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Bab 20 Istinja dengan Batu 

 

Penjelasan : 

 

Istinja, menurut Imam Ibnu Bathoh dalam “Syaroh Bukhori” adalah : 

 االستنجاء هو إزالة النجو من المخرج باألحجار أو بالماء
“Membersihkan sesuatu dari tempat keluarnya dengan batu atau air”. 

Maksud Imam Ibnu Bathoh adalah membersihkan sesuatu kotoran yang 

keluar dari qubul dan dubur (kemaluan depan dan belakang). Kemudian 

masih dalam kitab yang sama, Imam Ibnu Bathoh menukil perbedaan para 

ulama tentang hukum beristinja, apakah ia sunnah atau wajib?  

 

Imam Malik dan sebagian ulama Kufah berpendapat bahwa hal tersebut 

adalah sunnah, namun tidak selayaknya ditinggalkan, jika ia sholat tanpa 

beristinja, maka tidak perlu mengulangi sholatnya. Namun Imam Malik 

menyukai orang tersebut mengulanginya jika masih tersisa waktunya. Imam 

Syafi’I, Imam Ahmad dan Imam Abu Tsaur berpendapat bahwa istinja 

adalah wajib, tidak sah sholatnya orang yang buang hajat tidak beristinja 

dengan menggunakan air atau batu, mereka berdalil bahwa Nabi � 

memerintahkan beristinja dengan 3 batu, maka setiap najis yang 

disyariatkan membersihkannya dengan jumlah tertentu, maka menunjukan 

bahwa membersihkannya adalah wajib. 

 

Pendapat terakhirlah yang kuat, Imam Majdudin kakeknya Syaikhul 

Islam Ibnu Taimiyyah, penulis kitab “Muntaqol Akhbar” yang kemudian 

disyarah oleh Imam Syaukani yang diberi judul “Nailul Author” menulis 

sebuah bab “ ِبَاُب ُوُجوِب اِالْسِتْنَجاِء ِباْلَحَجِر َأْو اْلَماء” (Bab Wajibnya beristinja dengan batu 

atau air), kemudian beliau menurunkan hadits yang menguatkan hokum 

wajibnya beristinja, yakni : 

1. Haditsnya Aisyah �, bahwa Nabi � bersabda : 

َفِإنـَها َتْجِزي َعْنهُ إَذا َذَهَب َأَحدُُكْم إَلى اْلَغاِئِط فـَْلَيْسَتِطْب ِبَثَالثَِة َأْحَجاٍر   

“Jika diantara kalian ada yang buang hajat, maka bersucilah dengan 3 batu, karena hal 

tersebut mencukupi” (HR. Ahmad, Nasa’I, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Daruquthni, ia 

berkata : ‘sanadnya shahih hasan’). 



2. Hadits Ibnu Abbas �, beliau berkata : 

َرْيِن ، فَـَقاَل  بَاِن ِفي َكِبيٍر ، َأما َأَحُدُهَما َفَكاَن : َأن النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َمر ِبَقبـْ بَاِن َوَما يـَُعذ ُهَما يـَُعذإنـ
 َال َيْسَتِتُر ِمْن بـَْوِلِه َوَأما اْآلَخُر َفَكاَن َيْمِشي ِبالنِميَمةِ 

“Bahwa Nabi � pernah melewati 2 kuburan, lalu Beliau � berkata : “keduanya sedang 

diadzab, mereka tidak diadzab karena suatu perkara yang dianggap tidak besar. Yang 

satu karena tidak bersuci setelah kencing, sedangkan yang kedua melakukan adu domba” 

(Muttafaqun ‘Alaih). 

3. Hadits Anas �, dari Nabi � bahwa Beliau � bersabda : 

 تـَنَـزُهوا ِمْن اْلبَـْوِل ، َفِإن َعامَة َعَذاِب اْلَقْبِر ِمْنهُ 
“Bersucilah karena kencing, karena kebanyakan adzab kubur, berasal dari masalah ini” 

(HR. Daruquthni, dishahihkan oleh Imam Al Albani). 

 

Imam Syaukani dalam “Nailul Author” berkata ketika mensyaroh 

haditsnya sahabat Anas � diatas : 

َزاِه ِمْن اْلبـَْوِل ُمْطَلًقا ِمْن َغْيِر تـََقيٍد ِبَحاِل الصَالِة ، َوِإلَ  َحِنيَفَة َوُهَو اْلَحق َلِكْن ْيِه َذَهَب َأبُو َواْلَحِديُث َيُدل َعَلى ُوُجوِب اِالْسِتنـْ
ْرَهِم َفِإنُه َتْخِصيٌص ِبَغْيِر ُمَخصٍص  َناِء ِمْقَداِر الد ُر ُمَقيٍد ِبَما ذََكَرُه ِمْن اْسِتثـْ .َغيـْ  

ُرُك إزَالَُتُه ِفي َغْيِر َوْقِت الصَالِة لَْيَسْت ِبَفْرٍض َواْعَتَذَر لَُه َعْن اْلَحِديِث : َوقَاَل َماِلٌك  بَِأن َصاِحَب اْلَقْبِر إنَما ُعذَب ِألَنُه َكاَن يـَتـْ
ْقِييٌد َلْم  َيُدل َعَلْيِه َدلِيٌل ، َوَقْد َأَمَر اللُه ِبَتْطِهيِر اْلبَـْوَل َيِسيُل َعَلْيِه فـَُيَصلي بَِغْيِر طُُهوٍر ، ِألَن اْلُوُضوَء َال َيِصح َمَع ُوُجوِدِه َوُهَو تـَ

 ْدُه ِبَحاَلٍة َمْخُصوَصٍة الثـَياِب َوَلْم يـَُقي.  
“Hadits ini menunjukan wajibnya bersuci kerena kencing secara mutlak, tidak dibatasai 

hanya ketika akan sholat, demikian pendapat Imam Abu Hanifah dan ini yang benar, 

namun tanpa adanya pembatasan, seperti yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah, 

dikecualikan kalau bekasnya seukuran uang dirham, karena ini adalah pengkhususan 

tanpa adanya dalil yang mengkhususkannya. 

Imam Malik berkata : ‘membersihkanya selain untuk mengerjakan sholat, tidak wajib, 

beliau mentakwil hadits ini bahwa penghuni kubur tersebut hanyalah dihukum karena 

membiarkan kencingnya yang mengenainya, lalu ia sholat tanpa membersihkannya, 

karena wudhu tidak sah, selama masih ada bekas kencingnya. Ini adalah pembatasan 

yang tidak ditunjukan oleh dalil, Allah � telah memerintahkan membersihkan pakaian 

dan tidak membatasinya pada kondisi yang khusus”. 

 



Bersuci dengan batu, diistilahkan juga dengan Istijmar dan istilah ini 

diberikan langsung oleh Rasulullah �, seperti dalam riwayat Bukhori-Muslim 

berikut, Nabi � bersabda : 

 َوَمِن اْسَتْجَمَر فَـْلُيوِترْ 
“Barangsiapa yang beristijmar, maka hendaknya dengan jumlah yang ganjil”. 

Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi � bersabda : 

 اِالْسِتْجَماُر تـَو 
“Istijmar dengan jumlah yang ganjil”. 

 

Kemudian timbul pertanyaan, apakah istijmar hanya dapat diaplikasikan 

dengan batu atau boleh selainnya, asal benda tersebut berfungsi seperti 

batu yang dapat membersihkan najis?. Imam Syaukani dalam “Nailul 

Author” menyebutkan pendapat sebagian ulama tentang ini, katanya : 

ُرُه ، : َوَقْد قَاَل بـَْعُض َأْهِل الظاِهِر  َها َفَال ُيْجِزُئ َغيـْ َوَذَهَب إن اِالْسِتْجَماَر بِاْلَحَجِر ُمتَـَعيٌن لَِنصِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َعَليـْ
ُر َذِلَك َمَقاَمُه ، قَاَل االْ  َفَال َيُكوُن َلُه َمْفُهوٌم َكَما : لنـَوِوي ُجْمُهوُر إَلى َأن اْلَحَجَر لَْيَس ُمتَـَعيـًنا ، َبْل تـَُقوُم اْلِخْرَقُة َواْلَخَشُب َوَغيـْ

.} َوَال تـَْقتُـُلوا َأْوَالدَُكْم ِمْن إْمَالٍق { : ِفي قَـْوله تـََعاَلى   
 ِجيِع َوَلْو كَ  َوَيُدلْعِر َوالر َعيـًنا َلنَـَهى َعما ِسَواُه ُمْطَلًقا ، َعَلى َعَدِم تـََعيِن اْلَحَجِر نـَْهُيُه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َعْن اْلَعْظِم َواْلبـَ اَن ُمتـَ

ٌة ُيْجِزُئ اِالْسِتْجَماُر ِبهِ َوَعَلى اْلُجْمَلِة ُكل َجاِمٍد طَاِهٍر ُمزِيٍل لَْلَعْيِن لَْيَس َلُه ُحْرمَ   
“Sebagian ulama dhohiriyah berpendapat, istijmar dengan batu adalah sesuatu yang 

khusus, berdasarkan nash dari Nabi �, maka selain batu tidak mencukupi. Namun 

mayoritas ulama berpendapat, bahwa batu tidaklah dikhususkan, namun kayu dan 

selainnya dapat berfungsi seperti batu. Imam Nawawi berkata :’hal ini tidak berlaku 

mafhum, sebagaimana firman Allah � : {Janganlah kalian membunuh anak kalian, 

karena takut kemiskinan].  

Yang menunjukan tidak adanya pengkhususan batu adalah larangan Nabi � untuk 

menggunakan tulang, kotorang hewan dan tinja, sekiranya hanya dikhususkan dengan 

batu, tentu Nabi � akan melarang selain batu secara mutlak. Kesimpulannya, semua 

benda padat yang suci yang dapat menghilangkan najis, yang tidak memilki kemulian, 

cukup digunakan untuk beristijmar”. 

 

Dari penjelasan Imam Syaukani, maka pendapat yang rajih adalah 

istijmar dapat menggunakan benda selain batu, seperti ranting pohon, kayu, 

tisu, kertas atau selainnya, dengan syarat benda tersebut tidak memiliki 

kandungan yang mulia, misalnya kertas yang ada ayat Al Qur’an atau 



hadits, atau peci dan sejenisnya. Begitu juga tidak boleh menggunakan 

bekas kotoran binatang atau hewan, karena itu adalah benda najis. Adapun 

pendapat madzhab dhohiri yang mengkhususkan batu, karena menurut 

mereka nashnya hanya berbicara batu, maka ini adalah suatu kejumudan. 

Imam Nawawi telah membantah mereka, dengan berdalil ayat Allah � yang 

melarang seseorang membunuh anaknya karena factor kemiskinan, maka 

tentu akal yang sehat tidak akan mengatakan bahwa membunuh anaknya 

karena selain factor kemiskinan tidak dilarang oleh Allah �. Begitu juga 

dalam kasus ini, ketika Nabi � hanya menyebutkan batu untuk beristijmar, 

tentu maksud beliau � tidak hanya dibatasi dengan batu, hal ini dikuatkan 

juga bahwa Nabi � melarang penggunaan selain batu, yaitu yang berupa 

kotoran dan tulang, seandainya istijmar khusus batu, tentu Nabi � akan 

melarang selain batu untuk digunakan istijmar secara mutlak, sebagaimana 

telah dikatakan oleh Imam Syaukani. 

 

Berkata Imam Bukhori : 

 

ثـََنا َعْمُرو ْبُن َيْحَيى ْبِن َسِعيِد ْبِن َعْمٍرو اْلَمكى عَ  - 155 َقاَل َحد ىٍد اْلَمكثـََنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحم ِه َعْن َحد ْن َجد
 ِبىبَـْعُت النَرَة َقاَل اتـ « ِلَحاَجِتِه ، َفَكاَن َال يـَْلَتِفُت َفَدنـَْوُت ِمْنُه فـََقاَل َوَخَرَج  -صلى اهللا عليه وسلم  -أَِبى ُهَريـْ
َفأَتـَْيُتُه بَِأْحَجاٍر ِبَطَرِف ثَِياِبى فـََوَضْعتُـَها . » َوَال َتْأتِِنى ِبَعْظٍم َوَال َرْوٍث  - َأْو َنْحَوُه  -اْبِغِنى َأْحَجارًا َأْستَـْنِفْض ِبَها 

بَـَعُه ِبِهن ِإَلى َجْنِبِه َوَأْعَرْضُت َعْنُه  ، فـََلما َقَضى أَتـْ  
21212121). Hadits no. ). Hadits no. ). Hadits no. ). Hadits no. 155155155155    

“Haddatsanaa Ahmad bin Muhammad Al Makkiy ia berkata, haddatsanaa ‘Amr bin Yahya 

bin Sa’id bin ‘Amr Al Makkiy dari kakeknya dari Abu Huroiroh � ia berkata : ‘aku mengikuti 

Nabi �, lalu Beliau � keluar untuk buang hajat. Nabi � tidak melihatku, maka aku 

mendekati Beliau �, lalu Beliau � berkata : “Tolong bawakan batu untuk aku gunakan 

bersuci –atau semisalnya- dan jangan bawakan tulang dan kotoran hewan”. Maka aku 

membawakan untuk Beliau � batu, dengan menggunakan ujung bajuku, aku melatakkannya 

disamping Beliau �, setelah selesai hajatnya, Nabi � menggunakan batu tersebut untuk 

bersuci”. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

1.  Nama : Abul Muhammad Ahmad bin Muhammad Ibnul Waliid   

 Kelahiran : Wafat tahun  217 atau 222 H  



 Negeri tinggal : Mekkah 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Abu Hatim dan Imam Ibnu 

Hibban.  

 Hubungan Rowi : ‘Amr bin Yahya adalah gurunya dan tinggal senegeri 

dengannya. 

 

 

2. Nama : Abu Umayyah ‘Amr bin Yahya bin Sa’id bin ‘Amr  

 Kelahiran : - 

 Negeri tinggal :  Mekkah 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Daruquthni dan Imam Ibnu 

Hibban. Imam Ibnu Ma’in menilainya, “Laa ba’sa bih”.  

 Hubungan Rowi : Sa’id bin ‘Amr adalah kakeknya, sekaligus gurunya dan 

tinggal senegeri dengannya. 

  

3.  Nama : Abu Utsman Sa’id bin ‘Amr bin Sa’ad Ibnul ‘Ash 

 Kelahiran : Wafat setelah 120 H 

 Negeri tinggal : Mekkah 

 Komentar ulama : Tabi’I wasith. Ditsiqohkan oleh Imam Abu Zur’ah, Imam 

Nasa’I dan Imam Ibnu Hibban. Imam Abu Hatim 

menilainya, shoduq. 

 Hubungan Rowi : Abu Huroiroh � adalah diantara deretan gurunya. 

   

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

Ibnu Hajar) 

Penjelasan Hadits : 

1. Disyariatkannya bersuci dengan batu atau semisalnya, yang diistilahkan 

dengan istijmar. Imam Syaukani dalam “Nailul Author” menukil 

perkataan penulis kitab “Al Bahr” bahwa terjadi ijma ulama tentang 

disyariatkannya Istijmar. 

2. Sebagian salaf tidak menyukai beristinja dengan air, mereka lebih 

menyukai beristinja dengan batu. Imam Syaukani dalam “Nailul Author” 

berkata : 

 ِبيَعَلى ثـُُبوِت اِالْسِتْنَجاِء ِباْلَماِء ، َوَقْد َأْنَكَرُه َماِلٌك َوَأْنَكَر َأْن َيُكوَن الن ُه عَ َواْلَحِديُث َيُدلى اللَم اْستـَْنَجى بِاْلَماِء َصلَلْيِه َوَسل. 
 .إًذا َال يـََزاُل ِفي يَِدّي نَِتٌن : اْلَماِء فَـَقاَل َقْد َرَوى اْبُن َأِبي َشْيَبَة بَِأَسانِيَد َصِحيَحٍة َعْن ُحَذيـَْفَة ْبِن اْلَيَماِن أَنُه ُسِئَل َعْن اِالْسِتْنَجاِء بِ 

 يِق اْلِعيِد َأن َسِعيَد ْبنَ َوذََكَر اْبُن َدقِ  .نـَْفَعُلُه  َما ُكنا: َوَعْن اْبِن الزبـَْيِر قَاَل  .َكاَن َال َيْستـَْنِجي بِاْلَماِء َوَعْن نَاِفٍع َأن اْبَن ُعَمَر  
  .َغْيرِِه ِمْن السَلِف َما ُيْشِعُر ِبَذِلَك َوَعْن : َقاَل  .إنَما َذِلَك ُوُضوُء النَساِء : اْلُمَسيِب ُسِئَل َعْن اِالْسِتْنَجاِء بِاْلَماِء فَـَقاَل 



َوَلَعل َسِعيًدا رَِحَمُه اللُه َفِهَم ِمْن َأَحٍد :  َوالسنُة َدلْت َعَلى اِالْسِتْنَجاِء بِاْلَماِء ِفي َهَذا اْلَحِديِث َوَغْيِرِه ، َفِهَي َأْوَلى بِاِالتـَباِع ، َقالَ 
زَالَ ُغُلوا ِفي َهَذا  ِة َذِلَك اْلُغُلو ، َوبَاَلَغ بِِإيَراِدِه اْلَباِب ِبَحْيُث يُْمَنُع اِالْسِتْنَجاُء بِاْألَْحَجاِر ، فَـَقَصَد ِفي ُمَقابـََلِتِه َأْن َيذُْكَر َهَذا اللْفَظ َإلِ

ن اِالْسِتْجَماَر بِاْلِحَجارَِة إنَما ُهَو ِعْنَد َعَدِم اْلَماِء ، َوِإَذا َذَهَب َوَقْد َذَهَب بـَْعٌض ِمْن َأْصَحاِب َماِلٍك إَلى أَ  .إياُه َعَلى َهِذِه الصيَغِة 
ُعُد َأْن يـََقَع ِلَغْيِرِهْم ِممْن ِفي زََماِن َسِعيٍد رَِحَمُه اللُه انـْتـََهى   .إلَْيِه بـَْعُض اْلُفَقَهاِء َفَال يـَبـْ

“Hadits menunjukan atas tetapnya istinja dengan air. Imam Malik mengingkari 

bahwa Nabi � beristinja dengan air. Imam Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan 

sanad yang shahih dari Khudzaifah ibnul Yaman �, bahwa ia ditanya tentang 

beristinja dengan air?, maka jawabnya : ‘kalau begitu, nanti tanganku tetap bau’. 

Dari Naafi’ bahwa Ibnu Umar � tidak beristinja dengan air. Dari Ibnu Zubair �, ia 

berkata : ‘kami tidak pernah beristinja dengan air’. Ibnu Daqiiqil ‘Ied menyebutkan 

bahwa Sa’id ibnul Musayyib, pernah ditanya tentang istinja dengan air, lalu beliau 

menjawab : ‘itu adalah wudhunya wanita’. Katanya lagi, demikian juga dari 

selainnya, dari ulama salaf dinukil seperti itu. 

Namun Sunnah menunjukan atas istinja dengan air pada hadits ini dan hadist 

semisalnya, maka ini lebih utama untuk diikuti. Katanya, mungkin Sa’id 

mengatakannya kepada orang yang berlebihan dalam masalah ini, dimana ia 

melarang beristinja dengan batu, maka Imam Sa’id menyanggahnya dan 

mengungkapkannya dengan lafadz tersebut untuk menepis sifat berlebihan tadi, 

sehingga hal ini lebih mengena kepada mereka jika diungkapkan dengan lafadz 

seperti ini. Sebagian sahabatnya Malik berpendapat bahwa istijmar dengan batu 

adalah ketika tidak adanya air, jika demikian pendapat sebagian fuqoha, maka hal 

ini tidak terlepas bahwa pendapat tersebut dikatakan pada zamannya Imam Sa’id. 

3. Hadits ini menunjukan kelengkapan dan kemudahan syariat Islam, 

dimana syariat Islam tetap cocok diterapkan pada tempat, kondisi dan 

waktu yang berbeda, seandainya ada suatu daerah atau pada musim 

tertentu, terjadi kekurangan air, maka mereka masih tetap dapat bersuci 

dengan benda lain, selain air. Maha Suci Allah � yang telah memberikan 

kenikmatan kepada negeri kita yang melimpah airnya, Allah � berfirman: 

 ُقْل َأرَأَيـُْتْم ِإْن َأْصَبَح َماؤُُكْم َغْوًرا َفَمْن يَْأتِيُكْم ِبَماٍء َمِعينٍ 
“Bagaimana pendapat kalian, jika pada keesokanya air kalian kering-kerontang? Siapakah 

yang dapat mendatangkan air tersebut” (QS. Al Mulk (68) : 30). 

 

 

 

 

 


