
باب اِالْسِتْنَجاِء ِباْلَماءِ  - 15  

Bab 15 Istinja dengan Air 

 

Penjelasan : 

 

Para ulama fikih dalam masalah bersuci biasanya menyabutkan istilah 

“Istinja” untuk masalah yang berkaitan dengan bersuci menggunakan air 

dan “Istijmar” untuk masalah yang berkaitan dengan bersuci menggunakan 

batu atau semisalnya, tanpa menggunakan air. Kedua cara tersebut 

diajarkan oleh Nabi kita �.  

 

Kemudian apakah termasuk perbuatan utama, menggabungkan kedua 

cara tersebut diatas yakni ia beristinja disamping juga beristijmar ketika 

bersuci selesai buang hajat? Jawabannya kami serahkan kepada Imam Al 

Albani dalam “Tamamul Minnah” : 

ء والحجارة في االستنجاء لم يصح عنه صلى اهللا عليه وسلم فأخشى أن يكون القول بالجمع من الغلو الجمع بين الما: قلت 
وخير الهدي هدي محمد صلى اهللا عليه وسلم وشر األمور " في الدين ألن هديه صلى اهللا عليه وسلم االكتفاء بأحدهما 

) فيه رجال يحبون أن يتطهروا : ( ول قوله تعالى فيهم وأما حديث جمع أهل قباء بين الماء والحجارة ونز  . . "محدثاتها 
فضيف اإلسناد ال يحتج به ضعفه النووي والحافظ وغيرهما وأصل الحديث عند أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة دون 

ارة وقد بينت وله شواهد كثيرة ليس في شئ منها ذكر الحج" باب االستنجاء بالماء " ذكر الحجارة ولذلك أورده أبو داود في 
 ) 34رقم " ( صحيح سنن أبي داود " ذلك في 

“Penggabungan antara bersuci menggunakan air dan batu, tidak shahih berasal dari 

Nabi �, dan aku khawatir pendapat yang mengatakan penggabungan ini adalah 

termasuk perbuatan berlebih-lebihan dalam agama, karena petunjuk Nabi � adalah 

mencukupkan salah satunya. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi  

Muhammad � dan sejelek-jeleknya perkara adalah sesuatu yang diada-adakan. 

Adapun hadits tentang penduduk Quba yang menggabungkan antara bersuci 

menggunakan air dan batu, sehingga turun Firman Allah �, didalamnya ada ucapan : 

“mereka adalah orang-orang yang suka untuk bersuci”. Maka haditsnya lemah tidak bisa 

dijadikan hujjah, haditsnya dilemahkan oleh Imam Nawawi, Al Hafidz Ibnu Hajar dan 

selainnya. Asal hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan selainnya dari hadits 

Abu Huroiroh �, tanpa penyebutan batu, oleh karenanya Imam Abu Dawud 

memberinya judul bab “Beristinja dengan air”. Hadits ini memiliki penguat yang banyak 

tanpa adanya penyebutan menggunakan batu sedikitpun dan telah aku jelaskan dalam 

“Shahih Sunan Abu Dawud” (no. 34). 



Berkata Imam Bukhori : 

ثـََنا َأبُو اْلَولِيِد ِهَشاُم ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك َقاَل َحدثـََنا ُشْعَبُة َعْن أَِبى ُمَعاٍذ  - 150 َواْسُمُه َعطَاُء ْبُن أَِبى َمْيُمونََة  -َحد
ِإَذا َخَرَج ِلَحاَجِتِه َأِجىُء َأنَا َوُغَالٌم  - صلى اهللا عليه وسلم  -لنِبى َقاَل َسِمْعُت أََنَس ْبَن َماِلٍك يـَُقوُل َكاَن ا -

يـَْعِنى َيْستَـْنِجى ِبهِ . َمَعَنا ِإَداَوٌة ِمْن َماٍء   

16161616).).).).    Hadits no. Hadits no. Hadits no. Hadits no. 150150150150    

“Haddatsanaa Abul Waliid Hisyaam bin Abdul Malik ia berkata, haddatsanaa Syu’bah dari 

Abi Muadz –namanya ‘Athoo’ bin Abi Maimunah ia berkata, aku mendengar Anas bin Malik 

� berkata : ‘adalah Nabi � jika keluar untuk buang hajat, maka aku dan seorang anak 

bersama-sama membawakan seciduk air untuk Beliau �, yakni digunakan untuk beristinja 

(setelah selesai buang hajat)’”. 

Muslim meriwayatkannya  no. 643. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya, kecuali : 

 

1.   Nama : Abul Waliid Hisyaam bin Abdul Malik 

 Kelahiran : Lahir 133 H - Wafat 227 H 

 Negeri tinggal : Bashroh 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Zur’ah, Imam 

Abu Hatim, Imam Ibnu Sa’ad, Imam Al’ijli dan Imam 

Ibnu Hibban.  

 Hubungan Rowi : Syu’bah adalah salah seorang gurunya, dan tinggal 

senegeri dengannya, sebagaimana ditulis oleh Imam Al 

Mizzi. 

 

2.   Nama : Abu Muadz ‘Athoo’ bin Abi Maimunah 

 Kelahiran : Wafat 131 H 

 Negeri tinggal : Bashroh 

 Komentar ulama : Tabi’I Shoghir. Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma’in, Imam 

Abu Zur’ah, Imam Nasa’I dan Imam Ibnu Hibban. Imam 

Abu Hatim berkata : ‘ia sholihul hadits tidak dijadikan 

hujjah haditsnya dan ia seorang Qodary. Demikian juga 

Imam Hammad bin Zaid, Imam Bukhori, Imam Ibnu 

Sa’ad dan Imam Zaujazaaniy menegaskan bahwa Abu 

Muadz ini seorang Qodariy. Hanya saja Imam Adz-

Dzahabi membantah ucapan Imam Zaujazaaniy yang 



mengatakan bahwa ia adalah pemimpinnya Qodariy, 

menurut Imam Adz-Dzahabi, Abu Muadz hanyalah 

qodariy shoghir (sekedar pengikut). 

 Hubungan Rowi : Anas � adalah salah seorang gurunya, sebagaimana 

ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib Ibnu 

Hajar) 

Kedudukan sanad : 

 

Sebagaimana yang terlihat bahwa dalam hadits ini, sanadnya terdapat 

seorang perowi ahlu bid’ah yakni Abu Muadz, dan telah berlalu 

keterangannya tentang status haditsnya perowi ahlu bid’ah, selama ia bukan 

sebagai tokoh/gembongnya ahlu bid’ah. Dan Imam Adz-Dzahabi dalam 

penukilan diatas telah mengingkari pernyataan Imam Zaujazaaniy yang 

mengatakan bahwa Abu Muadz adalah tokoh puncak Qodariy pada waktu 

itu. Disamping itu, haditsnya sahabat Anas � memiliki syawahid, 

diantaranya dari sahabat Ibnu Abbas � yang pernah melakukan hal yang 

sama dengan sahabat Anas � yakni menyiapkan air untuk Nabi � ketika 

buang hajat. Imam Bukhori sebelumnya (no. 143) telah meriwayatkannya : 

 َأن  ِبىفـََقالَ  َفُأْخِبرَ .  » َهَذا َوَضعَ  َمنْ  « َقالَ  َوُضوًءا َلهُ  فـََوَضْعتُ  ، اْلَخَالءَ  َدَخلَ  -  وسلم عليه اهللا صلى - الن 
»  ُهمْههُ  اللينِ  ِفى فَـق الد « 

“bahwa Nabi � masuk kedalam WC, lalu aku menyediakan untuknya air wudhu, maka Nabi 

� bersabda : “Siapa yang meletakkan air wudhu ini?”, lalu beliau � diberitahu bahwa aku 

yang meletakkannya, maka beliau � berdoa : “Ya Allah pahamkanlah ia dalam agamanya”. 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Disyariatkannya penggunaan air untuk bersuci setelah buang hajat. 

2. Sederhananya air yang digunakan Nabi � untuk bersuci dan ini adalah 

tindakan penghematan yang disyariatkan dalam Islam, karena “ ٌِإَداَوة” 
adalah tempat air yang kecil yang terbuat dari kulit. 

3. Keutamaan sahabat Anas � yang senantiasa melayani Nabi �. 

4. Adab yang baik yang dicontohkan oleh para sahabat �, yakni yang muda 

memberikan penghormatan kepada yang lebih tua, dengan misalnya 

menyiapkan air untuk bersuci atau menghidangkan makanan dan 



semisalnya, kemudian yang tua mendoakan dan menyayangi yang 

muda. Nabi � bersabda : 

َلْيَس ِمنا َكِبيرِنَاْعِرْف َحق  َمْن َلْم يـَْرَحْم َصِغيَرنَا َويَـ   فـَ
“Barangsiapa yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menunaikan hak yang lebih 

tua, maka bukan golongan kami” (HR. Abu Dawud dan Tirmidizi, dishahihkan oleh 

Imam Tirmidzi dan Imam Al Albani). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


