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Najis dan Cara Membersihkannya 
Menurut bahasa artinya sesuatu yang menjijikkan. 
Menurut syara’ artinya setiap benda yang haram digunakan 

secara mutlak dalam keadaan normal beserta mudah untuk 
dibedakan, bukan karena kemuliaannya, menjijikkannya dan 
bukan karena berbahaya pada badan atau akal.   
Ungkapan “mutlak” mencakup pada najis yang sedikit ataupun 

banyak. 
Ungkapan “dalam keadaan normal”, kecuali keadaan darurat. 
Ungkapan “mudah dipisahkan”, kecuali memakan ulat yang mati di 

dalam keju, buah dan sesamanya. 
Ungkapan “bukan karena kemuliaanya”, kecuali mayatnya anak 

adam. 
Ungkapan “tidak karena menjijikkan”, kecuali sperma dan 

sesamanya. 
Ungkapan “tidak karena membahayakan”, kecuali batu dan 

tanaman yang berbahaya pada badan atau akal 



Macam – macam najis 

Najis mukhaffafah 
(ringan) 
Cara mencucinya cukup 

memercikkan air pada 
benda yang terkena najis 
tersebut hingga lenyap 
bekasnya dari 
penglihatan.  
Seperti air kencing bayi 

laki – laki yang belum 
berumur 2 tahun dan 
blm makan dan minum 
kecuali asi. 



Najis mutawasihah 
Cara membersihkannya 

cukup membasuhnya 
1x asalkan dapat lenyap 
bekasnya, baik lenyap 
warna, bau maupun 
sifatnya. 

 
Seperti air kencing, air 

besar atau kotoran,  
kotoran binatang 
(burung, ayam, itik dll), 
darah, nanah, dll 

 



Najis mugholadzoh 
(berat) 
Cara mencucinya tidak 

cukup 1x, melainkan harus 
di cuci 7x dan salah 
satunya harus di cuci 
dengan debu. 

 
Seperti benda yang 

terkena air liur anjing dan 
babi, air kencing maupun 
kotoran  anjing atau babi 
dan keturunan hasil 
perkawinan silang dari 
salah satu dari kedua 
hewan tersebut (misal 
perkawinan anjing dan 
kucing). 

 



Setiap benda cair yang keluar dari dua jalan (qubul dan dubur) 
hukumnya adalah najis. Hal ini mencakup benda yang lazimnya 
keluar seperti air seni, air besar atau kotoran, dan benda yang 
tidak lazim keluar seperti darah dan nanah. 
Kecuali air mani manusia, atau air mani hewan suci, bukan hewan 

seperti anjing, babi dan keturunan masing – masing, serta bukan 
keturunan salah seekor dari keduanya (yang kawin dengan hewan 
suci, misalnya anjing dengan kambing). 

Dengan ungkapan “benda cair”, kecuali ulat dan setiap benda padat 
dan tidak terproses oleh lambung, maka hukumnya tidak najis, akan 
tetapi menjadi mutanajis (perkara yang terkena najis) yang bisa suci 
dengan dibasuh. 

Membasuh semua jenis air seni dan kotoran walaupun  
keduanya dari binatang yang halal dimakan dagingnya, 
hukumnya adalah wajib. 

 



Cara membasuh najis 
 jika terlihat oleh mata (najis ‘ainiyah) dengan cara 

menghilangkan bendanya dan menghilangkan sifat – sifatnya, 
seperti rasa, warna atau baunya. Jika rasa najis masih ada, maka 
hukumnya najis, atau yang masih tersisa adalah warna atau bau 
yang sulit dihilangkan maka hukumnya tidak najis. 
Jika najis tidak terlihat oleh mata (najis hukmiyah) maka cara 

membasuhnya cukup dengan mengalirkan air pada tempat yang 
terkena najis tersebut walupun sekali aliran. 
Seperti air kencing bayi laki – laki yang belum mengkonsumsi 

makanan/minuman selain asi. Maka air kencing bayi laki – laki 
tersebut bisa suci cukup dengan percikan air. 

 
 



Cara membasuh barang yang terkena najis Yaitu di alirkan air 
pada barang atau benda tersebut jika airnya sedikit. Tetapi 
kalau air jumlahnya banyak dan mengalir maka boleh di 
masukkan ke dalam air tersebut. 
Tidak ada najis yang di toleransi kecuali darah dan nanah yang 

sedikit. Maka keduanya di toleransi pada pakaian dan badan di 
saat sholat. 
Dan juga bangkai binatang yang tidak memiliki darah yang 

mengalir, seperti lalat,  semut, belalang. Ketika binatang 
tersebut masuk ke dalam wadah air dan mati maka 
sesungguhnya bangkai binatang tersebut tidak najis. Dengan 
catatan binatang tersebut jatuh dengan sendirinya. 
Namun ketika bangkai binatang yang tidak memiliki darah 

mengalir itu berjumlah banyak dan merubah sifat cairan yang 
dimasukinya, maka bangkai itu menajiskan benda cair tersebut. 
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