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Bab 18 Larangan Beristinja dengan Tangan Kanan 

 

Penjelasan : 

 

Yakni maksudnya ketika buang hajat pada saat memegang alat vital 

bagi laki-laki, jangan menggunakan tangan kanan, demikian juga ketika 

bercebok, baik laki-laki maupun perempuan, dilarang menggunakan tangan 

kanan. Termasuk adab dari Nabi � adalah menggunakan tangan kanan 

untuk hal-hal yang biasanya berupa perkara yang baik atau kesucian, 

sedangkan untuk bercebok menggunakan tangan kiri. Ummul Mukminin 

Aisyah � berkata : 

َوَما َكاَن ِمْن  وََكاَنْت َيُدُه اْلُيْسَرى ِلَخَالئِهِ اْلُيْمَنى ِلُطُهورِِه َوَطَعاِمِه  -صلى اهللا عليه وسلم-َكاَنْت َيُد َرُسوِل اللِه 
 َأًذى

“Tangan Rasulullah � yang kanan, biasanya untuk kesucian dan makan, sedangkan tangan 

yang sebelah kiri ketika (cebok) buang hajat atau untuk sesuatu yang kotor” (HR. Abu 

Dawud, dishahihkan Imam Al Albani). 

 

Kemudian apa yang dimaksud dengan larangan disini, apakah 

hukumnya diharamkan atau tidak? Kami akan nukilkan penjelasan dan tarjih 

Imam Nawawi dalam masalah ini, yang ditulis oleh beliau dalam kitabnya 

“Majmu Syarah Muhadzab” (2/109-110) : 

صحاب يكره االستنجاء باليمين كراهة تنزيه وال يحرم هكذا صرح به الجمهور قال الشيخ أبو حامد ما حكم المسألة فقال االا
تنزيه ال تحريم وقال امام الحرمين االستنجاء  في تعليقه يستحب أن يستنجى بيساره وهو منهى عن االستنجاء بيمينه نهى

غ وآخرون االستنجاء باليسار أدب وليس اليمين معصية وقال باليمين مكروه غير محرم قال وحرمه أهل الظاهر وقال ابن الصبا 
القاضي أبو الطيب وآخرون يستحب أن يستنجى بيساره وقال المحاملى والفوراني والغزالي في البسيط والبغوى والرويانى 

اليمين نهي وصاحب العدة وآخرون يكره باليمين وقال أبو محمد الجويني في الفروق والبغوى في شرح السنة النهي عن 
تأديب وعبارات الجمهور ممن لم أذكرهم نحو هذه العبارات وقال الخطابي النهي عن االستنجاء باليمين عند أكثر العلماء 

 نهى تأديب وتنزيه 
“Adapun hukum dalam masalah ini, berkata ulama madzhab kami, dimakruhkan 

beristinja dengan menggunakan tangan kanan sebagai makruh li tanzih (untuk 

kesucian), bukan diharamkan, demikian yang dijelaskan oleh mayoritas para ulama. 

Syaikh Abu Hamid dalam Ta’liqnya berkata : ‘beristinja dengan tangan kiri, adapun 



dengan tangan kanan itu dilarang dengan larangan untuk tanzih (kebersihan) bukan 

diharamkan’. Imam Al Haromain berkata : ‘Istinja dengan tangan kanan itu makruh 

bukan haram’. Ulama Dhohiriyah mengharamkan istinja dengan tangan kanan. Ibnu 

Shobaagh dan selainnya berkata : ‘Istinja dengan tangan kiri adalah adab dan tidaklah 

seandainya menggunakan tangan kanan (untuk beristinja) dianggap berbuat maksiat’. 

Qodhi Abu Thiib dan selainnya berkata : ‘disunnahkan beristinja dengan tangan kiri’.  

Abu Muhammad Al Huwaini dalam “Al Furuuq wal Buhgho fii Syarhis Sunnah” berkata : 

‘larangan beristinja dengan tangan kanan adalah larangan dalam rangka adab’. 

Demikian ungkapan mayoritas ulama seperti ungkapan ini dari perkataan mereka yang 

tidak aku sebutkan. Al Khothobi berkata : ‘larangan beristinja dengan tangan kanan 

menurut kebanyakan ulama adalah larangan untuk adab dan kebersihan’. 

 

Kesimpulannya : tidak beristinja dengan tangan kanan adalah salah 

satu adab yang diajarkan oleh Nabi �. Beliau � pernah bersabda : 

َلَة َوَال َيْسَتْدِبْرَها َوَال َيْسَتِطْب بَِيمِ  ُكْم ِبَمْنزَِلِة اْلَواِلدِ ِإنَما أَنَا لَ  يِنهِ ُأَعلُمُكْم َفِإَذا َأَتى َأَحدُُكُم اْلَغاِئَط َفَال َيْستَـْقِبِل اْلِقبـْ  
“Sesungguhnya aku disisi kalian, seperti kedudukan seorang Bapak. Aku mengajari kalian jika 

salah seorang diantara kalian masuk jamban, jangan menghadap kiblat atau membelakanginya 

dan jangan juga cebok dengan tangan kanan” (HR. Abu Dawud dihasankan oleh Imam Al 

Albani). 

Demikian juga para sahabat � benar-benar memegang adab ini, Imam Ibnu 

Bathol dalam “Syaroh Bukhori” menukil perkataan sahabat Utsman � : 

 -صلى اهللا عليه وسلم  -وال مسست ذكرى بيمينى مذ بايعت رسول اهللا 
“aku tidak pernah menyentuh dzakarku dengan tangan kanan, semenjak berbaiat 

kepada Rasulullah �”. 

 

Berkata Imam Bukhori : 

 

ثـََنا ُمَعاُذ ْبُن َفضَ  - 153 ثـََنا ِهَشاٌم َحد اَلَة َقاَل َحد-  ْستَـَواِئىِه ْبِن  -ُهَو الدَعْن َيْحَيى ْبِن َأِبى َكِثيٍر َعْن َعْبِد الل
ِإَذا َشِرَب َأَحدُُكْم َفَال يـَتَـنَـفْس ِفى اِإلنَاِء ، «  - صلى اهللا عليه وسلم  -أَِبى قـََتاَدَة َعْن َأبِيِه َقاَل َقاَل َرُسوُل اللِه 

»ِإَذا أََتى اْلَخَالَء َفَال َيَمس ذََكَرُه بَِيِميِنِه ، َوَال يـََتَمسْح بَِيِميِنِه وَ   
19191919). Hadits no. ). Hadits no. ). Hadits no. ). Hadits no. 153153153153    

“Haddatsanaa Muadz bin Fadhoolah ia berkata, haddatsanaa Hisyaam –Ad Dastawaa’i- dari 

Yahya bin Abi Katsir dari Abdullah bin Abi Qotadah dari Bapaknya, ia berkata, Rasulullah � 

bersabda : “Jika salah seorang diantara kalian minum, maka jangan bernafas didalam bejana 



dan jika buang hajat, jangan memegang dzakarnya dengan tangan kanan dan jangan juga 

mencebokinya dengan tangan kanan”. 

Muslim meriwayatkannya  no. 637. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya, kecuali : 

 

1.   Nama : Abu Ibrohim Abdullah bin Abi Qotadah 

 Kelahiran : Wafat 95 H 

 Negeri tinggal : Madinah 

 Komentar ulama : Tabi’I wasith. Ditsiqohkan oleh Imam Nasa’i, Imam Ibnu 

Sa’ad dan Imam Ibnu Hibban. 

 Hubungan Rowi : Abu Qotadah � adalah Bapaknya, sekaligus salah 

seorang gurunya, dan tinggal senegeri dengannya, 

sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

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

Hajar) 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Tidak diperbolehkan untuk bernafas ketika minum di bejana dan ini juga 

salah satu adab Islami.  

2. Dimakruhkan beristinja dengan tangan kanan. 

3. Sempurnanya Islam yang mengajarkan seluruh aspek kehidupan dari 

mulai bangun tidur sampai seorang menuju pembaringannya lagi, dari 

mulai aturan pribad, keluarga sampai masyarakat luas. 


