
باب َال ُيْستـَْنَجى ِبَرْوثٍ  - 21  

Bab 21 Tidak Boleh Beristinja dengan Kotoran Hewan 

 

Penjelasan : 

 

Bersuci dengan kotoran hewan tidak dapat menghilangkan najis, karena 

kotoran itu sendiri adalah najis, demikian pendapat sebagian ulama, seperti 

dari kalangan madzhab Syafi’i. Imam Syafi’I dalam “Al Umm” (1/36) 

berkata: 

 ونهى عن الروث والرمة وأن يستنجى الرجل بيمينه
“Dilarang (beristinja) dengan kotoran hewan dan tulang serta beristinja menggunakan 

tangan kanan”. 

 

Sahabat Abu Huroiroh �, pernah bertanya kepada Nabi �, mengapa 

tidak boleh beristinja dengan kotoran hewan dan tulang, maka Rasulullah � 

menjawab : 

ُقْلُت  أَُلوِني ُهَما ِمْن َطَعاِم اْلِجن َوِإنُه َأتَاِني َوْفُد ِجن َنِصيِبيَن َونِْعَم اْلِجن َفسَ : َما بَاُل اْلَعْظِم َوالرْوثَِة ؟ َقاَل : فـَ
َها َطَعاًما  الزاَد َفَدَعْوُت اللَه َلُهْم َأْن َال َيُمروا ِبَعْظٍم َوَال ِبَرْوَثٍة إال َوَجُدوا َعَليـْ

“aku (Abu Huroiroh �) bertanya : ada apa dengan tulang dan kotoran hewan?, Nabi � 

menjawab : “keduanya merupakan makan Jin, sesungguhnya telah datang kepadaku utusan 

Jin Nashibi dan mereka adalah sebaik-baiknya Jin, mereka meminta kepadaku tambahan, 

maka aku berdoa kepada Allah � : Ya Allah, tidaklah mereka menjumpai tulang dan kotoran 

hewan, kecuali mereka akan mendapatkannya sebagai makanan” (HR. Bukhori). 

Dan yang dimaksud kotoran hewan sebagai makanan jin adalah makanan 

untuk hewan tunggangannya jin, sebagaimana dikatakan Imam Syaukani 

dalam “Nailul Author”. 

 

Berkata Imam Bukhori : 

 

ٌر َعْن َأِبى ِإْسَحاَق َقاَل لَْيَس َأبُو ُعبَـْيَدَة ذََكَرُه َوَلِكْن َعبْ  - 156 ثـََنا زَُهيـْ ثـََنا َأبُو نـَُعْيٍم َقاَل َحد ْحَمِن ْبُن َحدُد الر
 ِبىِه يـَُقوُل َأَتى النُه َسِمَع َعْبَد اللَغاِئَط ، َفَأَمَرِنى َأْن آتَِيُه ِبَثالَثَِة الْ  -صلى اهللا عليه وسلم  -اَألْسَوِد َعْن أَبِيِه أَن



َلْم َأِجْدُه ، َفَأَخْذُت َرْوثًَة ، َفَأتـَْيُتُه ِبَها ، فَأَ  َخَذ اْلَحَجَرْيِن َوَأْلَقى َأْحَجاٍر ، فَـَوَجْدُت َحَجَرْيِن ، َواْلَتَمْسُت الثاِلَث فـَ
ثَِنى َعْبُد الرْحَمنِ َوَقاَل ِإبـَْرا. » َهَذا رِْكٌس « الرْوثََة َوَقاَل  ِهيُم ْبُن يُوُسَف َعْن أَِبيِه َعْن َأِبى ِإْسَحاَق َحد  
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“Haddatsanaa Abu Nu’aim ia berkata, haddatsanaa Zuhair dari Abu Ishaq ia berkata, bukan 

Abu Ubaidah yang menyebutkannya, namun Abdur Rokhman ibnul Aswad dari Bapaknya, 

bahwa ia mendengar Abdullah � berkata : ‘Nabi � pergi buang hajat, lalu Beliau � 

menyuruhku membawakan 3 batu, maka aku hanya mendapatkan 2 batu, aku mencari-cari 

batu yang ketiga, namun belum juga mendapatkannya, maka aku mengambil kotoran hewan 

dan memberikannya kepada Beliau �, maka Nabi � mengambil 2 batu dan melemparkan 

kotoran hewan tadi, sambil berkata : “ini, najis”.  

Ibrohim bin Yusuf berkata, dari Bapaknya dari Abi Ishaq,  haddatsanii Abdur Rokhman. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

1 & 2 Abu Nu’aim dan Zuhair telah berlalu keterangannya. 

 

3.    Nama : Abu Ishaaq ‘Amr bin Abdullah bin ‘Ubaid   

 Kelahiran : Wafat tahun  129 H atau sebelumnya 

 Negeri tinggal : Kufah 

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

Abu Hatim, Imam Nasa’I dan Imam Al’ijli.  

 Hubungan Rowi : Abdur Rokhman adalah gurunya dan tinggal senegeri 

dengannya. 

 

 

4. Nama : Abu Hafsh Abdur Rokhman Ibnul Aswad bin Yaziid  

 Kelahiran : Wafat 99 H 

 Negeri tinggal :  Kufah 

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

Nasa’I, Imam Al’ijli dan Imam Ibnu Hibban. 

 Hubungan Rowi : Al Aswad adalah Bapaknya, sekaligus gurunya dan 

tinggal senegeri dengannya. 

  

5.  Nama : Abu ‘Amr Al Aswad bin Yaziid 

 Kelahiran : Wafat 74 H atau 75 H 

 Negeri tinggal : Kufah 



 Komentar ulama : Tabi’I Kabiir. Ditsiqohkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu 

Ma’in, Imam Ibnu Sa’ad, Imam Al’ijli dan Imam Ibnu 

Hibban.  

 Hubungan Rowi : Abdullah bin Mas’ud � adalah diantara deretan gurunya. 

 

Biografi Perowi Mutabi : 

 

1.    Nama : Ibrohim bin Yusuf bin Ishaq bin Abi Ishaq 

 Kelahiran : Wafat tahun  198 H  

 Negeri tinggal : Kufah 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Daruquthni dan Imam Ibnu 

Hibban. Dilemahkan oleh Imam Ibnu Ma’in, Imam 

Nasa’I, Imam Abu Dawud dan Imam Zaujazaaniy. Imam 

Abu Hatim menilainya, Hasan haditsnya dan ditulis 

haditsnya, hal senada disampaikan juga oleh Imam Ibnu 

Adiy. Dan barangkali ini adalah penilaian yang 

proporsional. 

 Hubungan Rowi : Yusuf adalah bapaknya, sekaligus gurunya dan tinggal 

senegeri dengannya. 

 

 

2. Nama : Yusuf bin Ishaq bin Abi Ishaq 

 Kelahiran : Wafat 157 H 

 Negeri tinggal :  Kufah 

 Komentar ulama : Ditsiqohkan oleh Imam Daruquthni dan Imam Ibnu 

Hibban. Imam Abu Hatim menilainya, ditulis haditsnya. 

 Hubungan Rowi : Abu Ishaq adalah kakeknya, sekaligus gurunya dan 

tinggal senegeri dengannya. 

 

   

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

Ibnu Hajar) 

Penjelasan Hadits : 

1. Disyariatkannya beristijmar dengan minimal 3 buah batu. Para ulama 

berselisih pendapat tentang hukumnya. Imam Ibnu Bathol dalam 

“Syaroh Bukhori” berkata : 

.واختلف العلماء فى عدد األحجار، فذهب مالك، وأبو حنيفة إلى أنه إن اقتصر على دون ثالثة أحجار مع اإلنقاء جاز  
.ثالثة أحجار وإن أنقىال يجوز االقتصار على دون : وقال الشافعى  



، قعد -صلى اهللا عليه وسلم  -وفى هذا الحديث دليل على أن عدد األحجار ليس فرض، وذلك أنه : قال الطحاوى
، ولو كان بحضرته من ذلك شىء لما  -تمت ناولنى ثالثة أحجار : للغائط فى مكان ليس فيه أحجار، لقوله لعبد اهللا

ن، فلما أتاه عبد اهللا بحجرين وروثة فألقى الروثة، وأخذ الحجرين دل ذلك على أن احتاج أن يناوله من غير ذلك المكا
االستنجاء بهما يجزئ مما يجزئ منه الثالثة، ألنه لو لم يجز إال الثالثة لما اكتفى بالحجرين، وألمر عبد اهللا أن يبغيه 

.ثالثًا  
 “Para ulama berselisih pendapat tentang hukum bilangan batu, Malik dan Abu 

Hanifah berpendapat bahwa kurang dari 3 batu, asalkan sudah dapat 

membersihkan najis, itu cukup (boleh). Syafi’I berkata : ‘kurang dari 3 batu tidak 

boleh, sekalipun dapat membersihkan’. 

Thohawiy berkata : ‘dalam hadits ini, terdapat dalil bahwa bilangan batu tidak 

wajib, karena Nabi � buang hajat pada tempat yang tidak terdapat batu, lalu 

berkata kepada Abdullah bin Mas’ud � : “Bawakan 3 batu untukku”. Seandainya 

dengan buang hajatnya Nabi � di tempat yang tidak ada batu bermasalah, tentu 

Beliau � tidak perlu untuk meminta kepada orang lain membawakan batu dan 

ketika Abdullah � membawakan 2 buah batu dan kotoran hewan, maka Nabi � 

membuang kotoran hewannya dan menggunakan 2 buah batu tersebut yang 

menunjukan bahwa istinja dengan 2 buah batu cukup, seperti seandainya 

menggunakan 3 buah batu, karena seandainya tidak sah kecuali harus 3 batu, pasti 

2 batu tidak akan mencukupi dan akan memerintahkan kepada Abdullah � lagi 

untuk mencari batu yang ketiga’”. 

 

Apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Bathol dari madzhabnya Abu 

Hanifah dan Malik, menurut kami adalah yang rajih, yakni penggunaan 

batu untuk beristinja kurang dari 3 buah adalah diperbolehkan, selama 

dapat mencukupi untuk membersihkan najis yang keluar dari seseorang 

ketika buang hajat. Hal ini sesuai dengan kaedah fikih yang masyhur : 

وجودا وعدما الحكم يدور مع علته  
”Hukum berkisar bersama illatnya, tergantung ada atau tidaknya”. 
Yakni maksudnya adalah, bahwa pensyariatan penggunaan batu untuk 

beristijmar itu untuk menghilangkan najis, dan ini adalah illat hukum 

yang melekat pada syariat istijmar. Oleh karenanya, selama penggunaan 

batu kurang dari 3 buah dapat membersihkan najis, maka tercapailah 

alasan dari pensyariatan istijmar. Sekalipun kami katakan, prakteknya 

penggunaan 1 buah batu umumnya belum cukup untuk membersihkan 

najis. Hal ini juga berlaku pada penggunaan benda lain seperti, tisu, 

kertas, kayu dan semisalnya. Wallahu A’lam. 



2. Keutamaan sahabat Ibnu Mas’ud �, sebagai salah satu sahabat yang 

berkhidmat kepada Nabi �. 

3. Najisnya kotoran hewan dan untuk perinciannya, Insya Allah � pada 

babnya. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


