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Pertanyaan: 

 

1. Sahkah mandi wajib dengan menggunakan air hangat yang dipanaskan di 

panci, periuk, dan sebagainya? 

2. Kalau harus dengan tayamum, bagaimana cara bertayamum? 

 

 

Jawaban: 

 

1. Mandi Wajib dengan Air Hangat 

Tidak ada ayat-ayat al-Qur’an dan as-Sunnah yang shahih lagi maqbul 

yang menyatakan bahwa tidak sah mandi wajib dengan menggunakan air 

hangat yang telah dipanaskan dengan panci, periuk, dan sebagainya, selama 

tidak kemasukan benda-benda najis seperti; darah, bangkai, kotoran manusia 

atau binatang dan sebagainya. Semua air mutlak, yaitu air yang suci dan 

mensucikan dapat digunakan untuk berwudlu dan mandi janabah. Allah swt 

berfirman: 

رَُكْم بِّهِّ  …  [11(: 8]األنفال ) …َويُ نَ ز ُِّل َعَلْيُكْم م َِّن السََّماءِّ َماًء ل ُِّيَطه ِّ
Artinya: “… dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk 

mensucikan kamu dengannya …” [QS. al-Anfal (8): 11] 

Bahkan air yang telah dipakai untuk bersuci dapat digunakan lagi untuk 

bersuci, berdasarkan hadits: 

َي هللُا َعْنهُ َعْن َعْبدِّ هللاِّ ْبنِّ ُعَمَر  اُل يَ ت ََوضَُّئوَن َعَلى : َكاَن الن َِّساُء َوالر ِّجَ الَ قَ  َرضِّ
ٍد َيْشَرُعوَن بِّهِّ َجِّيًعا ]رواه  .َعْهدِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ إََِّنٍء َواحِّ

 [أمحدالبخاري وأبو داود والنسائي ومالك و 
Artinya: “Dari Abdullah bin Umar r.a., ia berkata; Laki-laki dan perempuan 

pada masa Rasulullah s.a.w. berwudlu pada tempat air yang satu, mereka 

semua mengambil air dari tempat itu.” [HR. al-Bukhari, Abu Dawud, an-

Nasa`i, Malik dan Ahmad] 

Demikian pula air sisa minum binatang yang halal dimakan dan binatang 

yang dipandang sebagai binatang yang suci, boleh digunakan untuk bersuci, 

berdasarkan hadits: 
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َا لَْيَسْت بَِّنَجٍس  َعْن قَ َتاَدَة قَاَل: َأنَّ َرُسوَل هللاِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: إَِّّنَّ
َا هَِّي مَِّن الطَّوَّافِّنَي َعَلْيُكْم َأوِّ الطَّوَّافَاتِّ   [رواه اجلماعة] .إَِّّنَّ

Artinya: “Dari Qatadah ra, ia berkata; Bahwasanya Rasulullah saw 

bersabda: ‘Kucing itu tidak najis, ia termasuk binatang yang selalu ada di 

sekitar kamu (dalam lingkunganmu)’.” [HR. al-Jamaah] 

Begitu pula air yang bercampur dengan benda-benda suci, boleh 

digunakan untuk bersuci. 

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa mandi janabah 

dengan menggunakan air hangat yang dipanaskan dengan panci, periuk, dan 

sebagainya dibolehkan. 

 

2. Cara Tayamum Pengganti Mandi 

Cara tayamum yang diajarkan Rasulullah saw kepada sahabat ialah 

menepukkan kedua telapak tangan ke tempat debu suci yang telah tersedia, 

lalu menghembus kedua telapak tangan itu dan menyapukannya ke muka, 

kemudian menyapukannya pada kedua tangan sampai pergelangan tangan. 

Cara ini berdasarkan hadits: 

َعْن َعمَّاٍر قَاَل: َأْجن َْبُت فَ َلْم ُأصِّبِّ اْلَماَء فَ َتَمعَّْكُت يفِّ الصَّعِّْيدِّ َو َصلَّْيُت 
َا َكاَن َيْكفِّيَك َهَكَذا  َفذََكْرُت َذلَِّك لِّلنَّبِّ ِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم فَ َقاَل: إَِّّنَّ

َما ُُثَّ َمَسَح ِبَِِّّما  َفَضَربَ  ُّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم بَِّكفَّْيهِّ ْاأَلْرَض َونَ َفَخ فِّيهِّ النَّبِّ
 [متفق عليه] .َوْجَهُه وََكفَّْيهِّ 

Artinya: “Dari Ammar ra, ia berkata; Aku pernah berjanabah dan tidak 

mendapat air, lalu aku berguling-guling dalam debu dan shalat. Maka aku 

sebutkan yang demikian itu kepada Rasulullah saw. Beliau berkata: 

‘Sesungguhnya cukup kamu melakukan begini’. Lalu beliau meletakkan kedua 

tangannya di tanah dan meniupnya, kemudian mengusap muka dan tangannya 

sampai pergelangan tangannya dengan kedua telapak tangannya itu.” 

[Muttafaq Alaih] 

 

Sumber: Majalah Suara Muhammadiyah, No. 1, 2004 

 

 

 

 


