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JABATAN INTEGRITI 

DAN PEMATUHAN STANDARD 

IPK KELANTAN 

11-MENJAGA KESIHATAN TELINGA 

Selain membersihkan kotoran dari mulut dan 

hidung, berwuduk juga menghapuskan kotoran 

dan kuman pada telinga. Anda tentu tahu 

bahawa telinga mengumpul kotoran. Apabila 

tidak segera dibersihkan maka boleh membawa  

perkembangan kuman sehingga menyebabkan 

kesan. Dengan berwuduk membuat telinga lebih 

bersih.  

12-MENJAGA KESEIHATAN MATA 

Mata merupakan onggota badan yang harus 

dijaga kesihatannya. Salah satu cara melindungi 

indra pengelihatan ini adalah dengan sentiasa 

berwuduk. Air yang dibasuhkan pada wajah    

akan menghapuskan kotoran serta kuman yang 

berada di mata dan disekitarnya. Sehingga organ 

mata akan lebih bersih. Dengan demikian risiko 

penyakit mata dapat dihindari. 

13-MEMBANTU MENGHILANGKAN KUMAN                

      DARI TUBUH 

Aktiviti yang Anda lakukan setiap hari, mulai 

bangun tidur sampai malam hari tentu membuat 

tubuh jadi kotor. Memegang benda tertentu 

terdedah kepada debu. Belum lagi peluhyang 

berada dalam tubuh. Semua itu tentu boleh 

terdedah kepada  baktiria.  

Dengan wuduk 5 kali sehari sesuai dengan jadual 

solat) boleh menjadi cara hidup sihat menurut 

Islam, menjaga tubuh sentiasa bersih dan 

terhindar dari kuman. Sebaiknya Anda juga 

melakukan wukdu dalam semua aktiviti,             

jadi tidak harus menunggu saat hendak solat.  

14-MENCEGAH RISIKO KANSER KULIT 

Berwuduk  juga terbukti mampu mengurangkan  

penyakit kanser kulit.  Pernyataan tersebut 

dipaparakan dalam buku berjudul Prayer a Spot 

for The Body and Soul karangan Moktar Salem.  

4 

Beliau menjelaskan bahawa berwuduk dapat 

menjaga keremajaan selaput lendir pada kulit, 

yang mana selaput lendir ini berperanan dalam 

membunuh kuman dan mikroorganisme lainnya.  

15-MEMBUAT WAJAH LEBIH CERAH 

Terdapat banyak penelitian ilmiah yang 

menyatakan bahawa berwudhu dapat 

mencerahkan wajah.  

16-MENCEGAH JERAWAT 

Munculnya jerawat pada wajah disebabkan  

adanya kotoran dan minyak yang berkumpul di 

lapisan kulit. Dengan berwuduk  kotoran dan 

minyak berlebihan pada wajah boleh dielakkan. 

17-MENSTABILKAN DENYUTAN JANTUNG  

Anda mungkin tidak menyangkanya, tetapi 

faktanya berwuduk memiliki kaitan dengan 

kesihatan jantung. Ini didasarkan pada 

penelitian seorang doktor Jantung Barat 

bernama Ahmad Syauqy. Beliau mengatakan 

bahawa wuduk terbukti dapat menjaga denyut 

jantung dengan  stabil. Dengan demikian 

kesihatan organ jantung akan terlindungi dan 

aliran darah akan juga lancar. 

18-TERAPI UNTUK MENGHILANGKAN STRESS 

Ketika stress  anda tidak perlu panik untuk 

mencari cara mengatasi hal tersebut. Solusinya 

cukuplah  dengan sekali berwuduk  dan diiringi 

dengan solat sunat 2 rakaat atau membaca     

Al-Quran. Berwuduk juga terbukti dapat 

mengurangi stress ataupun perasaan sedih. 

Seorang pakar neurologis mengatakan bahawa 

saat berwudhu, air yang mengenai saraf pada 

jari tangan dan kaki boleh meningkatkan rifleksi 

pada sel-sel otak. Di samping itu, air yang 

dibasuhkan pada wajah juga akan memberikan 

kesegararan pada kulit.  

    Selamat Berwuduk  Dan Semoga Bermanfaat. 
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Wuduk atau bersama titisan akhir air wuduk, 

hingga ia selesai dari wuduknya dalam keadaan 

suci dan bersih dari dosa-dosa.” (HR Muslim). 

7-MENDAPATKAN KEBAIKAN DUNIA DAN AKHIRAT 

Diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal bahawa 

Rasulullah SAW bersabda: “Tidaklah seorang 

muslim tidur di malam hari dalam keadaan 

dengan berzikir dan bersuci, kemudian ketika 

telah terbangun dari tidurnya lalu meminta 

kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat, 

melainkan pasti Allah akan mengabulkannya.” 

8-WAJAH BERCAHAYA SAAT HARI KIAMAT 

Orang-orang yang senantiasa menjaga 

wuduknya dan melakukan cara berwuduk yang 

betul, maka dihari kiamat kelak mereka akan 

datang dengan wajah yang berseri-seri. 

Sebagaimana dijelaskan dalam hadis: 

“Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari 

kiamat nanti dalam keadaan dahi, kedua tangan 

dan kaki mereka bercahaya, kerana kesan 

wuduk.” (HR. Al Bukhari dan Muslim) 

9-MENJAGA KESEHATAN MULUT 

Salah satu aktiviti  yang dilakukan saat berwuduk 

adalah kumur-kumur. menurut kedoktoran, selalu 

berkumur dapat menjaga kesihatan gigi dan gusi. 

Ini akan mengeluarkan sisa-sisa makanan dan 

kuman sehingga mulut jadi lebih bersih. 

10-MENJAGA KESIHATAN HIDUNG 

Gerakan wuduk boleh dikatakan sangat 

sempurna. Membersihkan seluruh bahagian tubuh 

dari atas hingga bawah. Salah satunya hidung.  

Dengan membasuh hidung dengan air, ini akan 

membantu mengelurkan kotoran yang ada 

dalam hidung.  Sehingga rongga hidung jadi lebih 

bersih dan sihat. Dengan demikian pernafasan 

juga lebih lancar. 
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Berwuduk bererti mensucikan diri dari kotoran 

atau najis. Wuduk wajib dilakukan oleh seseorang           

sebelum melaksanakan solat wajib dan sunnah. 

Selain dari itu, mengerjakan wuduk juga             

disarankan dialam berbagai aktiviti.                      

Ketika hendak bermusafir, tidur dan sebagainya. 

Apabila Anda dapat menjaga kesucian maka 

insyaAllah akan dilindungi oleh Allah SWT. 

Dalam Al-Quran dan hadis menjelaskan: 

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila 

kamu hendak mengerjakan solat, maka basuhlah        

mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, 

dan sapulah kepalamu dan (basuhlah) kakimu 

sampai dengan kedua buku lali.” (QS. Al Maidah: 6) 

Berwudhu memiliki banyak kelebihan bagi 

kehidupan. Disamping membersihkan kotoran, 

inilah beberapa manfaat wuduk dalam Islam: 

1-MENGHAPUS KEJAHATAN 

Manfaat berwuduk yang pertama yakni dapat 

menghapus kejahatan. Dalam hadist dijelaskan: 

“Apabila seorang dari kamu berwuduk, lalu ia 

menyempurnakan wuduknya, kemudian ia pergi 

ke masjid kerana semata-mata hanya untuk 

melakukan solat, maka tidaklah ia melangkahkan 

kaki kirinya melainkan terhapus kejahatan darinya 

dan dituliskan kebaikan bersama langkah kaki 

kanannya hingga masuk masjid.”  (HR. At-Thabrani). 

2-MENELEDANI SUNNAH RASUL 

Dari Ibnu Umar, dijelaskan bahawa Rasulullah 

SAW bersabda: “Sesungguhnya aku tidak suka 

berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan 

suci.”    (HR. Abu Daud dan An Nasa‟i). 
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3-MENGANGKAT DERAJAT 

Rasulullah SAW bersabda, “Mahukah kalian aku 

tunjukkan suatu amalan yang dengannya Allah 

akan menghapus dosa-dosa dan mengangkat 

derajatnya! Para sahabat berkata: “Tentu, wahai 

Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW  bersabda: 

“Menyempurnakan wuduk walaupun dalam 

situasi sulit, memperbanyak jalan ke masjid, dan 

menunggu solat setelah solat, maka itulah yang 

disebut dengan ar ribath.” (HR. Muslim). 

4-DIDOAKAN MALAIKAT 

Dari Ibnu Umar r.a bahwasahnya Rasulullah SAW  

bersabda, “Barangsiapa tidur dimalam hari dalam 

keadaan suci (berwuduk) maka Malaikat akan 

tetap mengikuti, lalu ketika ia bangun nescaya 

Malaikat itu akan berdoa „Ya Allah ampunilah 

hamba mu si fulan, kerana ia tidur di malam hari 

dalam keadaan selalu suci‟”. (HR Ibnu Hibban). 

5-DICINTAI OLEH ALLAH TA’ALA 

Salah satu cara untuk mendapatkan cinta Allah 

adalah dengan memperbanyak wuduk. 

Sebagaimana dijelaskan dalam hadis soheh: 

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertaubat dan menyukai orang-orang yang 

mensucikan diri.” (QS. Al-Baqarah: 222). 

6-MENGHAPUS DOSA 

Dalam hadis dijelaskan: “Apabila seorang muslim 

atau mukmin berwudhuk kemudian mencuci 

wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya 

tersebut setiap dosa pandangan yang dilakukan 

kedua matanya bersama air wudhuk atau 

bersama akhir titisan air wudhuk. Apabila ia 

mencuci kedua tangannya, maka akan keluar 

setiap dosa yang dilakukan kedua tangannya 

tersebut bersama air wudhu‟ atau bersama akhir 

tetesan air wudhu‟. Apabila ia mencuci kedua 

kaki, maka akan keluar setiap dosa yang 

disebabkan langkah kedua kakinya bersama air  
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