“Apakah aku mendapati keringanan untuk
bertayamum?” Mereka menjawab, “Kami
tidak mendapati padamu adanya keringanan
padahal engkau mampu menggunakan air.”
Orang tersebut kemudian mandi (junub), lalu
meninggal dunia. Ketika tiba dan menghadap
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, kami
menceritakan kejadian orang yang mati
tadi. Beliau lantas bersabda, “Mereka telah
membunuhnya. Semoga Allah membinasakan
mereka. Hendaklah mereka bertanya jika
tidak punya ilmu karena obat dari kebodohan
adalah bertanya. Cukup baginya bertayamum
dan mengusap lukanya.” (HR. Abu Daud, no.
336; Ibnu Majah, no. 572 dan Ahmad, 1:330.
Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits
ini hasan selain perkataan ‘cukup baginya
bertayamum’)

Di antara bentuk bergampang-gampangan
yang tercela adalah memilih tayamum di saat
dingin padahal mampu untuk menggunakan
air atau dengan cara menghangatkan air. Ingat,
yang dibolehkan untuk tayamum hanyalah
mereka yang tidak mendapatkan air atau jauh
dari air, atau air yang ada hanya cukup untuk
minum, atau tidak mampunya menggunakan
air karena sakit atau semisal itu.”

Bisa pula uzur lainnya karena keadaan sangat
dingin dan sulit memanaskan air seperti
kejadian ‘Amr bin Al-‘Ash radhiyallahu ‘anhu
bertayamum ketika junub karena takut binasa
ketika sangat dingin. Nabi shallallahu ‘alaihi
wa sallam pun menyetujui hal ini.

“Lalu kamu tidak memperoleh air, maka
bertayamumlah.” (QS. Al-Maidah: 6). Lihat
Al-Fiqh Al-Manhaji, 1:93.

Keempat: Air hanya cukup untuk
minum
Keadaan ketika memiliki air namun hanya
cukup untuk minum saja, dibolehkan untuk
tayamum berdasarkan dalil,

ِ
اء فـَتـَيَ َّم ُموا
ً فـَلَ ْم َت ُدوا َم

Namun air tidak diberikan kepada enam
dengan alasan untuk berganti pada tayamum
sebagaimana disebut dalam Safinatun Najah
Lihat bahasan dalam Al-Fiqh Al-Manhaji, yaitu: [1] orang yang meninggalkan shalat,
1:93.
[2] pezina yang sudah beristri, [3] murtad,
[4] kafir harbi (kafir yang diajak perang), [5]
Catatan:
anjing galak, dan [6] babi.
Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid Masih berlanjut dengan bahasan tayamum
dalam nasihat di telegram beliau (@ insya Allah.
almunajjid) menyatakan, “Tayamum tidaklah
sah ketika masih terdapat air atau mampu
untuk mencari air tanpa ada kesulitan apa pun.
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Sebab Tayamum
:ٌاب التـَّيَ ُّم ِم ثَالَثَة
ْأ
ُ ََسب
 فـَْق ُد ال َْم ِاء-1
.ض
ُ  ال َْم َر-2َو
ِِ
ٍ ش حيـو
ِْ
َو
.ان ُْم َِتٍم
ُ َاالحتي-3
ََ َ ِ َاج إِل َْيه ل َعط

Fasal: Sebab tayammum ada tiga, yaitu [1] tidak ada air, [2] sakit, dan [3] airnya dibutuhkan
untuk memberi minum binatang (makhluk) yang kehausan yang muhtarom (yang dimuliakan
syara’).

:ٌغَيـُْر ال ُْم ْحتـََرم ِستَّة
.الصالَ ِة
َّ  َت ِر ُك-1

.ص ُن
َّ -2َو
َ الز ِانْ ال ُْم ْح
. ال ُْم ْرتَ ُّد-3َو
.ال َكافِ ُر ا ْلَْرِ ُّب-4َو
.ْب ال َْع ُق ْوُر
ُ  الْ َكل-5َو
ْ -6َو
.الِْن ِزيـُْر

ت
َّ ث إِ َل قـَْوِم ِه َخ
ُ َّب يـُبـَْع
ُ ْاصةً َوبُِعث
ُّ ِالن
ِ لِلن
ًَّاس َع َّامة

ِ
ص ِعي ًدا طَيِّبًا
َ ـاء فـَتـَيَ َّم ُموا
ً فـَلَ ْم َت ـ ُدوا َمـ
ِ
ِ
ُس ُحوا بِ ُو ُجوه ُك ْم َوأَيْ ِدي ُك ْم م ْنه
َ فَ ْام

* Peringatan: Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi g

Yang tidak masuk muhtarom (tidak dihormati)
ada enam, yaitu [1] orang yang meninggalkan
shalat, [2] pezina yang sudah menikah, [3]
murtad, [4] kafir harbi, [5] anjing galak, dan
[6] babi.
“Aku dianugerahi lima perkara yang tidak
pernah diberikan seorang pun dari Rasul-Rasul
Catatan Dalil
sebelumku, yaitu (1) aku diberikan pertolongan
Pertama: Pengertian
dengan takutnya musuh mendekatiku dari
Tayamum
jarak sebulan perjalanan, (2) dijadikan bumi
Tayamum secara bahasa berarti al-qashdu bagiku sebagai tempat shalat dan bersuci (untuk
(berkehendak). Secara istilah, tayamum tayammum, pen.), maka siapa saja dari umatku
berarti sampainya debu untuk bersuci dengan yang mendapati waktu shalat, maka hendaklah
mengusap wajah dan kedua tangan dengan ia shalat, (3) dihalalkan rampasan perang bagiku
niat tertentu dan dengan tata cara tertentu. dan tidak dihalalkan kepada seorang Nabi pun
sebelumku, (4) dan aku diberikan kekuasaan
Lihat Al-Fiqh Al-Manhaji, 1:92.
memberikan syafa’at (dengan izin Allah), (5)
Kedua: Dalil Disyariatkannya
Nabi-Nabi diutus hanya untuk kaumnya saja
Tayamum dalam Al-Quran dan sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia.”
(Muttafaqun ‘alaih. HR. Bukhari, no. 438 dan
As-Sunnah
Muslim, no. 521, 523)
Allah Ta’ala berfirman,

Ketiga: Tidak adanya air ketika
safar
Ada empat keadaan untuk musafir, yaitu:

1. Meyakini tidak ada air di sekitarnya,
“Lalu kamu tidak memperoleh air, maka
maka boleh tayamum dalam keadaan ini.
bertayamumlah dengan tanah yang suci; usaplah
mukamu dan tanganmu dengan tanah itu.” (QS. 2. Bisa mendapatkan air di sekitarnya dekat
atau jauh, maka wajib air tersebut dicari.
Al-Maidah: 6)
Hal ini dengan syarat kalau sudah masuk
Dari Jabir radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu
waktu shalat. Karena tayamum adalah
‘alaihi wa sallam bersabda,
bersuci darurat, maka tidak disebut
darurat ketika mampu bersuci dengan
air dan tidak disebut darurat jika bersuci
sebelum waktunya.

َح ـ ٌد ِم َن
ُ « أُ ْع ِط ْي
َ سا َلْ يـُْعطَ ُه َّن أ
ً ْت َخ
ِ ُ ن،  األَنْبِي ِاء قـ ْبلِي3.
ِ ت ِب ُّلر ْع
َب َم ِسيـَْرة
ُ ص ْر
َ َ
ِ
ض َم ْس ِج ًدا
ْ  َو ُجــعـلَـ، َشـ ْـهـ ٍر
ُ ـت ِل األَ ْر
الصالَة
َّ ُ فَـأَُّيَــا َر ُج ـ ٍـل أَ ْد َرَك ـ ْتــه، َوطَـ ُـهـ ْـوًرا
ِ  وأ،  ُفـلْيص ِل4.
 َوَلْ َِت َّل، ت ِل الغَنَائِ ُم
ْ َُّحل
َ ّ َ َُ
ِ
َّ ت
 َوَكا َن، ُاعة
ُ  َوأُ ْعط ْي، ِألَ َح ٍد قـَْبلِي
َ الش َف

Yakin adanya air di sekitarnya selama
tidak jauh. Standar jauh adalah jika air
tersebut dicari, keluarlah waktu shalat,
dan dipilihlah tayamum karena sudah
tidak mendapati air pada waktu tersebut.
Air sulit dijangkau karena terlalu padat
orang yang ingin memakainya dan alat
untuk mengambil air hanyalah satu,

hal

hal

2

3

dalam kondisi ini—menurut pendapat
yang kuat—boleh bertayamum, dan tidak
perlu diulangi menurut madzhab.

Keempat: Tayamum karena uzur
tidak bisa menggunakan air

Misal yaitu air memang dekat namun ada
musuh di dekat sumber air tersebut yang
Yang dijadikan patokan jarak untuk dikatakan ditakuti.
jauh adalah sekitar setengah farsakh. Jarak
ini sama dengan 2,5 km. Ketika keadaan air Bisa juga ada uzur menggunakan air karena
ada pada jarak tersebut, dianggap jauh, maka sakit yaitu:
boleh tayamum karena kesulitan mendapati
1. Karena takut muncul penyakit.
air. Lihat Al-Fiqh Al-Manhaji, 1:93.
Sebab tayamum karena safar disebutkan 2. Karena takut penyakitnya bertambah
parah.
dalam ayat,
Lihat bahasan Kasyifah As-Saja, hlm. 137.

اء
َ َوإِ ْن ُكنـْتُ ْم َم ْر
َ ضى أ َْو َعلَى َس َف ٍر أ َْو َج
ِ ِ أ
ِِ
ِ
اء
َ
َس
َ َّح ٌد م ْن ُك ْم م َن الْغَائط أ َْو َال َم ْستُ ُم الن
ِ
ص ِعي ًدا طَيِّبًا
َ ـاء فـَتـَيَ َّم ُموا
ً فـَلَ ْم َت ـ ُدوا َمـ
ِ
ِ
ُس ُحوا بِ ُو ُجوه ُك ْم َوأَيْ ِدي ُك ْم م ْنه
َ فَ ْام

“Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan
atau kembali dari tempat buang air (kakus)
atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak
memperoleh air, maka bertayamumlah dengan
tanah yang baik (bersih); usaplah mukamu dan
tanganmu dengan tanah itu.” (QS. Al-Maidah:
6)

3. Karena takut penyakitnya makin lama
kesembuhannya.
Seperti ini dibolehkan untuk tayamum.
Dalilnya adalah hadits berikut.

اب
َ ََع ْن َجابِ ٍر ق
َ ال َخ َر ْجنَا ِف َس َف ٍر فَأ
َ َص
ِِ
احتـَلَ َم
َ ََر ُجالً ِمنَّا َح َج ٌر ف
ْ َّش َّجهُ ِف َرأْسه ُث
ـل َِت ـ ُدو َن ِل
َ ـحــابَــهُ ف ـَ َقـ
ْ ـسـأ ََل أ
َ َصـ
ْ ـال َهـ
َ فَـ
َك
َ ـصـةً ِف التـَّيَ ُّم ِم فـََقالُوا َمــا َِن ـ ُد ل
َ ُر ْخـ
ِ
ِ َ ْر ْخصةً وأَن
س َل
َ َ ُ
َ َت تـَْقد ُر َعلَى ال َْماء فَا ْغت
ِ
صلى- َّب
َ فَ َم
ِّ ِات فـَلَ َّما قَد ْمنَا َعلَى الن
« ال
َ ك فـََق
َ ِب بِ َذل
َ ِ أُ ْخ-هللا عليه وسلم
َّ قـَتـَلُوهُ قـَتـَلَ ُه ُم
اللُ أَالَّ َسأَلُوا إِ ْذ َلْ يـَْعلَ ُموا
ِ ال إِ َّنَا َكا َن يك
ْف ِيه
ُ الس َؤ
ُّ فَِإ َّنَا ِش َفاءُ ال ِْع ِّى
َ
ِ أَ ْن يـتـي َّمم ويـ ْع
» ص َر
َ َ َ ََ َ

Syaikh As-Sa’di menerangkan dalam Taysir
Al-Lathif Al-Mannan, “Adapun penyebutan
safar dalam ayat karena safar diduga kuat
lebih butuh pada tayamum dan sulitnya
mendapatkan air. Sama seperti dikaitkannya
gadai dengan safar (dalam ayat yang lain).
Namun bukanlah safar jadi sebab orang
bertayamum sebagaimana sangkaan sebagian
orang. Pemahaman seperti itu dapat disanggah
dengan firman Allah Ta’ala (yang artinya),
‘lalu kamu tidak memperoleh air’.”
Dari Jabir radhiyallahu ‘anhu, ia berkata,
“Kami pernah keluar pada saat safar, lalu
seseorang di antara kami ada yang terkena
batu dan kepalanya terluka. Kemudian ia
mimpi basah dan bertanya pada temannya,

