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 اذااحدث صالةاحدكم هللا اليقبل

 حتي يتوضا

Artinya : Allah tidak akan menerima 

sholat seseorang diantara kamu bila 

hadats sehingga berwudlu (terlebih 

dahulu) HR. Bukhori muslim 
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1. Definisi Wudlu 

Wudlu menurut bahasa adalah bersih, 

sedangkan menurut istilah syara’ 

adalah membasuh anggota badan 

tertentu dan dengan cara tertentu pula, 

serta berguna untuk menghilangkan 

hadats kecil. 

2. Dalil Wajibnya Wudlu 
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Artinya :  Hai orang-orang yang 

beriman, apabila kamu hendak 

mengerjakan shalat, Maka basuhlah 

mukamu dan tanganmu sampai dengan 

siku, dan sapulah kepalamu dan 

(basuh) kakimu sampai dengan kedua 

mata kaki,  

3. Syarat- Syarat wudlu 
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1. Menggunakan air mutlak 

2. Beragama islam 

3. Tamyiz (bias membedakan antara 

yang baik dan buruk) 

4. Mengetahui fardu-fardunya wudlu 

5. Tidak boleh mengira yang fardu 

menjadi sunah 

6. Tanpa ada halangan air sampai ke 

anggota wudlu. Seperti cat, getah 

dsb. 

7. Tidak ada sesuatu yang merobah 

keadaan air seperti kotoran 

dipinggir kuku, atau minyak 

za’faron dan sejenisnya. 

8. Mengalirkan air keseluruh anggota 

wudlu 
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9. Masuknya waktu sholat fardu bagi 

orang yang terus-menerus 

berhadas (seperti orang yang terus 

menerus mengeluarkan air 

kencing, sekalipun sedikit) 

 

4. Fardlu Wudlu 

 

1. Niat mendatangi fardu wudlu atau 

bersuci untuk menjalankan sholat 

pada permulaan membasuh muka 

2. Membasuh muka 

3. Membasuh ke dua tangan sampai 

kedua siku 

4. Mengusap sebagian kepala. 
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5. Membasuh kedua kaki sampai 

kedua mata kaki. 

6. Tertib 

 

5. Sunah-sunah Wudlu 

 

1. Membaca Basmalah sebelum 

berwudlu. Rosulullah SAW  

bersabda : 

 

الصالة لمن الوضوء لمن لم 

هيذكراسم ا لل  

  

Artinya : sholat tidak sah bagi 

orang yang tidak berwudlu, dan 
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wudlu tidak sempurna bagi orang 

yang tidak membaca basmalah. 

(HR. Ahmad dan abu Daud) 

 

2. Membasuh kedua tapak tangan. 

3. Bersiwak (menggosok gigi ) 

4. Berkumur 

5. Menghirup air dengan hidung. 

6. Mengusap seluruh kepala. 

7. Mengusap kedua telinga luar dan 

dalam. 

8. Membasuh sela sela rambut dan 

jenggot begitu juga membasuh 

sela-sela jari tangan 
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9. Membasuh sela-sela jari dua kaki 

dari arah bawah dengan jari 

kelingking tangan yang kiri. 

10. Menggosok anggota wudlu. 

11. Setelah selesai berwudlu 

menghadap kiblat, mengangkat 

kedua tangannya dan 

mengarahkan pandangannya 

kelangit lantas berdo’a setelah 

wudlu setelah itu membaca surat 

Inna anzalnahu……. 

Sabda Rosulullah SAW yang 

artinya : 

“ barang siapa yang membaca 

surat inna anzalnahu dan 

seterusnya setelah berwudlu sekali 
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maka termasuk orang yang siddiq 

(bersungguh-sungguh 

menjalankan agama) dan barang 

siapa yang membacanya dua kali 

maka ditulis dalam setambuk 

orang-orang yang mati sahid. Dan 

barang siapa yang membacanya 

tiga belas kali, maka allah kelak 

akan menghimpunnya bersama 

para Nabi di Mahsyar. 

(HR.Addailami) 

12. Membasuh anggota wudlu tiga 

kali. 

13. Berniat pada waktu mengerjakan 

suanh wudlu yang pertama kali 

agar diberi pahala karenanya. 



Majlis Ta’lim Al Istiqomah 

 

     Ahmad Arifin, S.Ag          - 12 -  
 

14. Memperhatikan kulit yang 

mengkerut, saluran air mata dan 

ekor mata dan menggosoknya 

dengan air. 

15. Bila membasuh wajah, hendaknya 

mengambil air dean dua tapak 

tangan secara bersamaan. 

16. Memanjangkan basuhan kedua 

tangan dan kaki. 

17. Mendahulukan yang kanan 

18. Berturut-turut 

19. Tidak berbicara atau minta tolong 

diwaktu wudlu. Dan setelah wudlu 

juga tidak dihanduki. 

20. Tidak menggunakan corot 



Majlis Ta’lim Al Istiqomah 

 

     Ahmad Arifin, S.Ag          - 13 -  
 

21. Minum air yang tersisa setelah 

dibuat wudlu. 

22. Bersungguh-sungguh dalam 

menyempurnakan wudlu. 

23. Memercikan air kesarungnya yang 

berdekatan dengan kemaluan 

setelah berwudlu. 

 

6. Perkara yang Membatalkan 

Wudlu 

 

1. Yakin keluarnya sesuatu dari jalan 

muka atau belakang. 

2. Tidak sadar, lantaran tidur atu 

mabuk kecuali tidur yang 
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pantatnya masih melekat ketanah 

dalam keadaan duduk. 

3. Menyentuh jalan muka atau 

belakang dengan tapak tangan 

bagian belakang. 

4. Tersentuhnya kulit laki dan 

perempuan yang sudah besar dan 

bukan mahramnya. 

 

7. Perkara Yang Diharamkan 

sebab hadas Kecil  

 

1. Menjalankan sholat 

2. Melakukan thowaf 

3. Menyentuh atau membawa kertas 

yang didalamnya ada tulisan al 
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Qur’an untuk belajar. Berlainan 

dengan alqur’an yang 

menggunakan terjemahnya atau 

ada keterangan lain sekiranya 

banyak keterangan dan 

terjemahnya disbanding dengan 

tulisan ayat-ayat Al Qur’an. 

Begitu juga tidak diharamkan 

membalikkan kertas al quran 

dengan kayu petunjuk yang 

biasanya digunakan oleh ibu-ibu 

untuk mengajar anak-anaknya. 

Oleh karena itu, bagi para orang 

tua hendaknya melarang kepada 

anak yang belum tamyiz untuk 

memegang Al quran atau papan 
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yang terdapat tulisan al qur’an 

sekalipun tulisan itu merupakan 

satu ayat yang sempurna.*** 
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Fiqih Wudlu 
Praktis 
 
 
 

 
Nabi SAW Bersabda : bila seorang hamba 
berwudlu, lantas membasuh mukanya maka 
keluar semua dosa kesalahannya bersamaan 
dengan tetesan air yg jatuh dari wajahnya. Bila 
membasuh kedua tangannya maka akan 
keluar dosanya bersama dengan tetesan air 
yang keluar dari tangannya. Bila membasuh 
kedua kakinya maka dosanya akan keluar 
bersamaan dengan tetesan air yg keluar dari 
kakinya. Sehingga seorang yang berwudlu 
akan keluar dalam keadaan bersih dari dosa. 
HR.Muslim 


