 

penyakit dan perlu berobat, maka apabila memungkinkan 

dianjurkan agar dia pergi berobat ke dokter perempuan. Namun 

apabila tidak ditemukan dokter perempuan, atau ada halangan 

untuk mendatanginya, atau tidak ada dokter perempuan yang 

ahli untuk menangani penyakitnya, maka dia boleh mendatangi 

dokter laki-laki.  

Di sini ada beberapa kaidah yang harus diketahui ketika 

seorang dokter berinteraksi dengan pasien wanita ajnabi/bukan 

mahram, yaitu:  

Pertama; Hendaklah seorang dokter melakukan anamnesis 

dan pemeriksaan fisik ditemani oleh mahram wanita tersebut, 

atau suaminya, atau wanita yang dipercaya, karena ditakutkan 

terjadi khalwat yang dilarang oleh syari’at.  

Kedua; Hendaklah seorang dokter tidak melihat tubuh wanita 

(selain wajah dan telapak tangan) kecuali sekedar yang 

dibutuhkan untuk keperluan pengobatan. Seorang dokter harus 

menutupi tubuh pasien kecuali bagian yang akan diperiksa. 

Imam al-Ghazali rahimahullah berkata, “Kebutuhan yang 

membolehkan melihat aurat diukur sewajarnya, dimana tidak 
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sampai menyingkap tubuh yang menyebabkan rusaknya  

wibawa (kehormatan)”  

Ketiga; Apabila seoarang dokter mampu memeriksa seorang 

wanita dengan melihat saja tanpa menyentuhnya, maka ini harus 

dilakukan. Seorang dokter hendaklah menundukkan 

pandangannya dan hendaklah dia takut kepada Allah dalam 

perkara ini.  

Keempat; Seorang wanita yang butuh berobat ke dokter laki-

laki hendaklah memilih dokter yang amanah, terpercaya, serta 

agamanya bagus.  

Disebutkan disini bahwa tidak boleh seorang laki-laki 

diperiksa oleh dokter wanita kecuali jika tidak ditemukan dokter 

laki-laki. Ini benar sesuai yang ditunjukkan oleh dalil-dalil 

syar’i. Namun yang sangat disayangkan, sebagian laki-laki yang 

‘bermental wanita sakit’ berharap agar dia diobati dokter wanita 

dan memilih dokter wanita daripada dokter laki-laki. Terkadang 

sebaliknya benar, yaitu seorang wanita lebih mempercayakan 

pengobatannya kepada dokter laki-laki daripada dokter 

perempuan karena keinginan yang terkadang baik atau 

terkadang tidak baik.  

[DR. Husamuddin ‘Afanah Hafizhahullah] 

***** 

 

Apakah Definisi Khalwat Yang Diharamkan ? 
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Pertanyaan:  

Apakah definisi khalwat yang diharamkan? Apakah benar jika 

ada dua orang wanita dan satu orang laki-laki tidak disebut 

berkhalwat?  

Jawaban:  

Berkhalwat dengan wanita bukan mahram hukumnya haram, 

sekalipun keberadaan si laki-laki berasal dari keluarga dekat istri 

seperti saudara sepupu, atau dari keluarga dekat suami seperti 

saudara ipar atau sepupu suami.  

Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah 

Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,  

َهللَاَ َِ َم ااا َأَ مَساااكر :َََيََر ن اااِ ََمااا م ََرجن َِ اااك َُ ،ََْا ََُمماااًَم  ََماااَعََذيم ًَئَااان ََإكَل ًََبمم ََأَحااادنانمم َْل ََ َكَََيمَنااا
ََ]مفَقَعَُه[ َؤملََم ْن َن ِم :َؤْلَم َِ ؟ََ ك ََ ِم َأََْاًَأَيمَتَؤْلَم

“Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian berkhalwat 

dengan seorang wanita kecuali ditemani mahramnya. Seorang 

laki-laki anshar bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana 

pendapat anda tentang ipar?” Rasulullah menjawab, “Ipar 

adalah kematian.” (Muttafaqun ‘alaih) 

Berkhalwat itu haram tanpa melihat ketinggian akhlak dari 

pelakunya, baik laki-laki atau perempuan. Bahkan sekalipun 

wanita itu adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan 

sekalipun laki-laki itu adalah orang yang paling bertakwa.  
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Khalwat adalah menyendiri dengan seseorang. Bisa karena 

tidak ada orang atau karena tempatnya kosong sehingga hanya 

ada dia dan temannya berkhlawat. 

Para ulama berkata, “Khalwat antara seorang laki-laki dan 

seorang wanita tidaklah hilang (yakni tetap ada) sekalipun 

dengan keberadaan anak kecil yang belum bisa membedakan 

baik buruk, atau orang gila dan yang hilang ingatan. Khalwat 

seorang wanita dengan seorang laki-laki tetaplah ada dengan 

banyaknya jumlah laki-laki, namun khalwat itu akan hilang 

dengan banyaknya wanita. Artinya, apabila ada seorang laki-laki 

menyendiri dengan dengan dua orang wanita atau lebih maka 

tidak disebut berkhalwat. Namun sebaliknya apabila seorang 

wanita menyendiri dengan dua orang pria atau lebih maka 

termasuk khalwat yang diharamkan. Pertanyaan yang 

dilontarkan sesuai dengan contoh yang terakhir ini, maka hal itu 

tidak dianggap berkhalwat. Wallahu a’lam.  

[Syaikh Ahmad Ziyab Hafizhahullah] 

Saudaraku tercinta.. Saudariku yang mulia.. Ketahuilah! 

Sesungguhnya kebahagiaan dan kemenangan itu hanyalah 

dengan mentaati Allah dan kesuksesan itu hanyalah 

dengan keridhaan-Nya. Sesungguh Dia yang Mahasuci 

lagi Mahatinggi berfirman, “Barangsiapa mentaati Allah 

dan rasul-Nya, sungguh dia telah menang dengan 

kemenangan yang besar.” (al-Ahzab: 71) 
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Apakah Wanita Muslimah Harus Melahirkan dengan 

Dokter Wanita ? 

Pertanyaan : 

Ada yang bertanya: Apakah ada pegangan (yakni sesuatu yang 

bisa dijadikan sandaran) dari al-Qur’an maupun as-Sunnah yang 

menekankan sekaligus menganjurkan para wanita muslimah 

untuk pergi ke dokter wanita ketika bersalin, bukan ke dokter 

laki-laki? Bagaimana kalau tidak ada dokter wanita? 

Jawaban:  

Dari Al-Qur’an ada beberapa ayat, di antaranya:  

ََمااكَ ََومااَ َْانااًنوَجهن َلََوَكَيانُمااَديَ َزَي َااافَاهن َلََإكَل َأَبمَسااكرََه َلََوََيم ااَ ََماا م َم َااك ََْيَاأم ن م ُم ِن َو ناا مَََْم

ًَبمَ ََ َن اا َهااكََوْمَُ م ََم ام ََظَهااًَ َآًَبَئَهاا َل َََْفَه َلََأوم ََُْانعناا ََ َ َلََوَكَيانُمااَديَ َزَي َااافَاهن َلََإكَل ُناا ًََه َلََعََاارَجن اا ِن
َ [12،،،َ]ؤْ َ:َ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman, Hendaklah mereka 

menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan 

janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang 

biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutup 

kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan 

perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka..” 

(An-Nur: dari ayat 31) 

Di penghujung ayat ini Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,  

َزَيَ َفَه ََل َََمََمكََينمَََيََم م ََُْانعم َََه َل ًَبمَ ََِبَرمجن  َوَكََي م
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“Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui 

perhiasan yang mereka sembunyikan.”  

Allah Ta’ala berfirman tentang istri-istri Nabi Shallallahu 

‘alaihi wa sallam,  

ًنوْ ااكَ)َْاَاََ َم ََمعم َمك  َمَُاَهََمااًَِضََو انَمااَ َ َاا ااَعَؤَلااَذيََ َ َا َِ ََْاَُطم َِ َم ا َُ ََ 11ََ ااعمَ ًََبْم َْ ًم (ََو َااا
نوََلَ َكَهَََلَنَؤْم َ َتَاَُاًَُّجَؤْلم ََت ن َلََوَكَتَاَُاًَلجم  [11-11..َ]ؤْحجؤب:َ بانُن

“Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga 

berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan 

ucapkanlah Perkataan yang baik, Dan hendaklah kamu tetap di 

rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku 

seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu.” (Al-ahzab: 32-33) 

Allah Ta’ala berfirman,  

ََجَابَُاااََُه َلَََيَأََ ََمااا م َ َيََعََاااُمَه َل َمَ َيَينااادم ُم ااا ِن ََوَ َشاااكَءَؤْم َْ ََوبَاَ كتَااا َْ َزمَوؤَجااا ياَُّهاااكَؤْ َلاااَبَُّ نااا مََْ
َذيم ََ ُم ْمَ َََْاَيان ًَ َيانعم ْم َأَدمََنََأ َْ  [11]ؤْحجؤب:ََ َذَْ

“Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak 

perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka 

mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang 

demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena 

itu mereka tidak diganggu..” (Al-ahzab: 59) 

Adapun dari Sunnah, di antaranya hadits yang tertera dalam 

Shahih Bukhari dan Shahih Muslim dari Ibnu Abbas 

Radhiyallahu ‘anhuma bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa 

sallam bersabda,  
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.. ََُممًَم  َوََمَعَهكَذنوم ًََئن ََإكَل ًََبمم ََأَحدنانمم َْل ََكَََيمَنََ
“Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian berkhalwat 

dengan seorang wanita kecuali ditemani mahramnya.” (al-

Hadits) 

Di antaranya juga hadits ‘Uqbah bin Amir radhiyallahu ‘anhu 

bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,  

؟َ ََ ا ِم َهللَاَأََْاًَأَيماَتَؤْلَم َِ َم ا َأَ مَساكر :َََيََر ن ََرجناِ ََما م َِ اك َُ ََعََارَؤْ َ َشاكَءََْا َِ َم ََوَؤْادُّخن انمم َإَيَل
ََ]مفَقَعَُه[ َؤملََم ْن َن ِم :َؤْلَم َِ ََ ك

“Berhati-hatilah kalian, jangan masuk ke (tempat) wanita. 

Seorang laki-laki anshar bertanya, “Wahai Rasulullah, 

bagaimana pendapat anda tentang ipar?” Rasulullah 

menjawab, “Ipar adalah kematian.” (Muttafaqun ‘alaih)” 

al-Hamwu -diterjemahkan dengan Ipar_ed, arti sebenarnya- 

adalah keluarga dekat suami, seperti saudara laki-laki suami, 

paman suami, atau putra paman suami (misan).  

Ada juga hadits Abdullah bin Mas’ud bahwa Nabi Shallallahu 

‘alaihi wa sallam bersabda,  

َْنؤ ُمطَك ًََْاَهكَؤْ َل َف م ََؤ م َمَرِةََْإَذؤََخًََجتم ًمأَةنََع َِ  ْم
“Wanita itu adalah aurat, apabila dia keluar rumah maka 

setan menyambutnya.” (Dikeluarkan oleh at-Tirmidzi dan beliau 

menghasankannya, Ibnu Hibban, dan Ibnu Khuzaimah. 

Dishahihkan oleh Syaikh Albani dan Syaikh al-Arnauth) 
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Berdasarkan ayat dan hadits-hadits di atas kita bisa 

menjelaskan kaidah-kaidah dan hukum yang mengatur 

pergaulan laki-laki dengan perempuan ajnabi atau sebaliknya:  

1. Pada asalnya bagi seorang wanita adalah tidak menampakkan 

perhiasanya kecuali yang biasa nampak darinya, yaitu 

pakaian luar, abaya, dan semisalnya dimana tidak mungkin 

menutupnya. Menurut pendapat lain yaitu wajah dan kedua 

telapak tangan. Maka tidak boleh seorang wanita 

menampakkan lebih dari itu semisal rambut, leher, hasta, atau 

kedua betis, sekalipun yang lebih rajih adalah pendapat yang 

pertama. 

2. Pada asalnya seluruh tubuh wanita adalah aurat sebagaimana 

disebutkan dalam hadits Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhu 

yang telah lewat. Maka tidak tidak boleh menampakkannya 

kecuali kepada sesama wanita atau mahramnya.  

3. Sesungguhnya Allah Ta’ala memerintahkan untuk memakai 

hijab dan jilbab, yaitu pakaian yang digunakan wanita untuk 

menutup kepalanya. Artinya adalah, seorang wanita harus 

memakai jilbab atau hijab di depan laki-laki yang bukan 

mahramnya.  

4. Sesungguhnya Allah Ta’ala melarang wanita memukulkan 

kakinya ke tanah agar didengar suara gelang kakinya. Hal ini 

menunjukkan bahwa seorang wanita wajib menghindar dari 

laki-laki karena dikhawatirkan laki-laki tersebut akan 

terpengaruh dengannya, ini jika wanita tersebut mampu 

melakukannya. Hal ini juga ditunjukkan oleh hadits,  
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ََمَ َؤْ َ َشكءََ َِ ََعََرَؤًْ ََجك َ ن ََأَ ًَل ََْفام َبَاعمَديم َََمكَتَاًَامتن
 “Tidaklah aku tinggalkan setelahku fitnah (ujian) yang lebih 

berbahaya bagi kaum laki-laki daripada (fitnah) wanita.” 

(Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadits 

Usamah bin Zaid radhiyallahu ‘anhuma) 

5. Sesungguhnya khalwat seorang laki-laki dengan seorang 

perempuan tidak dibolehkan, lalu bagamana jika dia 

menyentuhnya? (Tentu lebih tidak boleh) 

Dari semua ini diketahui bahwa pada asalnya seorang dokter 

laki-laki tidak boleh mengobati wanita selamanya jika 

mengandung perkara yang dilarang oleh Allah sebagaimana 

yang telah disebutkan. Untuk memperjelas hal ini terkait dengan 

profesi dokter, aku tunjukkan beberapa contoh berikut:   

- Khalwat seorang dokter (laki-laki) bersama wanita, baik saat 

visite di ruangan tanpa ditemani mahram wanita tersebut, 

atau minimal dengan seorang wanita lain seperti perawat 

perempuan (untuk lebih aman), atau ditemani perawat  ketika 

di ruang anestesi jika wanita itu di kamar tersendiri.  

- Seorang laki-laki tidak boleh memandang wanita (bukan 

mahram) dengan cara apapun dan di tempat manapun, seperti 

seluruh tubuh wanita, atau sebagian tubuhnya selain wajah 

dan kedua telapak tangan. Misalnya memandang leher 

wanita, dadanya, punggungnya, atau perutnya, maka ini 

haram sekalipun tidak menyentuhnya,  
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- Seorang laki-laki membantu persalinan. Ini lebih berat dari 

apa yang bisa digambarkan, karena jelas sekali laki-laki itu 

melihat aurat mughallazhah wanita, bahkan menyentuhnya. 

- Serupa dengan contoh di atas, seorang dokter laki-laki 

mengoperasi pasien wanita.  

Inilah pokok-pokok muamalah dokter laki-laki bersama pasien 

wanita. Diharamkan bagi dokter itu melakukan hal yang 

diharamkan untuk orang lain berdasarkan hadits-hadits yang 

sudah disebutkan sebelumnya.  

Tidak ada dalil yang memberi kekhususan bagi laki-laki 

tertentu kecuali seorang suami terhadap istrinya, majikan dengan 

budak wanitanya. Untuk dua jenis orang ini dia boleh melihat 

seluruh bagian tubuh istri atau budaknya tanpa terkecuali.  

Demikian pula orang-orang yang dikecualikan karena sebagai 

mahram, dia hanya boleh melihat bagian tubuh yang biasa 

telihat seperti wajah, rambut, kedua lengannya, kedua betisnya, 

tidak boleh diluar itu menurut pendapat para ulama sebagaimana 

tertera dalam surat an-Nur. Adapun dokter, maka dia tidak 

memperoleh pengecualian. Namun dokter diambil hukum 

kebolehannya dari kaidah-kaidah hukum darurat (terpaksa) dan 

kebutuhan mendesak yang telah disebutkan oleh para ahli fiqih. 

Dan ini hukum yang disandarkan kepada dalil-dalil syar’i, di 

antaranya sebagai berikut:  

1. Kaidah: [ ِ ا ُا ْحُ تتتتتتو ُا ُ تُاِتتتتتتوُر الما تتتتتتُرو  Keadaan darurat :[الضَّ

membolehkan sesuatu yang terlarang.  
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2. Kaidah: [  ا ُِ ُُ بَِاترا ُا ُ تَُاترَّ تُرو  Keadaan darurat itu diukur [ الضَّ

sesuai kadarnya (diambil sekedar yang dibutuhkan).  

Kalau begitu, kapan seorang dokter boleh melakukan sesuatu 

yang dilarang (diharamkan) yang telah kami isyaratkan?  

Jawabannya: Hanya pada kondisi darurat atau karena 

kebutuhan yang sangat mendesak yang menduduki posisi 

darurat. Dan hal ini tidak akan terwujud bila terdapat dokter 

wanita, karena tidak ada kondisi darurat bagi dokter laki-laki 

bila sudah ada dokter wanita. Apabila ada dokter wanita 

muslimah, maka dialah yang harus mengobati wanita muslimah. 

Apabila tidak ada dokter muslimah maka kita boleh mendatangi 

wanita non muslim yang dapat dipercaya. Apabila tidak ada 

dokter muslimah dan dokter wanita non muslim maka kita boleh 

mempercayakan pengobatannya kepada dokter laki-laki dengan 

syarat dia dokter seorang muslim. Dan apabila tidak ditemukan 

dokter laki-laki muslim maka kita boleh menyerahkan 

pengobatannya kepada dokter non muslim karena kondisi 

darurat.  

Dari semua ini diketahui bahwa tidak boleh dokter laki-laki 

membantu persalinan kecuali jika tidak ada dokter wanita sama 

sekali. Dan tidak adanya dokter wanita pada saat seperti ini 

tidaklah dianggap sebagai udzur (alasan syar’i) kecuali jika 

harus segera dilakukan tindakan, atau tidak mungkin 

memindahkan wanita tersebut ke rumah sakit lain. Jika 

penanggung jawab wanita tersebut, baik suami, atau ayahnya, 

atau yang lain,  meminta agar wanita di bawah tanggung 
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jawabnya dibantu bersalin oleh dokter wanita, maka ini 

merupakan haknya dan hak wanita tersebut. Pada asalnya 

permintaan tersebut tidak boleh ditolak karena permintaan itu 

merupakan Mathlab Ijtima’iy (permintaan bersama), atau ada 

yang mengatakan Mathlab Sya’biy (Permintaan kolektif), 

sehingga  pihak rumah sakitlah yang berkewajiban menyediakan 

staf wanita untuk untuk menolong persalinan (bidan atau dokter 

wanita).  

Adapun kaidah kedua, kita terapkan ketika kita menyerahkan 

pengobatan  pasien wanita kepada dokter laki-laki. Kita katakan, 

“Sesungguhnya kondisi darurat itu diambil sekedar yang 

dibutuhkan.” Maka pandangan seorang dokter tidak boleh 

melebihi bagian tubuh yang memang perlu dilihat. Begitu pula 

masalah menyentuh wanita atau yang semisal, tidak ada alasan 

bagi dokter tersebut ketika kita dalam kondisi terpaksa misalnya 

ketika dia mengoperasi seorang wanita di lehernya, dia tetap 

tidak boleh melihat seluruh tubuh wanita tersebut. Atau seorang 

dokter mata, dia tidak boleh melihat seluruh wajah wanita 

tersebut padahal dia mampu untuk menutupi wajah wanita itu 

selain matanya. Contohnya lain, seorang dokter meletakkan 

peralatan radiologi  pada perut wanita padahal ada perawat 

wanita yang mampu meletakkan alat tesebut. Demikianlah..  

[al-Islam, Sualun wa Jawabun/ Syaikh Muhammad bin Shalih 

al-Munajjid] 

***** 
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Apakah Menyentuh Darah dan Air Kencing Membatalkan 

Wudhu ?  

Pertanyaan : 

Seseorang bertanya: Terkadang pekerjaan seorang dokter 

butuh untuk melihat aurat pasien atau menyentuhnya untuk 

pemeriksaan fisik. Dan terkadang di saat operasi, seorang dokter 

bedah terkena darah atau air kencing. Apakah dia harus 

mengulang wudhunya dalam kondisi seperti ini, ataukah 

berwudhu hanya disunnahkan saja?  

Jawaban:  

Tidak mengapa seorang dokter menyentuh aurat laki-laki 

karena ada kebutuhan dan melihat aurat tersebut untuk 

mengobatinya. Sama saja apakah dubur atau qubul, dia boleh 

melihat dan menyentuhnya karena ada kebutuhan yang 

mendesak. 

Tidak mengapa seorang dokter menyentuh darah apabila 

benar-benar dibutuhkan pada saat operasi untuk membersihkan 

darah tersebut atau untuk mengetahui kondisi luka, setelah itu 

dia mencuci tangan. Wudhu tidak batal karena menyentuh darah 

atau air kencing. Namun apabila dia menyentuh aurat 

mughallazah, baik itu qubul atau dubur maka wudhunya batal. 

Adapun menyentuh darah dan air kencing atau najis yang lain 

maka hal tersebut tidaklah membatalkan wudhu, namun dia 

harus mencucinya. Namun barangsiapa  menyentuh kemaluan 

tanpa pembatas, yaitu kulit bertemu dengan kulit maka hal 
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tersebut dapat membatalkan wudhu, karena Nabi Shallallahu 

‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa menyentuh 

kemaluannya tanpa pembatas, maka dia wajib berwudhu.”  

Demikian pula dokter wanita, wudhunya batal apabila 

menyentuh kemaluan pasien wanita, sama seperi laki-laki.9   

 

[Majmu’ Fatawa Samahatus Syaikh Ibnu Baz Rahimahullah] 

Di antara faidah menjaga pandangan:  

Manisnya iman dan lezatnya iman adalah yang paling 

manis dan paling baik. Barangsiapa meninggalkan 

sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberinya 

ganti dengan yang lebih baik. 

 

Bolehkah Seorang Wanita Periksa Ke Dokter Laki-Laki ? 

Pertanyaan :  

Seseorang bertanya: Bolehkah laki-laki yang memiki keahlian 

(spesialisasi) mengobati wanita yang mengalami gangguan pada 

tubuhnya ketika tidak ada spesialis wanita? 

  

                                                           
9 Syaikh al-‘Utsaimin rahimahullah memilih pendapat sebagaimana yang tertera 

dalam Syarhul Mumti’, bahwa menyentuh kemaluan tanpa syahwat disunnahkan 

(dianjurkan) untuk berwudhu, sedangkan jika dilakukan dengan syahwat 

diwajibkan untuk berwudhu_pen. 
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Jawaban:  

Boleh bila dalam kondisi darurat, dan tidak boleh jika terdapat 

(dokter) wanita sekalipun dengan upah yang tinggi, atau masih 

bisa ditunda sampai ada dokter wanita, karena kondisi darurat 

memilki batasan-batasan. Ketika di sana ada kebutuhan yang 

sangat mendesak seorang wanita diobati oleh laki-laki, atau 

sebaliknya laki-laki diobati oleh wanita, maka hal ini boleh 

sebatas kebutuhan saja. Kita ketahui bahwa laki-laki diharamkan 

menyentuh wanita yang bukan mahram. Namun bila dalam 

keadaan darurat maka dia boleh mengobati wanita tersebut, 

seperti  menyelamatkannya agar tidak tenggelam atau dari 

kebakaran, atau saat kecelakaan sekalipuan aurat wanita itu 

terbuka.  

[al-Lu’lu al-Makin min Fatawa Syaikh Ibnu Jibrin, pertanyaan 

no. 254] 

***** 

 

Bagaimanah Kriteria Pakaian Staf Wanita Yang Syar’i ? 

Pertanyaan :  

Seseorang bertanya: Beberapa staf wanita di rumah sakit, baik 

dokter, perawat, atau petugas kebersihan memakai pakaian yang 

sempit dan terlihat lehernya, atau lengannya, atau betisnya. 

Bagaimana hukum syar’i dalam masalah ini?  
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Jawaban:  

Wajib bagi para dokter wanita dan yang lain, baik perawat 

atau pekerja lainnya untuk bertakwa kepada Allah Ta’ala dan 

mengenakan pakaian yang sopan yang tidak memperlihatkan 

lekuk-lekuk tubuh atau auratnya. Hendaklah dia memakai 

pakaian yang sedang-sedang, tidak terlalu longgar dan tidak 

terlalu sempit, namun menutupi tubuhnya sesuai petunjuk syar’i 

dan dapat mencegah sebab-sebab terjadinya fitnah. Allah Ta’ala 

berfirman,  

ََ َ ََل ََو انَناا ََب نمم َناا ََُْن ََأطمَهااًن اامم ََذَْ ن ااكب  َْ ََوَرؤَءََح ََماا م َهن َل ااَأْن ََمَفكع ااكََْك م َهن َل ِن َ َوَإَذؤََ ااَأْمفن
َ[11]ؤْحجؤب:َ

“Apabila kamu meminta satu keperluan kepada mereka (istri-

istri nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara demikian 

itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.” (al-Ahzab: 53) 

Allah Ta’ala juga berfirman,  

َر:َ َآًَبَئَه َلَ]ؤْ  َََْفَه َلََأوم ََُْانعن  [12َوَكَيانُمَديَ َزَي َافَاهن َلََإكَل
“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasaanya kecuali 

kepada suami mereka atau ayah mereka…” (an-Nur: 31) 

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,  

َمَرةَِ ًمأَةنََع َِ َؤْم
“Wanita itu adalah aurat” 

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda,  
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ًََ ا َُ ََااَأذمًَنَبَؤْمَُا ََصاَُكِك ِمََمَعهنامم َم ك،َ َاا َأَرُهَن َ َؤْ َلكَرََلََم ََأهم ََم م َْ ك ََ ََ َاكَؤْ َلاكَس،َََص ام َْ َم ًَبان ا َي م
َ َلاَنَ ََ َلَؤْلم خن كَئَا َْ،ََكَيَادم

َ
َتَؤمل َنَؤُْنخم َِ  َ ََاَأ م َُمَا ََِْمكَئَا َِْرنؤنوم نهن َل ََاكَ َُك َِِْمن َوََ َشكِء

ََاَذؤ ََاَذؤََو ًََة َمَجدنََمَشُام َْلَرَيمََهكََُْان َرَيمََهك،ََوََإ َْ دم َ]روؤهَمشَمَ َصحُحه[َ َوَكََيََ
“Dua kelompok dari penghuni neraka yang belum pernah aku 

lihat sebelumnya. Sekelompok orang yang membawa cambuk 

seperti ekor-ekor sapi, mereka memukul orang-orang dengan 

cambuk tersebut. Wanita-wanita yang berpakaian tapi 

telanjang, berjalan berlenggak-lenggok, kepala mereka 

bergerak-gerak seperti punuk-punuk unta. Sekali-kali mereka 

tidak akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak akan 

mencim wangi surga. Sesungguhnya wangi surga itu bisa 

tercium sejauh  jarak perjalanan  sekian dan sekian.” (HR. 

Muslim dalam shahihnya) 

Adapun wanita yang berpakaian tapi telanjang adalah wanita 

yang memakai pakaian tapi tidak menutupi tubuhnya dengan 

baik, karena pakaian itu terlalu tipis atau terlalu ketat. Maka 

mereka ini tampaknya berpakaian, namun hakikatnya telanjang, 

misalnya kepalanya, dadanya, betisnya, atau bagian tubuhnya 

yang lain terbuka. Semua ini masuk dalam kategori telanjang. 

Maka wajib bagi seorang wanita untuk takut kepada Allah 

dalam hal demikian ini dan dari semua perbuatan buruk. Dan 

hendaklah seorang wanita menutup aurat dan menjauhi sebab-

sebab fitnah di hadapan laki-laki. Hal ini disyariatkan bagi para 

wanita. Maka hendaklah mereka mengenakan pakaian haya’ 
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(dengan menutupi auratnya) sehingga menjadi contoh bagi 

wanita-wanita yang lain. Dokter pria dan wanita, perawat pria 

dan wanita haruslah bertakwa kepada Allah. Setiap orang wajib 

bertakwa kepada Allah. Demikian juga dokter wanita dan 

perawat wanita harus bertakwa kepada Allah dalam perkara ini. 

Hendaklah mereka memiliki rasa malu, menutup aurat, dan 

menjauhi sebab-sebab timbulnya fitnah. Hanya Allah yang 

memberi petunjuk ke jalan yang lurus.  

[Majmu’ Fatawa Samahatus Syaikh bin Baz Rahimahullah] 

***** 

 

Prinsip Menutup Aurat Dalam Penanganan Pasien 

 

Keputusan Majma’ al-Fiqh al-Islamy (Perhimpunan Fiqih 

Islam/ Divisi fiqih OKI) tentang prinsip-prinsip menutup aurat 

saat menterapi pasien, berikut teksnya:  

Segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam semoga senantiasa 

tercurah kepada Nabi yang tidak ada lagi Nabi setelah beliau, 

Sayyidina Muhammad beserta keluarga dan shahabat beliau. 

Majelis Majma’ al-Fiq al-Islamy di bawah Rabithah al-‘Alam al-

Islami memutuskan sebagai berikut:  

1. Pada dasarnya di dalam Syariat bahwa laki-laki tidak 

diperbolehkan menyingkap aurat wanita dan sebaliknya. 

Demikian juga laki-laki tidak boleh membuka aurat sesama 
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laki-laki dan wanita tidak boleh membuka aurat sesama 

wanita.  

2. Majma’ (komite perhimpunan) memperkuat keputusan yang 

dikeluarkan oleh Majma’ al-Fiqh al-Islamy sesuai dengan 

hasil keputusan Muktamar Islam nomor 85/12/85, yang 

diadakan pada tanggal 1-7/1/1414 H. berikut teksnya: 

“Pada dasarnya harus tersedia dokter wanita muslimah yang 

memiliki keahlian (spesialisasi) untuk memeriksa dan 

mengobati pasien wanita. Namun jika tidak tersedia dokter 

muslimah, maka pasien diperiksa dokter wanita non muslim. 

Jika tidak ada dokter wanita non muslim, maka diperiksa 

oleh dokter muslim laki-laki. Dan jika tidak terdapat dokter 

muslim laki-laki maka boleh digantikan oleh dokter laki-laki 

non muslim. Seorang dokter melihat tubuh wanita sebatas 

yang dibutuhkan saja sesuai jenis penyakit dan terapinya dan 

jangan melebihi bagian tersebut. Hendaklah dia berusaha 

menundukkan pandangan sebatas kemampuannya. 

Hendaklah seorang dokter memeriksa dan menterapi wanita 

ditemani oleh mahramnya, atau suaminya, atau wanita yang 

dipercaya untuk menghindari khalwat.” Selesai penukilan.  

3. Dalam semua kondisi yang telah disebutkan,  seorang wanita 

tidak boleh berkerja bersama-sama dengan dokter laki-laki 

kecuali ada tuntutan kedokteran yang memaksa untuk 

bekerja bersama dengannya. Dan dokter itu harus menjaga 

rahasia-rahasia pasien bila ada. 

4. Penanggung jawab kesehatan, atau penanggung jawab 

rumah sakit (direktur) wajib menjaga aurat kaum muslimin 
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laki-laki dan perempuan dengan membuat peraturan-

peraturan tertulis untuk mencapai tujuan ini, memberi sanksi 

kepada setiap orang yang tidak mau menghormati akhlak-

akhlak kaum muslimin, menyusun peraturan yang 

mengharuskan untuk menutup aurat saat bekerja sesuai 

kebutuhan dengan menyiapkan pakaian (periksa) yang 

sesuai dengan petunjuk syariat. 

5. Majma’ menasehatkan sebagai berikut:  

a) Hendaknya orang yang memiliki kewenangan di bidang 

kesehatan meluruskan (mengatur) kebijakan-kebijakan 

kesehatan, baik secara teoritis, metodologis, ataupun 

praktek agar sesuai dengan agama kita agama Islam yang 

lurus dan sesuai kaidah-kaidah akhlak yang mulia. Dan 

hendaklah mereka mengerahkan seluruh perhatian 

mereka untuk menghilangkan kesusahan dari kaum 

muslimin, serta menjaga kemuliaan dan kehormatan 

mereka.  

b) Mengadakan (menghadirkan) pengarah syar’i di seluruh 

rumah sakit, yang bertugas memberi bimbingan dan 

pengarahan kepada pasien. Segala puji Allah Rabb 

semesta alam.  

Selesai keputusan Majma’ al-Fiqh al-Islamy di bawah 

Rabithah al-‘Alam al-Islamy. Keputusan ini ditetapkan oleh 

sejumlah ulama yang diketuai oleh yang mulia al-Imam 

Abdul ‘Aziz bin Baz Rahimahullah.  

***** 
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Hukum Wanita Berhias Ketika Keluar Rumah 

Pertanyaan:  

Bagaimana hukum seorang wanita yang keluar bekerja 

memakai wangi-wangian dan berhias (bersolek)?  

Jawaban:  

Diharamkan bagi setiap wanita untuk memalingkan 

pandangan laki-laki kepadanya atau mengalihkan perhatian 

mereka kepadanya dengan cara apapun, baik lewat indera 

penciuman dengan memakai farfum atau lewat indera 

penglihatan dengan mengenakan pakaian yang mencolok atau 

warna-warni (make up) pada wajahnya, atau lewat indera 

pendengaran dengan memukulkan kaki yang dipasangkan 

gelang kaki sehingga menimbulkan suara yang dapat 

mengalihkan perhatian.  

Namun apabila wanita tersebut berkerja di tempat yang khusus 

untuk wanita, misalnya menjadi guru di sekolah khusus wanita, 

dan dia keluar dengan mengendarai mobil sendiri, atau bersama 

mahram atau suaminya, dimana tidak ada seorangpun yang 

melihatnya di jalan, atau tidak ada yang menicum wanginya, 

maka ketika itu dia boleh memakai wangi-wangian ataupun 

make up. Yang terpenting adalah dia menghindar sejauh-jauhnya 

agar tidak terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram atau tidak 

tercium wangi parfumnya oleh mereka, karena Rasulullah 

Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah memperingatkan kepada 
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seorang wanita dan memberi ancaman keras kepadanya agar dia 

tidak keluar memakai wangi-wangian sehingga tercium baunya 

oleh orang-orang.  

[Fadhilats Syaikh ahmad Ziyab Hafizhahullah] 

Syaikh Ibnu Baz Rahimahullah berkata, “Diperbolehkan bagi 

seorang wanita memakai wangi-wangian apabila dia keluar 

menuju tempat berkumpulnya kaum wanita dan tidak melewati 

jalan yang terdapat banyak laki-laki. Adapau apabila wanita 

tersebut memakai wangi-wangian menuju pasar yang banyak 

terdapat laki-laki, maka hal ini tidak diperbolehkan berdasarkan 

sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam,  

ََمَعَ كَؤْمَعَ كَءَ َْ َهدم ََ نَمر ؤَََْاََت م ًَأَة ََأَصكَبتم َكَؤمم َأَّيَل
“Wanita mana saja yang memakai wangi-wangian, maka 

janganlah mereka shalat isya’ bersama kami.” 

Dan banyak hadits-hadits lain yang berkenaan dengan 

permasalahan ini.  

Sesungguhnya keluarnya seorang wanita memakai wangi-

wangian ke tempat yang banyak terdapat laki-laki –seperti 

masjid- adalah di antara sebab timbulnya fitnah. Wanita 

diharuskan menutup aurat dan menjauhi tabarruj (berhias atau 

bertingkah laku untuk menarik perhatian), berdasarkan firman 

Allah, 

نوََلَ َكَهَََلَنَؤْم َ َتَاَُاًَُّجَؤْلم ََت ن َلََوَكَتَاَُاًَلجم ََ َبانُن َْ ًم  (11]ؤْحجؤب:ََ  َو َا
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“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu 

berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah 

dahulu..” (Al-Ahzab: 33) 

Di antara bentuk tabarruj adalah memperlihatkan kecantikan 

dan sesuatu yang memikat, seperti wajah, kepala, dan yang lain. 

Hidayah dan Taufik hanyalah milik Allah.  

[Dari Situs Syaikh bin Baz Rahimahullah] 

***** 

 

Bolehkah Memberi Wanita Hadiah Minyak Wangi Untuk 

Diapakai Di Luar Rumah ? 

Pertanyaan:  

Bagaimana hukumnya seorang wanita memberi hadiah sebotol 

minyak wangi kepada wanita lain, apakah hal tersebut 

diperbolehkan? Padahal diyakini bahwa wanita yang diberi 

hadiah itu akan keluar ke jalanan dengan memakai minyak 

wangi tersebut. Apakah orang yang memberi hadiah juga 

mendapatkan dosa?  

Jawaban:  

Memberi hadiah minyak wangi kepada seorang wanita 

tidaklah mengapa, karena hadiah akan menumbuhkan kasih 

sayang dan orang yang memberi hadiah akan mendapatkan 

pahala. Apabila wanita yang diberi hadiah menggunakan hadiah 

tersebut untuk sesuatu yang diharamkan maka dosanya 
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ditanggung sendiri. Namun apabila orang yang memberi hadiah 

benar-benar yakin bahwa orang yang hendak diberi hadiah akan 

menggunakan hadiah minyak wangi itu untuk keluar ke pasar 

maka dia tidak boleh memberikan hadiah tersebut, karena 

perbuatan  ini termasuk kategori tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan pelanggaran. Allah Ta’ala berfirman,  

ََْ َوؤ ََوؤْمعندم َتَم َؤََعََرَؤْلمَ  [1]ؤملكئدة:َََوَكَتَاَعكَو ن
“Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran..” (al-Maidah: 2) 

Petunjuk Nabi tercinta shallallahu ‘alaihi wa sallam :  

 Dari Jarir Radhiyallahu ‘anhu beliau berkata, “Aku 

bertanya kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam 

tentang melihat (sesuatu yang haram) secara tidak sengaja 

(tiba-tiba), maka beliau bersabda, “Palingkanlah wajahmu.” 

(HR. Muslim) 

 Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda, “Wahai 

Ali, janganlah engkau ikuti satu pandangan dengan 

pandangan berikutnya. Sesungguhnya pandangan yang 

pertama adalah untukmu (engkau tidak berdosa), dan 

pandangan berikutnya bukanlah untukmu.” (HR. Ahmad dan 

Tirmidzi) 

 Diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa 

sallam bahwa Allah ‘Azza wa Jalla berfirman, “Pandangan 

mata adalah anak panah dari panah-panah Iblis yang 

ditembakkan. Barangsiapa yang meninggalkannya karena 
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takut kepada-Ku maka Aku akan memberinya ganti dengan 

manisnya iman yang dia rasakan di dalam hatinya.” 
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 Al-Fiqhul Islamy wa Adillatuhu, Dr. Wahbah Az-Zuhaily.  

 Sejumlah referensi dari situs internet, sepeti Islam Online, 

IslamWeb, IslamWay, Saaid.net, Situs Resmi Syaikh 

Abdullah bin Jibrin, Situs Resmi Syaikh Muhammad Hasan 

Walad ad-Dadu, Situs Resmi Syaikh Muhammad bin Shalih 

al-’Utsaimin, Situs Dar al-Fatwa fil Quds, dan lain-lain.
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Donasi Kegiatan Tim Kesehatan Muslim 

Alhamdulillah, wa sholatu wa sallam ‘alaa Rasulillah 

Sungguh, berdakwah adalah salah satu tugas mulia penerus para nabi. Di zaman 

ini, berdakwah tidak selalu melalui jalur konvensional melalui ceramah, pengajian, 

maupun artikel dan majalah bertemakan diniyah. Diperlukan terobosan untuk 

memanfaatkan dakwah Islam di setiap bidang. Salah satunya adalah menyisipkan 

dakwah Islam dalam bidang kesehatan. Oleh karena itu, kami dari Tim Majalah 

Kesehatan Muslim berupaya memberikan sumbangsih dakwah Islam dalam bidang 

kesehatan. 

Program-program yang kami rencanakan di antaranya: 

 Pengelolaan website kesehatanmuslim.com : menampilkan artikel informasi 

seputar kesehatan dan hukum islam serta konsultasi kesehatan gratis. 

 Pembuatan e-magazine Majalah Kesehatan Muslim yang dapat di download 

secara gratis. 

 Pembuatan e-book yang disebarluaskan secara gratis. 

 Penyebaran leaflet dan buku saku panduan ibadah orang sakit secara gratis. 

 Pembuatan video edukasi bertemakan kesehatan-Islam. 

 Pengobatan gratis bagi kaum muslimin yang tidak mampu. 

 Seminar dan talkshow bertemakan kesehatan-Islam. 

 Dan program-program lainnya. 

Kami mengajak pembaca sekalian untuk ikut bekerjasama dalam mengemban misi 

dakwah ini sebagai donatur untuk program-program Tim Majalah Kesehatan 

Muslim di atas. 

Donasi dapat disalurkan melalui rekening Majalah Kesehatan Muslim berikut : 

Rekening BNI Syariah a.n Adika Mianoki 

No Rek. 0297743582 

Setelah transfer mohon konfirmasi 

ke no HP 0896 9141 5115 
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InsyaAllah update laporan donasi akan kami laporkan setiap bulan melalui website 

kesehatanmuslim.com dan melalui email para donatur. 

Allah Ta’ala berfirman, 

ٍَّ  أَْْ َِ ََ َمَثُل الَِّذيَن يُ ْنِفُقوَن َأْمَواََلُْم ِف  ََ َثِل  ََ ِِلِل اَّلَِّ ََ ََ   ََ  ٍُ ٍ  ِمَئ ُِ َل ن ْ َُ َناِبَل ِف َُلِ   ََ َِْع  ََ ُ ْت  ََاَّلَّ   ٍَّ
ٌع َعِللمٌ  َِ ََا  ُ ََاَّلَّ ْن َيَشاُء  ََ  ُيَضاِعُف ِل

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan 

hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 

tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) 

bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha 

Mengetahui.” (QS. Al Baqarah: 261) 

Semoga Allah Ta’ala membalas amal kaum muslimin sekalian, dan menjadikan 

kita sebagai hamba-hamba-Nya yang ikhlas dalam mengharap wajah-Nya. 
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www.kesehatanmuslim.com 

Buku Tim Kesehatan Muslim Yang Telah Terbit 

Buku kami yang telah terbit dan dibagikan gratis : 

- Tuntunan Bersuci dan Shalat bagi Orang Sakit .  

Telah dicetak sebanyak 12.000 eksemplar. 

- Fikih Kesehatan Kontemporer Terkait Puasa dan Ramadhan.  

Telah dicetak sebanyak 5.000 eksemplar. 

- Sehat dan Mabrur Saat Haji dan Umrah.  

Telah dicetak sebanyak 2.000 eksemplar. 

- Nasihat Indah Untuk Orang Sakit 

Telah dicetak sebanyak 4.000 eksemplar 

Buku yang terbit dalam bentuk e-book : 

- Untukmu Dokter dan Pasien 

- Adab-Adab Dokter Muslim 

- Fikih Kesehatan Kontemporer Terkait Puasa dan Ramadhan 

- Doa-Doa Bagi Orang Sakit dan Yang Tertimpa Musibah 

- Sehat dan Mabrur Saat Haji dan Umrah 

- Ensiklopedi Khitan 

- Saudaraku Yang Sedang Sakit, Apa Yang Anda Perbuat Setelah Sembuh ? 

- Dokter Muslim Istimewa dan Unggul 

Seluruh e-book bisa di download gratis di www.kesehatanmuslim.com  

 

Kontak kami : 

www.kesehatanmuslim.com  

e-mail : redaksi@kesehatanmuslim.com 

HP  : 089691415115 

http://www.kesehatanmuslim.com/
http://kesehatanmuslim.com/ebook/fikih-kesehatan-kontemporer-terkait-puasa-dan-ramadhan/
http://kesehatanmuslim.com/ebook/fikih-kesehatan-kontemporer-terkait-puasa-dan-ramadhan/
http://www.kesehatanmuslim.com/
http://www.kesehatanmuslim.com/
mailto:redaksi@kesehatanmuslim.com
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