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BUANG HAJAT & ISTINJAK



HUKUM-HUKUM DAN ADAB SEPUTAR 
BUANG HAJAT



PETUNJUK RASULULLAH MUHAMMAD
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o “Sesungguh aku bagi kalian seperti orangtua bagi anaknya;
aku ajarkan kepada kalian, jika kalian mendatang tempat
buang hajat, maka janganlah kalian menghadap kiblat, jangan
membelakanginya, dan jangan istinjak dengan tangan
kanannya”. Dan Nabi memerintahkan agar menyiapkan tiga
buah batu, melarang dari tulang dan kotoran hewan yg telah
kering”. (HR. Ibn Majah, Abu Dawud, an-Nasa’i, dan Muslim)



MASUK TEMPAT BUANG HAJAT

o Sunnah mendahulukan kaki kiri

o Saat sebelum masuk, sunnah berdoa ta’awwudz (HR.
Bukhari):
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ن ي سمُإللهُ،ُإللهمُإ  ,

o Tidak membawa masuk apa saja yang ada nama Allah dan
nama-nama yang dimuliakan (nabi dan malaikat)



HUKUM MENGHADAP DAN ATAU MEMBELEKANGI 
KIBLAT

1) Haram jika berada di tempat terbuka dan tidak ada penghalang di 
depannya.

2) Haram jika berada di tempat terbuka dengan penghalang namung
tingginya kurang 2/3 dzira’ (1 dzira’ =61,6 cm),

3) Haram jika berada di tempat terbuka dg penghalang sebagaimana yg
tingginya lebih dari 2/3 dzira’, namun jaraknya lebih dari 3 dzira’. 

4) Makruh –menurut Sebagian pendapat: Khilaful aula – jika berada di 
tempat terbuka dan bila memenuhi dua syarat di atas (ada
penghalang yg tingginya lebih 2/3 dzira’ dan jaraknya tidak lebih dari 3 
dzira’. (al-Bajuri, 1/186)



HUKUM MENGHADAP DAN ATAU 
MEMBELAKANGI KIBLAT

5) Ketentuan adanya penghalang dengan syarat dijelaskan di atas
juga berlaku saat buang hajat di tempat yang tidak terbuka
(bangunan) namun bukan tempat khusus untuk buang hajat. 

6) Tidak haram dan tidak makruh jika dilakukan di tempat khusus
buang hajat. Namun demikian, kata Ibn Hajar, tetap bertentangan
dengan keutamaan, sepanjang masih dapat mengindar. 



ADAB SAAT BUANG HAJAT

1. Bertumpu dengan kaki kiri dan sedikit menegakkan kaki kanan
(untuk memudahkan proses keluar) 

2. Tidak melihat ke arah langit, tidak melihat kemaluan, dan tidak
melihat apa yang keluar darinya (kecuali ada hajat)

3. Makruh berbicara, makan, minum, merokok, dan segala bentuk
main-main saat buang hajat

4. Istinjak dengan tangan kiri



HUKUM-HUKUM
SEPUTAR ISTINJAK



MAKNA DAN HUKUM ISTINJAK

Bahasa: Diambil dari kata “Naja as-Syai’ “ yang berarti “memutus
sesuatu”. Jadi, seolah orang yang istinjak telah memutus
gangguan/kotoran dari dirinya

Istilah:
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“Menghilangkan benda najis yang keluar dari farji, dari farji, dengan
air atau “batu” dengan syarat-syaratnya. (al-Bajuri,1/180)

Hukum: Wajib dilakukan seketika jika seorang akan shalat dan yg
semacamnya, dan atau jika tidak segera najis akan melumuri
tubuhnya.



TIGA TATACARA ISTINJAK

 Boleh menggunakan alat istinjak air saja, “batu” saja, dan 
atau menggunakan dua-duanya. 

Paling Utama: Memulai istinjak dengan “batu”, kemudian
membilasnya dengan air. 

Jika mencukupkan pada salah satunya, lebih utama
memakai air. 



SYARAT ISTINJAK DENGAN ALAT AIR

Wajib menggunakan sejumlah air yg sekiranya cukup
untuk menghilangkan najis

Wajib memastikan tempat keluarnya najis telah suci, 
dengan indikasi yang ada. 

Wajib disertai sedikit mengejan (ngeden) saat istinjak, 
sehingga bagian-bagian lipatan dapat terbasuh secara
sempurna. 



SYARAT ISTINJAK DENGAN ALAT “BATU”

1. Diusap dengan minimal tiga “batu” (HR. Muslim) > atau 1 batu dg tiga
sisi. 

2. Dianggap dapat satu jika area keluarnya najis telah bersih, meski
faktanya telah diusap beberapa kali, sehingga sunnah ditambah 2 
usapan lagi

3. “Batu” istinjak harus kering
4. Najis yang keluar belum kering
5. Najis tidak pindah dari area keluarnya (tidak keluar dari lingkaran

anus dan atau khasyafah/ujung penis 
6. Tidak ada najis lain yang menyertai/mendatangi/mencampuri
 Jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, wajib istinjak dengan air. 



ADAB SETELAH ISTINJAK

1. Keluar dari tempat buang hajat dengan kaki kiri
2. Menggosok tangan kiri dengan sabun (untuk hilangkan bau

jika ada)
3. Sunnah membaca (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibn Majah):
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Atau (Ihya’ Ulum ad-Din, 1/502): 
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4. Wudhu, karena Nabi Muhammad setelah istinjak pasti wudhu
(HR. Ibn Majah)



وإللهُأعلم


