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TAYAMUM 

 Pengertian tayamum 

 Syarat – syarat tayamum 

 Pendapat pendapat tentang tayamum 

 Fardhu tayamum 

 Sunah tayamum 

 Hal – hal yang membatalkan tayamum 

 



Menurut bahasa, tayamum artinya menyengaja 
atau menuju. 

Menurut istilah syara’, tayamum artinya 
menyampaikan (menempelkan) debu – debu yang 
suci pada muka dan tangan sebagai pengganti 
wudhu, mandi atau membasuh anggota dengan 
syarat – syarat tertentu. 



Firman Allah tentang tayamum  

 

Q.S. Al Maidah ayat 6, yang artinya “dan apabila 
kamu junub maka bersucilah, dan jika kamu 
sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari 
tempat buang air atau berhubungan badan, lalu 
kamu tidak memperoleh air, maka 
bertayamumlah dengan tanah/debu yang suci; 
sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah 
itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tapi 
Dia hendak membersihkan kamu dan 
menyempurnakan nikmatNya bagimu supaya 
kamu bersyukur.” 



1. Karena adanya uzur yang disebabkan bepergian atau 
sakit. 

2. Sesudah masuk waktu sholat, ini jika tayamum dilakukan 
untuk sholat, dan tayamum demikian tidaklah  benar atau 
tidak sah sebelum masuk waktu sholat. 

3. Mencari air, sesudah masuk waktu sholat, hendaknya 
mencari air dengan usaha sendiri atau kawannya. Kalau ia 
sendirian, maka harus meneliti atau melihat di sekelilingnya 
dari 4 arah (kanan – kiri, muka – belakang). 

4. Terhalang menggunakan air, sekiranya diliputi rasa 
khawatir, jika menggunakan air yang berakibat fatal. 
Termasuk uzur menggunakan air, walaupun air itu dekat, ia 
khawatir terancam oleh hewan buas, musuh, dll. 

5. Menggunakan debu suci yang tidak basah, kata suci selaras 
dengan arti debu yang di dapat secara ghashab, dan debu 
atau tanah kuburan yang belum di gali. 

SYARAT – SYARAT TAYAMUM : 



PENDAPAT – PENDAPAT PARA IMAM MAZHAB 

 
 Empat imam mazhab sepakat bahwa seseorang berhadas 

yang bertayamum, lalu ia mendapatkan air sebelum 
sholat, maka tayamumnya batal dan ia wajib bersuci 
dengan air itu. Namun mereka berbeda pendapat jika 
diperoleh air sesudah sholat; 

 Syafi’I, jika sholat itu termasuk sholat yang dapat 
gugur kewajibannya karena tayamum, seperti sholat 
orang musafir, maka shalatnya tidak batal. Ia boleh 
meneruskan sholatnya, tetapi menghentikannya untuk 
wudhu lebih baik. 

 Maliki, ia boleh meneruskan sholatnya, tidak perlu di 
gugurkan dan sholatnya sah. 

 Hanafi, tayamumnya batal dan ia wajib keluar dari 
sholat untuk berwudhu dengan air, kecuali jika sholat 
jenazah dan sholat hari raya. 

 Hambali, tayamumnya batal secara mutlak 

 

 

 



Menurut Syafi’i dan 
Hambali, tidak boleh 
bertayamum kecuali 
dengan tanah yang 
suci atau dengan 
pasir berdebu. 

Para imam mazhab sepakat bahwa tayamum 
adalah dengan tanah yang suci ketika tidak 
ada air atau ada air tapi takut untuk 
menggunakannya. 



Menurut Hanafi dan Maliki, boleh bertayamum 
dengan tanah dan segala macam bagiannya, 
walaupun dengan batu yang tidak bertanah dan 
pasir yang tidak berdebu. 



FARDHU TAYAMUM 

1. Niat (sengaja melakukan) 
tayamum. 

 

2. Mengusap muka (wajah) 
dari atas ke bawah 
dengan sekali usap. 



3. Mengusap dua tangan 
sampai siku dengan satu 
kali usapan. 

4. Urut, berarti 
mendahulukan 
mengusap muka 
daripada tangan, baik 
tayamum karena hadas 
kecil maupun hadas 
besar. Apabila tidak urut 
maka tidak sah 
tayamumnya. 



SUNAH TAYAMUM 

1. Membaca basmalah 

2. Mendahulukan tangan kanan dan 
mengakhirkan tangan kiri. Mendahulukan muka 
bagian atas, mengakhirkan bagian bawah. 

3. Muwalah atau berkesinambungan seperti yang 
berlaku dalam wudhu. 

4. Bagi yang memakai cincin disunahkan 
melepaskannya, dan hukumnya wajib pada 
pukulan yang kedua. 



HAL – HAL YANG MEMBATALKAN TAYAMUM : 

1. Segala sesuatu yang membatalkan wudhu (berlaku 
pula pada tayamum). 

 Seandainya seseorang berhadas setelah memindah debu, 
maka debu tersebut tidak usah diusapkan, melainkan 
mengambil debu lain. 

2. Melihat air, kitab lain menerangkan “adanya air” 
diluar waktu sholat. 

3. Murtad, artinya terputus islamnya. 
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