
Apakah Menyentuh Kemaluan membatalkan Wudhu? 

 

Secara umum ada dua hadist masyhur, yang dipakai berdalil oleh para ulama dalam masalah ini, 

yaitu: 

1. Hadist Busroh bintu Shafwan –radhiyallahu anha-, bahwa Nabi –Shallallahu alaihi 

wasallam- bersabda: “Barangsiapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaknya dia 

berwudhu.” (HR. Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An- Nasa’I dan Ibnu Majah) 

 

Hadist ini disholehkan oleh iman: Ahmad, Yahya bin Ma’in, At-Tirmidzi, Al-Baihaqi dan 

yang lainya –Rahimahumullah-. 

 

2. Hadist Tholq bin Habib –radhiyallahu anhu-, bahwa beliau bertanya kepada Nabi –

Shallallahu alaihi wasallam- mengenai seseorang yang menyentuh kemaluannya di dalam  

shalat, apakah waib baginya untuk berwudhu? Maka beliau menjawab: “Tidak perlu, dia 

hanya bagian dari tubuh kamu.” (HR. Ahmad. Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa’I dan 

Ibnu Majah) 

 

3. Hadistnya dishahihkan oleh Iman: Amr bin Ali Al-Fallas, Ali Ibnu Madini, Ath-Thahawi 

dan Al-Hafizh Ibnu Hajar –rahimahumullah-. Kefua hadist diatas, zhohirnya 

bertentangan. Karenanya, lahir perselisihan pendapat di kalangan ulama dalam masalah 

ini karena perbedaan dalam memahami kedua hadits di atas. 

 

Sebagian mereka lebih menguatkan hadits Busroh dan menganggap hadits Tholq adalah 

hadits yang mansukh, sehingga mereka mengatakan bahwa menyentuh kemaluan 

merupakan pembatal wudhu. Ini adalah madzhab Syafi’iyah, Hanabilah dan Zhahriyah. 

 

Sebagian lainnya lebih menguatkan hadits Tholq, sehingga mereka berpendapat bahwa 

menyentuh kemaluan bukanlah pembatal wudhu, sehingga tidak perlu berwudhu jka 

melakukanya. Ini merupakan madzhab Hanafiyah. 

 



Kedua pendapat ini lemah. Karena sepanjang kedua haditsnya shahih, maka tidak boleh 

mengambil salah satunya lalu meninggalkan yang lainnya, selama kedua hadits itu masih 

bisa dikompromikan. Dan itu yang terjadi disini. 

 

Sebagian ulama mengompromikan dengan menyatakan bahwa: jika dia menyentuh 

kemaluannya dengan syahwat maka membatalkan wudhu. Jika tidak, maka tidak 

membatalkan. Ini merupakan pendapat sebagian Malikiyah. 

 

Dan pendapat yang keempat menyatakan bahwa: barangsiapa yang menyentuh 

kemaluannya maka wudhunya tidak batal, hanya saja disunnahkan baginya untuk 

mengulangi wudhunya, tapi tidak wajib. Ini adalah pendapat Iman Malik –dalam satu 

riwayat, dan inilah –Wallahu A’lam- pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran. 

Pendapat ini yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang dikuatkan oleh 

SYaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. 

(Lihat: Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd hal. 28-29 dan Asy-Syarhul Mumti’ karya 

Syaikh Ibnu Utsaimin: 1/279-284) 

 

(Dijawab oleh Ust. Hammad Abu Mu’awiyah www.almakassari.com dalam Buletin 

Istiqomah edisi 24) 

 

 

 

Dapatkan artikal dan ebook gratis di website 

www.thedarmogandul.wordpress.com 

Terima Kasih dan Semoga Bermanfaat 

Dar Almady 

 


